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vas às várias atividades que este 
ano não se realizam, como a Ba-
talha das Flores, Marcha Gualte-
riana, Grupos de Bombos ou a 
Majestosa Procissão de São Gual-
ter. 
A outra das oficinas será a cria-
ção de um grande painel de azu-
lejos que ficará exposto numa 
parte da cidade ainda a definir. 
Até lá, os vimaranenses podem 
contribuir para a construção des-
te painel no Instituto de Design, 
nos dois primeiros dias de agos-
to. 
TRÂNSITO 
Dado a todo este programa colo-
car o público numa intensa circu-
lação pela cidade, a autarquia 
vimaranense resolveu suspender 
a circulação automóvel em várias 
artérias da cidade como em todo 
o centro histórico (zona intramu-
ros). 
Também a Alameda de São Dâ-
maso (norte), Largo de Toural 
(nascente) e Rua de Santo Antó-
nio serão cortadas ao trânsito a 
partir já do dia 31 de julho para 
uma melhor circulação pedonal. 
https://www.fpguimaraes.pt/guia-para-aproveitar

-o-melhor-das-gualterianas-2020/  

desde 1906. 
Outras duas exposições estão 
inseridas na call Projeta! Cria! 
Participa! “provocada” pela au-
tarquia vimaranense. Na primei-
ra, dez artistas plásticos vão ocu-
par as montras da Rua Sto. Antó-
nio, deixando as imagens reais 
para outras artérias da cidade. 
Todas as exposições irão perma-
necer durante todo o mês de 
agosto. 
CONCERTOS 
Apesar de todas as limitações há 
concertos para assistir nestas 
Festas Gualterianas. Dois deles 
vão acontecer no largo da Igreja 
S. Francisco com música erudita 
nos dias 31 de julho e 1 de agos-
to, às 21:30. 
O fado também será evocado. 
Numa parceria com a Associação 
Guimarães Fado haverá um veí-
culo a circular na cidade com mú-
sica ao vivo numa atividade que 
destaca o centenário de Amália 
Rodrigues. 
OFICINAS 
Nos dias 1 e 2 de agosto o públi-
co pode dar o seu contributo pa-
ra animar as Festas Gualterianas 
com a criação de máscaras alusi-

2020 provocou uma onda de can-
celamentos, mas as Festas Gual-
terianas vão acontecer com 
adaptações à nova realidade. 
Guimarães vai viver as suas cen-
tenárias festas entre os dias 31 
de julho e 3 de agosto. 
Exposições, um carro alegórico a 
circular pela cidade, mostras de 
arte e concertos compõem um 
cartaz muito adaptado às novas 
imposições de higiene e seguran-
ça mundial. Durante quatro dias 
há muito para ver e viver na cida-
de berço. 
Sem as habituais diversões e sem 
grande parte do programa, as 
Gualterianas de 2020 serão pau-
tadas pela circulação de pessoas 
em volta dos diversos projetos 
em exposição pela cidade. Mas 
vamos por partes: 
EXPOSIÇÕES 
Haverá quatro exposições dos 
mais diversos temas, mas todas 
elas vão evocar as memórias das 
Gualterianas. A primeira é dos 
Obreiros da Casa da Marcha que 
irão ocupar grande parte do Jar-
dim da Alameda S. Dâmaso. Já a 
Associação Muralha vai expor os 
cartazes das festas que datam 

LOCAL 

Condicionamento de trânsito durante Festas Gualterianas 

A Vimágua apela que comuniquem às 
autoridades policiais ou à própria Vimá-
gua a identidade das pessoas responsá-
veis por estas abordagens, para quem 
trabalham e quais os seus contactos, 
para que seja instaurado o respectivo 
processo crime. 

https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/seguranca/60937-vimagua-alerta-

para-tentativas-de-burla-em-varias-freguesias-de-
guimaraes  

"Ora, tal não é verdade, sendo que o 
plano de controlo de qualidade de água 
da Vimágua foi ajustado às actuais exi-
gências, não recolhendo a Vimágua 
amostras de água em casas particulares. 
Não obstante, nunca foi procedimento 
da Vimágua contactar os utilizadores, 
directamente ou telefonicamente, ten-
do em vista a recolha de amostras de 
água". 

A Vimágua alerta para uma tentativa de 
burla, usando abusivamente o seu no-
me. A instituição refere que teve conhe-
cimento que várias pessoas nas fregue-
sias de Fermentões, S. João de Ponte e 
Brito foram abordadas por indivíduos 
apresentando-se como funcionários da 
Vimágua, para a realização nas suas 
habitações de análises à qualidade da 
água da rede pública. 

