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LOCAL
Câmara de Guimarães garante serviço essencial e gratuito de transportes públicos
A Câmara de Guimarães assumiu os
encargos com a prestação de serviços mínimos da rede municipal, com
as empresas Transurbanos de Guimarães, ARRIVA Portugal e Transdev
Norte, considerando a necessidade
de garantir a assumpção e continuidade de um serviço público de
transporte de passageiros essencial,
num período de estado de emergência e actual situação de calamidade.
O princípio da rede de transporte
público essencial, implementada em
estado de emergência e mantida em
situação de calamidade, tem uma
evolução desde a passada segundafeira no sentido de dar resposta à

população numa nova fase para o
retorno à nova normalidade, designadamente com o regresso dos alunos do 11º e 12º ano às escolas, refere a Autarquia em comunicado.
Neste sentido, ao serviço das referidas empresas, cujos percursos e horários poderão ser consultados nos
sítios online das mesmas, acresce
agora o serviço da empresa Rodoviária D´Entre Douro e Minho S.A..
Neste período, os utentes estão dispensados da obrigatoriedade de
validar as viagens realizadas, sendo
o elevado custo com o serviço público de transporte de passageiros,
associado à rede de serviço essenci-

al mínimo, assumido na íntegra pelo
Município.
No âmbito das competências enquanto Autoridade de Transportes,
o Município encontra-se a estudar
um plano complementar para o
transporte público, visando a sua
aplicação a partir do mês de Junho,
consignando a estabilização de uma
oferta regular e o restabelecimento
da venda e validação dos títulos de
transporte, ciente que a atual procura é manifestamente insuficiente
para a sustentabilidade do serviço
público.
https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/sociedade/59790-camara-de-

Local
Novas medidas de desconfinamento antecipam reabertura de equipamentos até ao final
de maio
Município de Guimarães procura
assegurar o gradual regresso ao funcionamento dos serviços municipais,
garantindo, simultaneamente, a
adoção das medidas de prevenção e
de proteção.
A Câmara Municipal de Guimarães
avança com novas medidas do plano
de desconfinamento do concelho,
através do despacho emitido pelo
Presidente da Câmara Municipal,
Domingos Bragança, depois de ouvida a Sub-comissão Municipal de Proteção Civil.
Nos Parques de Lazer – que reabriram na passada semana – é permitido a partir de 19 de maio, além de
caminhada e corrida, a prática da
atividade desportiva em contexto
não competitivo, cumprindo o distanciamento mínimo de 2 metros
entre cidadãos para atividades que
se realizem lado-a-lado, ou de 4 metros para atividades em fila e ainda

o impedimento de partilha de materiais e equipamentos.
A partir da próxima quinta-feira, 21
de maio, procede-se à reabertura da
venda não diária do Terrado do
Mercado Municipal, com medidas
de contingência e limitação de acessos (venda alternada, reatribuição
de lugares e alteração de dias de
venda).
Na área do desporto, a Pista de Atletismo Gémeos Castro será reaberta
a atletas federados dos clubes de
atletismo de Guimarães, a partir do
próximo dia 25 de maio, seguindo as
orientações da Direção Geral de Saúde.
No âmbito dos equipamentos culturais, a Casa da Memória, o Centro
Internacional das Artes José de Guimarães e a Sala de Exposições do
Palácio Vila Flor reabrem a 26 de
maio.
A reabertura das Feiras Retalhistas

de Guimarães acontecerá partir do
dia 29 de maio, com a elaboração de
plano de contingência pela respetiva
entidade gestora e sua disponibilização online.
Com este conjunto de medidas, o
Município de Guimarães pretende
incrementar o regresso de atividades de índole cultural, desportiva e
económica que se encontravam suspensas e cuja retoma se recomenda
seja feita na estrita observância das
recomendações sanitárias adequadas a cada caso, com o que garantirá que tais atividades não colocam
em risco o esforço comum de contenção da pandemia e que, ao mesmo tempo, oferecem as condições
de segurança que encorajem o seu
usufruto por parte dos respetivos
interessados com confiança e com
responsabilidade.
https://www.cm-guimaraes.pt/pages/1418?
news_id=5134

