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presença do 
Presidente da 
República devido à pandemia. 
Por essa razão Marcelo Rebelo 
de Sousa não receberá a Meda-
lha de Honra atribuída pela Câ-
mara Municipal o ano passado. 
Uma medalha que Marcelo Rebe-
lo de Sousa receberá pessoal-
mente em data a definir. (…) 

https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/politica/60264-executivo-de-

guimaraes-aprova-esta-quinta-feira-distincoes-
municipais  

serviços essenciais envolvidos na 
luta contra a propagação na Co-
vid-19. 
São três distinções de que ficarão 
fiéis depositários, uma o Hospital 
da Senhora da Oliveira e as res-
tantes duas o Arquivo Alfredo 
Pimenta. 
As distinções serão entregues em 
cerimónia pública marcada para 
o Paço dos Duques de 
Bragança, às 18h00. É uma ceri-
mónia que não contará com a 

A Vereação Municipal vai discutir 
e votar a proposta de atribuição 
de distinções honoríficas na ses-
são solene que vai assinalar mais 
um aniversário da Batalha de S. 
Mamede, na próxima quarta-
feira, feriado Municipal. 
A proposta que já tem acordo 
prévio dos vereadores aponta 
para a atribuição de Medalhas de 
Mérito Municipal Humanitário 
aos profissionais de saúde, volun-
tários e ainda profissionais dos 

LOCAL 

Executivo de Guimarães aprova esta quinta-feira distinções Municipais 

objetivo incentivar os cidadãos a 
adotarem comportamentos sus-
tentáveis para que o material re-
colhido seja reciclado e incorpo-
rado como matéria-prima na pro-
dução de novas garrafas. Este 
projeto-piloto, ativo até setem-
bro de 2021, é relevante para a 
preparação da implementação 
do futuro sistema de depósito de 
embalagens de bebidas, que de-
verá suceder a este sistema de 
incentivo a partir de 01 de janei-
ro de 2022. 
Através do programa de donati-
vos “Quando do velho se faz no-
vo” serão selecionadas institui-
ções sociais beneficiárias do valor 
doado com a devolução de garra-
fas de bebidas nas 23 máquinas 
de recolha automática, uma por 
cada área de intervenção dos Sis-
temas de Gestão de Resíduos Ur-
banos (SGRU). No dia 15 de julho 
serão divulgadas aqui as institui-
ções a apoiar. A votação decorre 
online até 05 julho.  

https://maisguimaraes.pt/trocar-garrafas-de-
plastico-por-descontos-ou-doacoes-ja-e-possivel-

em-guimaraes/  

timos acima de 0,5 e até 2 litros. 
O valor que os consumidores re-
cebem com a devolução de gar-
rafas pode ser doado a uma insti-
tuição social ou utilizado para 
compras no espaço comercial 
onde está instalada a máquina. 
Caso assim o desejem podem 
optar por doar essa quantia em 
vez de a utilizar em compras nos 
espaços comerciais onde estão 
localizados os equipamentos. As 
garrafas não devem ter líquidos 
nem estar espalmadas. Além dis-
so, devem ter tampa e o rótulo 
deve estar intacto (com o código 
de barras legível). 
O projeto “Quando do Velho se 
Faz Novo, Todos Ganham. Ganha 
o Planeta!” é gerido por um con-
sórcio composto pela Associação 
Águas Minerais e de Nascente de 
Portugal, Associação Portuguesa 
das Bebidas Refrescantes Não 
Alcoólicas (PROBEB) e a Associa-
ção Portuguesa de Empresas de 
Distribuição (APED) e tem como 

O projeto-piloto de reciclagem de 
garrafas de bebidas de plástico 
PET chegou a Guimarães, onde 
foi instalada uma máquina auto-
mática para devolução deste tipo 
de embalagens. 
Esta é uma iniciativa integrada no 
projeto “Quando do velho se faz 
novo, todos ganham. Ganha o 
planeta!” que teve início a 13 de 
março deste ano com a instala-
ção de máquinas de recolha au-
tomática de garrafas de bebidas 
em plástico PET não reutilizáveis, 
de águas, sumos, refrigerantes 
ou bebidas alcoólicas, em 23 
grandes superfícies de norte a sul 
do país. Em Guimarães, a máqui-
na automática foi instalada no 
Espaço Guimarães, em Silvares. 
Em comunicado, pode ler-se que 
o projeto “premeia os adeptos da 
reciclagem e da sustentabilida-
de”. Por essa devolução os con-
sumidores recebem o valor de 
dois cêntimos por cada unidade 
entre 0,1 e 0,5 litros, e cinco cên-