LOCAL 

Vimágua alerta para tentativas de burla em várias freguesias de Guimarães 



DESPORTO 
 
1ª Liga 
 
34ª jornada 
Santa Clara 2 - Vitória SC  2 
Moreirense 1 - Tondela 2 
 
Taça de Portugal 
Dia 01, 20h45 
SLB - FCP 
 
 

 

Classificação 
Pos Equipa  JJ V E D GM GS Pts 
1º  FC Porto 34 26 4 4 74 22 82 
2º  SL Benfica 34 24 5 5 71 26 77 
3º  SC Braga 34 18 6 10 61 40 60 
4º  Sporting CP 34 18 6 10 49 34 60 
5º  Rio Ave FC 34 15 10 9 48 36 55 
6º  FC Famalicão 34 14 12 8 53 51 54 
7º  Vitória SC 34 13 11 10 53 38 50 
8º  Moreirense  34 10 13 11 42 44 43 
9º  Santa Clara 34 11 10 13 36 41 43 
10º  Gil Vicente FC 34 11 10 13 40 44 43 
11º  Marítimo M. 34 9 12 13 34 42 39 
12º  Boavista FC 34 10 9 15 28 39 39 
13º  FC P.Ferreira 34 11 6 17 36 52 39 
14º  CD Tondela 34 9 9 16 30 44 36 
15º  Belenenses 34 9 8 17 27 54 35 
16º  Vitória FC 34 7 13 14 27 43 34 
17º  Portimonense 34 7 12 15 30 45 33 
18º  CD Aves 34 5 2 27 24 68 17 

O número de nascimentos em 
Portugal aumentou ligeiramente 
no primeiro semestre deste ano, 
totalizando 42.149, mais 11 face 
a igual período de 2019, segundo 
dados baseados no “teste do pe-
zinho”, que cobre a quase totali-
dade dos nascimentos. 
Segundo os dados do Programa 
Nacional de Diagnóstico Precoce 
(PNDP), coordenado pelo Institu-
to Nacional de Saúde Doutor Ri-
cardo Jorge (INSA), este é o valor 
mais elevado desde 2017, ano 
em que foram rastreados 41.689 
bebés nos primeiros seis meses 
do ano. 
Comparando com o primeiro se-
mestre de 2015, em que nasce-
ram 40.119 bebés, observou-se 
um aumento de 5,5% este ano. 
Janeiro foi o mês que registou o 
maior número de “testes do pezi-

nho” realizados (8.043), seguido 
de março (7.182), abril (7.067), 
junho (7.048), maio (6.910) e fe-
vereiro (5.899). 
De acordo com os dados avança-
dos à agência Lusa, Lisboa foi a 
cidade que registou o maior nú-
mero de nascimentos (12.478), 
seguida do Porto (7.707) e de 
Braga (3.283). 
Nas regiões autónomas da Ma-
deira e dos Açores nasceram 859 
e 1.016 bebés, respetivamente. 
Os números indicam que, no to-
tal, 2019 foi o ano que registou o 
valor mais alto dos últimos qua-
tro anos, com 87.364 recém-
nascidos estudados. Em 2018, 
tinham sido 86.827 e no ano an-
terior 86.180. Em 2016, foram 
rastreados 87.577 bebés, número 
que caiu em 2015 para 85.056, 

segun-
do os 
dados 
da Uni-
dade 
de Ras-
treio Neonatal, Metabolismo e 
Genética, do Departamento de 
Genética Humana do INSA, 
O rastreio neonatal, que tem 
uma taxa de cobertura superior a 
99% dos recém-nascidos, iniciou-
se em 1979, por iniciativa do en-
tão Instituto de Genética Médica, 
incluindo inicialmente apenas o 
rastreio da Fenilcetonuria. 
Atualmente, realizam-se testes 
de rastreio de várias doenças gra-
ves, quase todas genéticas, ofe-
recidos a todos os recém-
nascidos. 

https://zap.aeiou.pt/nasceram-bebes-primeiro-
semestre-337580  

SOCIEDADE 

Nasceram mais bebés no primeiro semestre. É um máximo desde 2017 



PASSATEMPO 

Descubra as 6 diferenças 

ECONOMIA 

Liga dos Campeões em Lisboa com impacto de 50 milhões de euros 

Um estudo do Instituto Portu-
guês de Administração e Marke-
ting (IPAM) estima o impacto 
económico da final a oito da Liga 
dos Campeões, que decorrerá em 
agosto em Lisboa, em 50,4 mi-
lhões de euros. 
Segundo o estudo de impacto 
económico e mediático da final a 
oito da prova, que vai decorrer, 
num formato inédito, em Lisboa, 
de 12 a 23 de agosto, quase me-
tade (49%) do impacto 
“beneficiará refeições” em casa e 
fora da habitação. 
Depois, o alojamento, com esta-
das mais longas devido ao mode-
lo concentrado da fase final, con-
tribui para 13% do impacto, as 
viagens para 9%, atividades turís-
ticas recebem 5%, com as restan-
tes percentagens divididas entre 
atividades publicitárias, eventos, 
compras e outras atividades co-
merciais. 
O IPAM estima a presença de “16 
mil adeptos sem bilhete e 3300 
visitantes na final”, um número 
que conta com as comitivas das 
equipas, quatro centenas de jor-
nalistas, mais de um milhar de 
integrantes do staff de apoio e 
outro milhar de convidados da 
UEFA, entre outros profissionais 
de produção e transmissão. 
 

