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um aumento de 0,28% face a 
2011, um aumento de 0,62% face 
a 2014 e um aumento de 0,42% 
face ao final do ano de 2018. 
Também segundo os dado esta-
tísticos do INE, a população em 
Vizela aumentou para 23.897 ha-
bitantes no final de 2019. Se 
compararmos com o ano de 
2011, trata-se de um aumento de 
0,24%. Estes são, de resto, os 
únicos dois concelhos do distrito 
cuja população continua a au-
mentar. Em toda a zona norte, só 
Vila do Conde, Maia e Valongo se 
juntam à lista.  
https://maisguimaraes.pt/guimaraes-perdeu-363-

da-populacao-em-oito-anos/?
fbclid=IwAR0OdPTXrhi0x14YW6zOS3N_-

i4kbdlsLH_r-KCzM4XL-Wb0PCRbxuLV_kw  

ca de 246,5 mil habitantes, o que 
corresponde a uma redução de 
2,34% na população do país, se-
gundo as estimativas do Instituto 
Nacional de Estatística (INE). Este 
período ficou marcado pela en-
trada da troika em Portugal, em 
2011, e as políticas de austerida-
de colocadas em prática. A crise 
levou a uma redução na chegada 
de imigrantes mas também a um 
aumento da emigração de portu-
gueses que procuraram oportuni-
dades de emprego noutros paí-
ses. Aqui ao lado, em Braga e 
Vizela, a população continua a 
aumentar No final de 2019, a po-
pulação em Braga chegou aos 
182.679 habitantes. Trata-se de 

Ao contrário de Braga e Vizela, 
concelhos vizinhos, o número de 
habitantes continua em queda na 
cidade berço. Queda ultrapassa a 
média nacional.  
O concelho de Guimarães conti-
nua a perder população ano após 
ano e bem acima da méda nacio-
nal. Entre 2011 e 2019, Guima-
rães perdeu 3,63% da população, 
chegando aos 152.309 habitantes 
no final do ano passado. Se a 
comparação dos números regis-
tados do final de 2019 for feita 
com 2014, o decréscimo da po-
pulação é de 2,06%. Se compa-
rarmos com o final do ano 2016, 
o decréscimo é de 0,32%. Entre 
2011 e 2019 Portugal perdeu cer-

LOCAL 

Guimarães perdeu 3,63% da população em oito anos  

projeto este que em 2005 rece-
beu o 1º Prémio Nacional de Ar-
quitetura Paisagista na categoria 
“Espaços Exteriores de Uso Públi-
co”. 
https://reflexodigital.com/crematorio-de-
guimaraes-comeca-a-ser-construido-na-proxima-
semana/  

almente enterrado, de for-
ma a aproveitar o desnível 
existente. “No piso inferi-
or, o espaço de destaque é 
a sala onde se desenrola a 
Cerimónia Fúnebre, com 
todas as condições para 
proporcionar a qualidade 
espacial e enriquecer visu-
almente a envolvente do 
atril onde poderá ser efetuado o 
elogio fúnebre”, refere a Câmara 
Municipal de Guimarães. 
Inaugurado em outubro de 2004 
na encosta da Penha, o Cemitério 
de Monchique teve como auto-
res do projeto Maria Manuel Pin-
to de Oliveira e Pedro Mendo, 

As obras de construção do Cre-
matório de Guimarães, situado 
no Cemitério Municipal de Mon-
chique, arrancam na próxima se-
mana, dando-se assim um impor-
tante passo nesta empreitada 
que sofreu vários avanços e re-
cuos. 
Esta quarta-feira iniciou-se o pro-
cesso de movimentação de ter-
ras, o que permitirá avançar as-
sim as obras, cuja conceção e ex-
ploração foi adjudicada por con-
curso público à sociedade Ser-
vilusa Crematório de Guimarães 
Lda. 
O edifício do Crematório de Gui-
marães terá dois pisos, um parci-

LOCAL 

Crematório de Guimarães começa a ser construído na próxima semana  



DESPORTO 
 
1ª Liga 
 
29ª jornada 
Desp. das Aves 0 — Moreirense 1 
Vitória SC 2 - VFC 0 
 
30ª jornada 
Dia 04, 19h15 
Portimonense—Vitória SC  
Dia 06, 21h00 
Sporting CP—Moreirense  
 