ECONOMIA
Reembolsos do IRS chegam aos 870 milhões até ao final da semana
Em resposta à Lusa, o Ministério
das Finanças adiantou que, das
declarações já liquidadas, e que
ascendem a 1.860.362, a maior
parte (1.120.305) deu origem a
um reembolso no valor global de
1,07 milhões de euros.
Deste total de reembolsos apurados, 886.475 já foram processados (ou seja, já foi dada a ordem
de pagamento), resultando numa
devolução de 760 milhões de euros aos contribuintes contemplados, ou num reembolso médio na
ordem dos 857 euros por agregado.
A mesma informação precisa que
"as ordens de pagamento já em
curso permitirão atingir 1,02 milhões de reembolsos (cerca de
870 milhões de euros) até ao final da semana".
O ritmo é inferior ao observado
há um ano, por comparação com
os 1.187.716 reembolsos no valor total de 1,26 mil milhões de

euros que foram pagos até 30 de
abril de 2019.
Este ano, contudo, todo o processo de liquidação das declarações de IRS tem sido realizado
num contexto diferente, em que
a maioria dos funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira
(AT) se encontra em regime de
teletrabalho, devido à pandemia
de covid-19.
Este ambiente excecional causado pelo novo coronavírus, fez
também com que este ano não
tenha sido apontado um prazo
médio para a devolução do IRS.
Os dados facultados à Lusa pelo
Ministério das Finanças revelam
que das 1.860.362 declarações
de IRS já liquidadas, cerca de 10%
(183.749) resultaram na emissão
de notas de cobrança, com estes
contribuintes a terem de devolver ao Estado 83 milhões de euros -- cerca de 450 euros cada
um, em média.

Há ainda um grupo de 556.308
declarações em que nem o Estado nem os contribuintes têm nada a devolver ou a pagar, tendose verificado uma total adequação entre o seu nível de rendimentos, o imposto que retiveram
na fonte ao longo de 2019 e o
nível de deduções a que tiveram
direito.
Das 3,64 milhões de declarações
de IRS entregues desde o dia 01
de abril, 37% correspondem a
declarações automáticas e 63% a
declarações 'manuais'.
A declaração anual do IRS relativa aos rendimentos auferidos em
2019 começou a ser entregue em
01 de abril e termina em 30 de
junho, tendo o Estado até 31 de
agosto como limite para proceder ao pagamento dos reembolsos das pessoas que entregaram
a declaração dentro do prazo.
https://www.noticiasaominuto.com/
economia/1484009/reembolsos-do-irs-chegamaos-870-milhoes-ate-ao-final-da-semana

DESPORTO
Já são conhecidos os nove estádios aprovados pela DGS
A Direção-Geral de Saúde deu
parecer favorável a nove dos 15
estádios candidatos a receber os
jogos na retoma da Liga. A decisão já foi comunicada à Federação Portuguesa de Futebol e à
Liga Portugal.
Assim, os estádios que podem
receber jogos no imediato são:
Cidade do Futebol (Oeiras), Estádio
D.
Afonso
Henriques
(Guimarães), Estádio do Dragão
(Porto), Estádio João Cardoso
(Tondela), Estádio José Alvalade

(Lisboa), Estádio do Marítimo
(Funchal), Estádio Municipal de
Braga, Estádio do Sport Lisboa e
Benfica (Lisboa) e Portimão Estádio.
No que diz respeito aos estádios
Bonfim (Setúbal), Capital do Móvel (Paços de Ferreira), Cidade de
Barcelos, do Clube Desportivo
das Aves (Vila das Aves), do Bessa (Porto) e do Rio Ave (Vila do
Conde), a Direção-Geral de Saúde
indicou um conjunto de correções de que terão de ser alvo pa-

ra que possam ser novamente
vistoriados pelas autoridades de
saúde.
O recomeço da Liga, recorde-se,
está previsto para 4 de junho.
https://www.abola.pt/nnh/2020-05-20/liga-ja-sao
-conhecidos-os-nove-estadios-aprovados-peladgs/845498

LAZER
Minho mantém 18 praias com bandeira azul
Dezoito praias do Minho viram,
este ano, renovada a bandeira
azul: oito em Viana do Castelo,
cinco em Caminha, quatro em
Esposende e uma em Braga.
Em Viana do Castelo as oito praias que mantêm a bandeira azul
são as de Afife, Arda, Paçô, Carreço, Norte, Cabedelo, Amorosa e
Castelo do Neiva.
Em Caminha são a fluvial das
Azenhas, em Vilar de Mouros, e
as de Caminha, Moledo, Vila
Praia de Âncora e Forte do Cão.
Em Esposende, mantêm-se com
bandeira azul Marinhas – Cepães,
Suave Mar, Fão-Ofir e Apúlia.
Por fim, a praia fluvial de Adaúfe,
em Braga, também renova a bandeira azul.