Trocar garrafas de plástico por descontos ou doações? Já é possível em Guimarães 



António Miguel Pina disse à Lusa 
que os vários casos de pequenas 
embarcações que têm chegado ao 
Algarve com migrantes a bordo, 
desde o ano passado, e 
a interceção de uma nova embar-
cação com 22 migrantes, na segun-
da-feira, em Vale do Lobo, Loulé, 
permitem até pensar que foi orga-
nizada uma estrutura de auxílio à 
imigração ilegal para a costa sul 
portuguesa. 
"Esta nova chegada só reforça aqui-
lo que era a nossa preocupação, 
que já tinha sido manifestada junto 
do ministro da Administração Inter-
na, porque aqueles que chegaram 
há uma semana eram da mesma 
localidade do que os outros do ano 
anterior", afirmou o também presi-
dente da Câmara de Olhão, referin-
do-se à alegada origem dos migran-
tes, da mesma zona do norte de 
Marrocos. 
António Pina disse discordar da 
possibilidade de estes jovens serem 
considerados exilados ou refugia-
dos políticos, porque a situação em 
Marrocos, país de onde dizem pro-
vir, "é distinta da que existe 
no Mediterrâneo, com pessoas 
oriundas de países onde há guer-
ra", como a Síria ou a Líbia. 
"Apesar de tentarem beneficiar do 
barulho de pessoas que migram 
pelo Mediterrâneo a fugir de situa-
ções de guerra, este não é o caso, 
trata-se de imigração ilegal", defen-
deu, sublinhando que é necessário 

ter "respeito pelo reino de Marro-
cos" e que "não faz sentido consi-
derar esses homens como perse-
guidos ou exilados políticos". 
António Pina pede, por isso, "que 
rapidamente se dê a resposta ade-
quada para casos de imigração ile-
gal, que é o retorno dos mesmos 
ao seu país" de origem, em vez da 
atribuição de estatutos de refugia-
dos ou exilados que permitam a 
permanência destes cidadãos em 
Portugal. 
"Enquanto isso não for feito, vai-se 
dando o sinal de que afinal é possí-
vel, porque nada acontece. Estes 
22, na nossa opinião, até já come-
çam a configurar alguma possibili-
dade de haver ajudas extra. Essa 
embarcação tão pequenina, com 
22 pessoas, é do mesmo tamanho 
daquela em que vieram da outra 
vez sete pessoas e isso levanta-nos 
a preocupação de que possa já ter 
sido criada aqui uma rota mais fixa 
de ajuda à imigração ilegal", argu-
mentou. 
O presidente da AMAL apela, as-
sim, ao Governo para que "dê um 
sinal claro a estes cidadãos" de que 
podem não ser considerados exila-
dos e devolvidos aos países de ori-
gem, porque "só assim se consegui-
rá dar a resposta adequada pa-
ra desincentivar outros" a tentar 
também a travessia no futuro, de-
fendeu. 
Questionado sobre se a comparên-
cia dos 22 migran-

tes intercetados na segunda-feira 
em tribunal pode ser um sinal da 
mudança de atitude das autorida-
des portuguesas, António Pina res-
pondeu que vai "aguardar para per-
ceber qual será o desfecho final 
deste caso". 
"Mas queremos acreditar que sim", 
acrescentou, considerando que há 
hipótese de auxiliar estas pessoas a 
terem trabalho em explorações 
agrícolas da região, "mas sempre 
através de uma resposta articulada 
e bem gerida com as instituições do 
reino de Marrocos". 
Os 22 migrantes, oriundos do Norte 
de África, que foram detetados ao 
largo de Quarteira, Faro, vão ser 
hoje presentes ao Tribunal Judicial 
de Loulé para aplicação de medidas 
de coação, segundo o Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF). 
Este é o segundo caso, em poucos 
dias, envolvendo migran-
tes alegadamente de origem mar-
roquina que desembarcaram no 
Algarve, depois de na passada se-
mana as autoridades te-
rem detetado uma embarcação 
com sete homens ao largo de 
Olhão. 
Já em 29 de janeiro um outro grupo 
de 11 migrantes tinha chegado à 
costa algarvia, antecedido de uma 
embarcação com oito homens, em 
11 de dezembro de 2019. 

https://www.noticiasaominuto.com/
pais/1509852/migrantes-que-chegam-ao-algarve-

devem-ser-considerados-ilegais  

PAÍS 

Migrantes que chegam ao Algarve devem ser considerados ilegais 

tuguesa, em Lisboa. 
A prova será disputada entre os 
dias 12 e 23 de agosto, com o 
jogo do título a ser disputado ou 
no estádio da Luz ou em Alvala-
de, aguardando-se ainda decisão 
oficial sobre o local final decidido 
pela UEFA. 