SOCIEDADE 

DECO apresenta 13 medidas para garantir continuidade 

Praticamente todo o país entrou 
à meia-noite desta quarta-feira, 
dia 1 de Julho, em estado de aler-
ta, mas a Área Metropolitana de 
Lisboa (AML) está em contingên-
cia e, dentro da AML, há 19 fre-
guesias que continuam em situa-
ção de calamidade, com regras 
mais apertadas. Esta situação vai 
manter-se, pelo menos, até 14 de 
Julho. 
Para a generalidade de Portugal 
mantêm-se as regras sobre dis-
tanciamento físico, uso de más-
cara, lotação, horários e higieni-
zação, bem como o confinamen-
to obrigatório para doentes e 
pessoas em vigilância activa. Já 
os ajuntamentos ficam limitados 
a 20 pessoas e passou a ser proi-
bido consumir álcool na via públi-
ca. 
Por outro lado, na Grande Lisboa 
– que abrange 18 concelhos, in-
cluindo aqueles onde se locali-
zam estas 19 freguesias – a ven-
da de álcool passou a estar proi-
bida nas estações de serviço e os 
ajuntamentos estão limitados 
apenas a 10 pessoas. Por outro 
lado, os estabelecimentos devem 
encerrar às 20 horas, excepto: 
restauração para serviço de refei-
ções e take-away; abastecimento 
de combustíveis; clínicas, consul-
tórios e veterinários; farmácias; 
funerárias; e equipamentos des-
portivos. 
Para garantir que regras como os 
limites de ajuntamentos são 
cumpridas, o Executivo criou um 
quadro sancionatório, com con-
traordenações que vão dos 100 
aos 500 euros para pessoas sin-
gulares e dos mil aos cinco mil 
euros no caso de empresas. 

Ainda assim, há atividades a des-
confinar nesta quarta-feira. É o 
caso das termas, spas e as lides 
tauromáquicas. 
A situação de alerta é o nível 
mais baixo de intervenção previs-
to na Lei de Bases de Proteção 
Civil, depois da situação de con-
tingência e de calamidade. 

https://executivedigest.sapo.pt/covid-19-alerta-
contingencia-e-calamidade-portugal-a-tres-

velocidade-a-partir-de-hoje/  



 

PASSATEMPO 

Labirinto, siga as caras alegres e encontre o caminho 

"De forma a evitar o colapso da 
empresa o Governo optou por 
chegar a acordo por 55 milhões 
de euros", anunciou o ministro 
das Finanças, João Leão, numa 
conferência de imprensa conjun-
ta com o ministro das Infraestru-
turas e da Habitação, Pedro Nu-
no Santos. 
O Estado aumenta a participação 
na TAP dos atuais 50 para 72,5 
por cento. 
No âmbito do anúncio desta noi-
te da chegada a acordo para a 
aquisição de mais 22,5%, o minis-
tro Pedro Nuno Santos acrescen-
tou que o Governo vai contratar 
uma empresa para procurar no 
mercado internacional uma equi-

pa de gestão qualificada para a 
TAP. 
Pedro Nuno Santos precisou que 
"o Estado não vai gerir a TAP", 
adiantando que a solução passa 
por recrutar uma equipa de ges-
tão especializada e qualificada 
nesta área. 
"Faremos um processo de sele-
ção contratando uma empresa 
que tem no quadro da sua ativi-
dade procurar no mercado inter-
nacional uma equipa qualificada 
para gerir a TAP", explicou o mi-
nistro das Infraestruturas e da 
Habitação. 
"A TAP precisa de uma gestão 
qualificada e a TAP terá uma ges-

tão qualificada", sublinhou o go-
vernante. 
Pedro Nuno Santos dissertou ain-
da relativamente ao montante de 
1.200 milhões de euros falados 
no âmbito desta operação, expli-
cando que a TAP é "demasiado 
importante para o país para cor-
rermos o risco de deixar uma em-
presa destas cair". 
Depois deste acordo, o Estado 
passa a deter 72,5% da compa-
nhia aérea, o empresário Hum-
berto Pedrosa 22,5% e os traba-
lhadores os restantes 5%. 

https://www.rtp.pt/noticias/economia/acordo-
tap-governo-fica-com-725-por-55-milhoes-de-

euros_v1241954  

ECONOMIA 

Acordo TAP. Governo fica com 72,5% por 55 milhões de euros 
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Sábado  Domingo  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta  

 
Creme de 
ervilhas  
 
Peixe  
estufado 
com batata 
cozida e  
legumes  
cozidos  
 
1 porção de 
fruta da  
época  

 
Sopa de alho 
francês  
 
Massa à  
Lavrador  
 
1 porção de 
fruta da  
época  
 

Sopa de espi-
nafres 
 
Arroz de 
frango com 
salada de to-
mate  
 
1 porção de 
fruta da  
época  

Sopa de re-
polho e feijão
-manteiga  
 
Bacalhau à 
espanhola 
com salada 
de alface e 
cebola  
 
1 porção de 
fruta da  
época  

Sopa de  
brócolos  
 
Vitela estufa-
da com ce-
noura, ervi-
lhas, massa 
espiral e cou-
ve roxa 
 
1 porção de 
fruta da  
época  

Sopa de 
juliana  
 
Sardinhas 
com arroz 
de feijão 
vermelho e 
penca 
 
 
1 porção de 
fruta da  
época  

Creme de 
cenoura 
 
Fêvera gre-
lhada com 
batata cozida 
e feijão-
verde  
 
1 porção de 
fruta 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 04 a 10 de julho 

Farmácias de serviço 

Data Farmácia Localização 

04 de julho Praça R. Paio Galvão 

05 de julho Nobel R. de St. António 

06 de julho Barbosa Lg. Do Toural 

07 de julho Avenida Av. D. João IV 

08 de julho Paula Martins R. Teixeira de Pascoais 

09 de julho Lobo Av. De Londres 

10 de julho Vitória GuimarãesShopping 

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 