PASSATEMPO
Cruzadex

A época balnear de 2020, que
começa oficialmente a 6 de junho, vai contar com 322 praias
costeiras e 38 fluviais com bandeira azul.
O Algarve continua a liderar o
ranking com 87 praias galardoadas, seguido do Norte (76), da
região do Tejo (57), da região
Centro (46), dos Açores (42), do
Alentejo (36) e por fim da Madeira (16).
Entre os critérios para a atribuição da Bandeira Azul estão a qualidade da água balnear, a presença de nadadores-salvadores, a
qualidade dos acessos e as obrigações de os concessionários dos
apoios de praias apostarem em
projetos de eficiência energética

e de responsabilidade social,
como a redução de consumo de
plástico descartável.
Portugal continua no primeiro
lugar, em termos percentuais
(face ao total de praias designadas como aptas para banhos)
entre os 47 países cujas praias
ostentam este símbolo. Em número absoluto, o ranking de
Bandeiras Azuis continua a ser
liderado por Espanha, Grécia,
França, Turquia e Itália.
https://ominho.pt/minho-mantem-18-praiascom-bandeira-azul/

Ementa - SAD
Semana de 23 a 29 de maio
Sábado

Domingo

Creme de
Abóbora
Pescada no
forno com
arroz e
feijão-verde
cozido
1 porção de
fruta da
época

Segunda

Sopa de
Sopa de
couve
brócolos
branca e feijão manteiga Filetes de
pescada
Frango
fritos com
assado com salada russa
batatas
e couve
assadas e
roxa11,3,4
tomate e
cenoura
Fruta crua da
época
1 porção de
fruta da
época

Terça

Quarta

Quinta

Sopa de
penca

Creme de
cenoura

Sopa de
espinafres

Lombo de
porco assado
no forno com
arroz branco
e cenoura
baby

Cação
grelhado
com batata à
murro e
brócolos4

Frango
estufado
com cenoura, ervilhas,
massa
esparguete
Fruta crua da e salada de
Fruta crua da época
tomate1,3
época
Fruta crua
da época

Sexta
Sopa de
couve-flor e
feijão
manteiga
Bacalhau à
zé do pipo
com salada
de alface e
cebola
1,3,4,6,7,8,9,12

Fruta crua da
época

Por motivos imprevistos, a ementa poderá sofrer alterações.
A refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados:
1
Cereais que contém glúten, 2 Crustáceos, 3 Ovos, 4 Peixes, 5 Amendoins, 6 Soja, 7 Leite, 8 Frutos de
casca rija, 9 Aipo, 10 Mostarda, 11Sementes de Sésamo, 12Dioxido de enxofre e sulfitos, 13Tremoços,
14
Moluscos.

Data
23 de maio
24 de maio
25 de maio
26 de maio
27 de maio
28 de maio
29 de maio

Farmácias de serviço
Farmácia
Localização
Parque
R. Dr. Carlos Saraiva
Pereira
Al. De S. Dâmaso
Praça
R. Paio Galvão
Nobel
R. St. António
Barbosa
Lg. Do Toural
Avenida
Av. D. João IV
Paula Martins
R. Teixeira de Pascoais

Contatos Úteis
SOS
112
SNS
808 24 24 24
BVG
253 515 444
Hospital
253 540 230
CMG
253 421 200
PSP
253 540 660
PM

253 421 222

CENTRO COMUNITÁRIO D E SOLIDARIEDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL
Travessa de Vila Verde - S. Sebastião
Tel: 253 511 400
Correio eletrónico: virginia.macedo@fraterna.org
www.fraterna.org
https://.facebook.com/fraterna.org

Cristina.oliveira@fraterna.org