O professor universitário e espe 
cialista em marketing desportivo 
Daniel Sá, que coordenou o es-
tudo do IPAM, explicou à agên-
cia Lusa que “este estudo foi 
muito mais difícil de fazer do 
que o normal, por ser o primeiro 
sem público, uma dimensão com 
um peso enorme”, além da difi-
culdade em prever “o comporta-
mento social com pandemia”, 
das esplanadas às áreas criadas 
em redor dos estádios para atra-
ir adeptos. 
O docente universitário lembra 
estudos do IPAM em edições 
anteriores, como a de Lisboa 
2014, cuja previsão era de 46 
milhões de euros, ou a de Ma-
drid, analisada pelo Turismo de 
Madrid, que refere 66 milhões 
de euros, para destacar um valor 
que não foge às finais anterio-
res, ainda que inclua seis outros 
jogos num contexto em que o 
fluxo normal de adeptos é de-
sencorajado. 
Ainda assim, Daniel Sá acredita 
que o mais importante dos im-
pactos é o mediático, porque 
Portugal e Lisboa estarão “nas 
bocas do mundo durante 12 di-
as”, o tempo da final a oito. 
“Os 50 milhões de euros são 
muito importantes, mas não vão  
 

salvar a nossa economia. O mai 
or impacto, na nossa opinião, é 
o mediático”, comentou, apon-
tando para os números da final 
de 2019, que gerou uma audi-
ência de 400 milhões de teles-
petadores em todo o mundo, e 
mais de mil milhões de intera-
ções relacionadas nas redes so-
ciais. 
Em 2019, a final entre Liverpool 
e Tottenham, ganha pelos reds, 
obteve recordes de performan-
ce digital, garante o IPAM, e é 
essa característica que torna 
esta prova numa oportunidade 
para a capital portuguesa. 
“Num contexto de pandemia, 
onde as economias querem re-
cuperar confiança e onde Por-
tugal tem o turismo como um 
pilar decisivo do seu PIB, esta é 
a melhor campanha de promo-
ção e confiança de Portugal jun-
to do mundo inteiro”, afiançou 
o coordenador do estudo. 
O Comité Executivo da UE-
FA decidiu que Lisboa vai ser o 
palco para o desfecho da edição 
de 2019/20 da Liga dos Cam-
peões, com uma inédita final a 
oito, em eliminatórias apenas 
com um jogo, nos estádios da 
Luz e José Alvalade, entre 12 e 
23 de agosto. 
https://zap.aeiou.pt/champions-impacto-50-
milhoes-337439  



Travessa de Vila Verde - S. Sebastião 

Tel: 253 511 400 

Correio eletrónico: virginia.macedo@fraterna.org          Cristina.oliveira@fraterna.org 

www.fraterna.org 

https://.facebook.com/fraterna.org 

C EN T R O  C O M U N I T Á R I O  D E  S O L I D A R I E D A D E E  I N T E G R A Ç Ã O  S O C I A L  

Sábado  Domingo  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta  

A definir A definir 

 
Sopa de  
repolho e 
feijão  
Manteiga 
 
Esparguete à 
carbonara 
com salada 
de alface e 
tomate1,3,6,7 
 
Fruta crua 
da época 

 
Creme de 
cenoura 
 
Tentáculos 
de pota à 
lagareiro 
com batata 
a murro e  
feijão-
verde14 

 
Fruta crua 
da época/
Gelatina  
1,5,6,7,8,9,10,12 

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

 
Sopa  
Juliana 
 
Filetes de 
pescada 
com 
salada  
russa e 
couve 
roxa1,3,4 
 
Fruta crua 
da época 

 
Sopa de  
feijão-verde 
 
Arroz de  
pato com 
salada 
de  
tomate1,6,7 
 
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 01 de julho a 07 de agosto 

Farmácias de serviço 

Data Farmácia Localização 

25 de julho Nobel R. de St. António 

26 de julho Barbosa Lg. Do Toural 

27 de julho Avenida Av. D. João IV 

28 de julho Paula Martins R. Teixeira de Pascoais 

29 de julho Lobo Av. De Londres 

30 de julho Vitória Guimarãeshopping 

31 de julho Hórus Lg. Do Toural 

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 