https://www.noticiasaominuto.com/
desporto/1510585/oficial-presidente-da-uefa-

confirma-fase-final-da-champions-em-lisboa  

Presidente da UEFA confirma 
fase final da Champions em Por-
tugal 
O presidente da UEFA, Aleksan-
der Ceferin, confirmou na tarde 
desta quarta-feira, que a final a 
oito da Liga dos Campeões, com 
sete jogos - quartos de final e 
meias-finais a uma mão, mais a 
final - realizar-se-á na capital por-

DESPORTO 
 
1ª Liga 
26ª jornada 
Belenenses 1 - Vitória SC 1 
Moreirense 0  - Rio Ave 1 
27ª jornada 
Dia 19, 19h00 
Vitória SC—Moreirense  



SOCIEDADE 

População portuguesa aumentou pela primeira vez em 10 anos (graças à imigração) 

 

PASSATEMPO 

Repita as sequências  

A população portuguesa aumen-
tou no ano passado em relação a 
2018 graças à imigração, com um 
crescimento efetivo de 0,19%, a 
primeira vez em 10 anos, segun-
do o Instituto Nacional de Estatís-
tica (INE). 
O crescimento da população em 
2019 deveu-se ao aumento do 
saldo migratório (diferença entre 
as pessoas que saem e as que 
vêm para Portugal) de 11.570 
para 44.506, uma vez que o saldo 
natural (diferença entre nados 
vivos e mortes) continuou negati-
vo, caindo 0,25%. 
Segundo as estimativas de popu-
lação residente divulgadas hoje, 
a população ficou ainda mais ve-
lha no espaço de 10 anos, com 
metade dos residentes acima dos 

45,5 anos, mais 4,3 anos do que 
se verificava em 2009. 
Em 2019, o INE estima que vives-
sem em Portugal 10.295.909 pes-
soas (5.435.932 mulheres e 
4.859.977 homens), mais 19.292, 
a primeira vez que o saldo é posi-
tivo desde 2009. 
Em 2019, a idade média a que as 
mulheres tinham filhos aumen-
tou para 31,4 anos, mais 1,7 anos 
do que em 2009. 
Por região, o saldo migratório 
positivo registou-se na Área Me-
tropolitana de Lisboa, Centro, 
Norte e Região Autónoma da Ma-
deira. 
Em 2019, a população 
com menos de 15 anos decres-
ceu 10.581 pessoas para 
1.396.985 e a população com 65 

anos ou mais aumentou 36.199 
para 2.280.424 pessoas. 
As pessoas com 85 anos ou 
mais aumentaram para 322.609 
(mais 12.335) e em 2019 havia 
163,2 idosos (com 65 anos ou 
mais) por cada 100 jovens 
(entre zero e 14 anos). 
Mesmo assim, a região mais 
jovem de Portugal é 
o arquipélago dos Açores, a úni-
ca onde há mais jovens do que 
idosos, com um índice de enve-
lhecimento de 97,2 idoso por 
100 jovens. 
O índice de envelhecimento 
mais elevado foi no Alentejo, 
onde em 2019 havia 206,1 ido-
sos por cada 100 jovens, e no 
Centro, com 203,6 idosos por 
cada 100 jovens. 

https://zap.aeiou.pt/populacao-aumentou-
gracas-imigracao-330056  
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Sábado  Domingo  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta  

 
Creme de 
nabo e  
cenoura  
 
Caldeirada 
de peixe com 
pimentos  
 
1 porção de 
fruta da  
época  
 

 
Sopa de  
brócolos  
 
Frango  
assado com 
batata  
assada e 
couve-flor 
cozida  
 
1 porção de 
fruta da  
época  
 

 
Sopa de  
feijão-verde 
 
Massa com 
salmão e 
Brócolos1,3,4 
 
Fruta  
crua  
da  
época 

 
Sopa Juliana 
 
Arroz de  
pato com 
salada 
de alface e 
cebola1,6,7 
 
Fruta  
crua  da  
época 
 
 

 
Sopa de  
couve-flor 
 
Pescada  
cozida com 
todos3,4 
 
Fruta crua da 
época/
Mousse 
de  
Chocolate1.7,7 

 
Sopa de  
Repolho 
 
Costeleta 
grelhada 
com 
arroz de  
cenoura e 
salada 
de pepino 
 
Fruta crua 
da época 

 
Creme de 
ervilhas 
 
Cação assado 
no forno 
com batata 
assada e 
salada de 
tomate4 
 
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: 
1Cereais 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, 
14Moluscos.  

Ementa - SAD 

Semana de 20 de junho a 25 de junho 

Farmácias de serviço 

Data Farmácia Localização 

06 de junho Barbosa Lg. Do Toural 

07 e junho Avenida Av. D. João IV 

08 de junho Paula Martins R. Teixeira de Pascoais 

09 de junho Lobo Av. De Londres 

10 de junho Vitória GuimarãesShopping 

11 de junho Hórus Lg. Do Toural 

12 de junho Parque R. Dr. Carlos Saraiva 

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 


