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com o filme «O espaço entre 
nós», de Peter Chelsom. Na quin-
ta-feira, dia 6, pode contar com a 
sessão «Um dia de chuva em No-
va York», de Woody Allen. Já na 
quarta-feira, dia 12, passa a pelí-
cula de animação «A ovelha Cho-
né: A quinta contra-ataca». No 
dia seguinte, 13, tem lugar o fil-
me de Giuseppe Tornatore 
«Cinema Paraíso». Para o dia 19 
está reservada a sessão de «La 
Strada», de Federico Fellini. A 
tela recebe «Bacurau», de Juliano 
Dornelles e Kleber Mendonça 
Filho, no dia 20. Na última sema-
na mais dois filmes. O primeiro 
terá lugar no dia 26, com 
«Agente super secreto», de Lu-
dovic Colbeau-Justin. A edição de 
2020 encerra com 1917, de Sam 
Mendes. 

https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/cultura/61043-cinema-aquece-as-

noites-de-verao  

Carlos Mesquita sublinha que a 
edição deste ano vai ter um ecrã 
com maiores dimensões e uma 
programação diversificada para 
todos os públicos. "Este ano até 
temos alguns títulos menos co-
nhecidos porque ainda não estão 
disponíveis no mercado, como é 
exemplo o filme Joker. Mas te-
mos outros filmes que podem 
surpreender as pessoas e algu-
mas comédias", adianta o res-
ponsável, destacando o filme de 
Giuseppe Tornatore «Cinema Pa-
raíso» e a comédia «Agente su-
per-secreto», de Ludovic Colbeau
-Justin.   
Para além das garantias de segu-
rança, o Cineclube recomenda o 
uso de máscara e adianta que o 
espaço será vedado, sendo que a 
lotação deverá exceder uma cen-
tena de lugares. 
O ciclo começa esta quarta-feira 

O mês de Agosto é o período es-
colhido pelo Cineclube de Guima-
rães para mais um ciclo de filmes. 
A principal novidade nesta 32ª 
edição «Cinema em Noites de 
Verão» é a alteração do local pa-
ra a exibição dos filmes. O  Largo 
Condessa do Juncal vai receber 
no grande ecrã oito sessões de 
cinema, sempre às quartas e 
quintas-feiras, pelas 22h00.  
Uma alteração motivada pelos 
efeitos da pandemia do novo co-
ronavírus, segundo o presidente 
do Cineclube de Guimarães, Car-
los Mesquita. "A saúde pública 
está em causa e o Cineclube não 
queria proibir as pessoas de as-
sistir a uma sessão de cinema ao 
ar livre que é sempre agradável. 
O Largo da Oliveira, onde nasceu 
o Cinema em Noites de Verão, 
também está por estes dias mais 
ocupado pelas esplanadas", ex-
plica.  

LOCAL 

Cinema aquece as «Noites de Verão» 

pela Polícia Mu-
nicipal. 
Toda a informa-
ção pode ser 
atualizada a qualquer momento, 
tendo em conta a evolução do 
quadro epidemiológico da doen-
ça, bem como as orientações da 
DGS e as alterações legislativas. 
Continuará a ser obrigatório o 
uso de máscara, a desinfeção das 
mãos e o distanciamento social.  

https://maisguimaraes.pt/feira-retalhista-
aumenta-capacidade-para-700-clientes-e-tera-um

-novo-acesso/  

cia da Feira Retalhista de Guima-
rães aplica-se aos comerciantes, 
clientes, entidades fiscalizadoras 
e aos trabalhadores que se en-
contrem nas suas instalações. 
A elaboração do Plano de Contin-
gência segue a informação dispo-
nibilizada pela Direção-Geral da 
Saúde (DGS), bem como o enqua-
dramento normativo e regula-
mentar aplicável, sendo a sua 
execução acompanhada pelo Ser-
viço Municipal de Proteção Civil e 

A alteração do Plano de Contin-
gência terá efeitos a partir da 
próxima sexta-feira, 07 de agos-
to. 
A partir da próxima sexta-feira, 
07 de agosto, entra em vigor o 
novo Plano de Contingência para 
a Feira Retalhista que fará au-
mentar a sua capacidade para 
700 clientes e criará mais uma 
entrada com acesso pela Rua da 
Liberdade. 
O presente Plano de Contingên-

LOCAL 

Feira Retalhista aumenta capacidade para 700 clientes e terá um novo acesso 



Cerca de 43% das empresas de 
restauração e bebidas e de 17% 
do alojamento turístico ponde-
ram avançar para insolvência, 
informa o mais recente inquérito 
mensal da Associação da Hotela-
ria, Restauração e Similares de 
Portugal (AHRESP). 
“No setor da restauração e bebi-
das, 43% das empresas pondera 
avançar para insolvência dado 
que a esmagadora maioria refere 
que não irá conseguir suportar os 
encargos habituais, como pesso-
al, rendas, energia, fornecedores 
e outros, a partir do mês de agos-
to”, lê-se no comunicado emitido 
pela entidade. 
No inquérito mensal anterior, 
publicado pela AHRESP no início 
de julho, o número de empresas 
do ramo que tencionava avançar 
para insolvência era de 38%. 
A AHRESP realçou que ainda 75% 
das empresas de bebidas e res-
tauração inquiridas regista-
ram “perdas acima dos 40%” na 
faturação durante o mês de ju-
lho. 
Mais de 16% das empresas do 
ramo não pagou os salários de 
julho e 14% “só pagou parcial-
mente”, refere ainda o comuni-
cado. 
A AHRESP informou ainda que 
mais de 30% das empresas assu-
miu não “conseguir manter todos 
os postos de trabalho até ao final 
do ano” e que 16% delas já des-
pediram trabalhadores desde o 
início do estado de emergência, a 
17 de março. 
17% do alojamento turístico pon-
dera insolvência 
No ramo do alojamento turísti-
co, cerca de 17% das empre-

sas inquiridas assumiram 
“avançar para insolvência”, caso 
“não consigam suportar todos os 
encargos”, depois de, no mês de 
julho, 47% dessas empresas ter 
apresentado taxas de ocupação 
até 10%. 
“Durante todo o mês de julho, 
27% das empresas não registou 
qualquer ocupação e 20% indicou 
uma ocupação máxima de 10%”, 
indica o comunicado. 
No boletim mensal anterior, a 
percentagem de empresas que 
admitiu avançar para insolvência 
foi de 18%. 
Durante o mês de agosto, 19% 
das empresas “não espera uma 
taxa de ocupação acima dos 
10%” e mais de 24% perspeti-
va “uma ocupação entre 10% e 
30%”. 
A AHRESP informou também que 
“mais de 22% das empresas não 
conseguiu efetuar o pagamento 
dos salários em julho e 9% só o 
fez parcialmente”. 
Cerca de 15% das empresas de 
alojamento turístico assumiu, no 
inquérito, que não vai “conseguir 
manter todos os postos de traba-
lho até ao final do ano”, enquan-
to a percentagem que “não sabe 
se vai conseguir manter a totali-
dade dos seus trabalhado-
res” ascende a 61%. 
O inquérito mensal da AHRESP às 
empresas decorreu entre 31 de 
julho e 3 de agosto, tendo conta-
bilizado 1377 respostas válidas. 
60% a 80% dos clubes noturnos 
“vai desaparecer” 
Em declarações ao semaná-
rio Expresso, José Gouveia, da 
Associação Nacional de Discote-
cas, afirmou que, “se persistir a 

ausência do apoio do Governo, 
até ao final do ano desaparecem 
60% a 80% dos estabelecimentos 
de diversão noturna”. 
Nas contas deste responsável, se 
mais nada for feito pelo Esta-
do, sobrevivem 600 dos três mil 
clubes noturnos que existem atu-
almente no país. 
Sobre a recente medida do Go-
verno, que permite que os bares 
e discotecas possam funcionar 
como pastelarias e cafés, José 
Gouveia diz que é “ofensiva” pa-
ra o setor e lembra que para fa-
zer essa transformação “teria de 
haver algum investimento”, o 
que é impossível neste momento 
visto que “os empresários da noi-
te estão descapitalizados, pois 
têm as casas fechadas desde 
março”. 
Também contactado pelo sema-
nário, António Fonseca, presiden-
te da Associação de Bares da Zo-
na Histórica do Porto, conta que 
são vários os bares que, há algu-
mas semanas, estão a ‘furar’ as 
normas impostas pela Direção-
Geral da Saúde, mantendo-se 
abertos até depois do horário 
permitido por lei. 
Sobre a recente solução encon-
trada pelo Governo, de transfor-
mar bares e discotecas em cafés 
e pastelarias, o responsável ga-
rante que, no Porto, não existe 
qualquer caso. “As discotecas 
estão 100% encerradas 
e recusam-se a abrir nestes no-
vos moldes.” 

https://zap.aeiou.pt/43-restaurantes-pondera-
insolvencia-339082  

ECONOMIA 

43% dos restaurantes pondera avançar para insolvência 



dois meses após a conclusão da 
época 2019/20, num período de 
paragem menor do que o habitual, 
e também mais tarde, em função 
da reformulação da anterior tem-
porada, devido à pandemia da co-
vid-19. 
O sorteio da I Liga será realizado 
em 28 de Agosto, tal como o da II 
Liga, que arranca em 13 de Setem-
bro, conforme tinha avançado na 
segunda-feira a LPFP. 
As datas do início da I e II Ligas ain-
da necessitam de “ratificação por 
parte da Direção da Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF)”, co-
mo explicou a LPFP. 
(…) 

https://www.sulinformacao.pt/2020/08/primeira-
liga-de-futebol-2020-21-com-inicio-no-fim-de-

semana-de-20-de-setembro/  

O FC Porto, campeão nacional e 
vencedor da Taça de Portugal Pla-
card, e SL Benfica, finalista venci-
do desta prova, voltam desta for-
ma a defrontar-se a 23 de dezem-
bro para disputar a Supertaça 
Cândido de Oliveira Vodafone. 
Local e horário da partida serão 
divulgados oportunamente. 

https://www.fpf.pt/News/Todas-as-not%C3%
ADcias/Not%C3%ADcia/news/27200  

 

Primeira Liga de futebol 
A edição 2020/21 da Primeira Liga 
de Futebol terá início no fim de 
semana de 20 de setembro, infor-
mou hoje a Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional (LPFP), em 
nota publicada na sua página ofici-
al na Internet. 
O campeonato arrancará quase 

DESPORTO 
 
Taça de Portugal 
SLB 1 - FCP 2 
 
Supertaça Cândido de Oliveira 
A data da realização da Supertaça 
Cândido de Oliveira Vodafone foi 
articulada entre FPF, FC Porto e 
SL Benfica. 
FPF, FC Porto e SL Benfica acerta-
ram esta data para a disputa do 
troféu que tradicionalmente mar-
ca o início oficial da época mas 
que por entendimento da Fede-
ração e dos Clubes foi adiado pa-
ra aliviar o calendário e, assim, 
salvaguardar os interesses das 
equipas portuguesas envolvidas 
nas competições da UEFA. 

PASSATEMPO 

Repita a sequência  

SOCIEDADE 

Documentos expirados a partir de fevereiro são válidos. Saiba até quando 

Polícia de Segurança Pública 
(PSP) fez um esclarecimento, nu-
ma publicação no Facebook, so-
bre a validade dos documentos 
que tenham expirado no período 
extraordinário relacionado com o 
surto da Covid-19.  
"Para evitar que os cidadãos te-
nham de se deslocar aos espaços 
dos organismos e serviços públi-
cos, as autoridades públicas acei-
tam, até 30 de outubro e para 

todos os efeitos legais, a exibi-
ção de documentos suscetí-
veis de renovação cujo prazo de 
validade tenha expirado a partir 
de 24 de fevereiro", refere a pu-
blicação.  
Os documentos abrangidos são 
o Cartão de Cidadão, a Carta de 
condução, o Cartão de beneficiá-
rio familiar de ADSE, o Registo 
Criminal, Certidões, Documentos 

e vistos relativos à permanência 
em território nacional. 
Esta medida prevê ainda que os 
documentos permaneçam váli-
dos e possam ser aceites mes-
mo após 30 de outubro, desde 
que o titular faça prova do 
agendamento da sua renova-
ção, avisa ainda a PSP.  

https://www.noticiasaominuto.com/
pais/1559511/documentos-expirados-a-partir-

de-fevereiro-sao-validos-saiba-ate-quando  



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 

 
Creme de 
abóbora e 
feijão-verde 
 
Pescada à Zé 
do Pipo e 
Brócolos 
3,4,6,7,8,9,12 
 
Fruta crua 
da época 

 
Sopa de 
penca 
 
Bife de  
frango  
panado com 
arroz de  
tomate e 
salada de 
pepino1,3 
  
Fruta crua 
da época 
 
 

Sopa de  
brócolos 
 
Salada de 
bacalhau 
com 
feijão-frade, 
ovo, batata e 
molho  
verde3,4,12 

 
Fruta crua da 
época/ 
Tarte 
gelada de 
bolacha 
1,3,6,7,8,11,12 

 
Sopa de 
espinafres 
 
Peru  
assado no 
forno com 
arroz  
branco e 
salada de 
tomate 
 
Fruta crua 
da época 

 
Sopa de  
repolho e 
feijão branco 
 
Lulas  
estufadas 
com 
batata  
estufada e 
salada 
de alface e 
cenoura 
raspada14 
 
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 08 a 14 de agosto 

Farmácias de serviço 

Data Farmácia Localização 

08 de agosto Lobo Av. De Londres 

09 de agosto Vitória Guimarãeshopping 

10 de agosto Hórus Lg. Do Toural 

11 de agosto Parque R. Dr. Carlos Saraiva 

12 de agosto Pereira Al. de S. Dâmaso 

13 de agosto Praça R. Paio Galvão 

14 de agosto Nobel R. de St. António 

15 de agosto Barbosa 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 


