BOLETIM INFORMATIVO

NÚMERO CXLVIII
11 DE SETEMBRO DE 2020

LOCAL
Grande Peregrinação à Penha realiza-se em formato adaptado à pandemia
A 127.ª Grande Peregrinação à
Penha vai realizar-se no dia 13 de
setembro, domingo num formato
diferente do tradicional e totalmente adaptado às regras definidas pelas autoridades de saúde.
Todo o figurino da maior peregrinação vimaranense foi ajustado
às regras de segurança e distanciamento social, não tendo lugar a
procissão de fé entre a cidade e a
montanha, mas apenas uma missa campal, com lugares marcados, que será presidida pelo Arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga.
A Peregrinação à Penha vai, este
ano, realizar-se no contexto atípico marcado pela pandemia da
Covid-19. “Este ano, como todos
entendem, o encontro com Nossa Senhora da Penha tem que ser
diferente ao nível das normas,
regras de segurança e distanciamento social, mas sabemos que
os vimaranenses e todos os que
nos visitam neste dia não esmorecem no carinho e na fé, pelo
que, segura e conjuntamente,
todos saberemos realizar mais

uma grandiosa jornada de devoção e amor à Mãe do Céu”, sustenta a juiz da Irmandade, Roriz
Mendes.
Este ano, a imagem de Nossa Senhora da Penha será transportada, domingo, dia 13 de setembro,
pelas 10h00, da Igreja de Nª Sra.
da Oliveira, pelos Bombeiros Voluntários de Guimarães, em viatura, pelas ruas da cidade e da
freguesia da Costa, permitindo
que os populares assistam à sua
passagem, mesmo a partir de casa. A imagem será levada em ombros no percurso entre o largo do
Cruzeiro e o altar do Santuário,
onde terá lugar a eucaristia campal, pelas 11h00, presidida pelo
Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga.
Ainda devido às restrições e condicionantes impostas pela pandemia, a Irmandade da Penha decidiu também alargar os dias em
que todos os fiéis e devotos podem encontrar-se com Nossa Senhora da Penha. Assim, até ao
próximo dia 11 de setembro, a

imagem da Virgem está presente da Igreja
de Stº Estêvão
de Urgeses, de
onde sairá, no dia 12, pelas
21h30, rumo à Igreja da Oliveira.
Entre os dias 13 e 20 de setembro, a imagem da Senhora da Penha estará exposta no interior do
Santuário.
Ainda no âmbito do programa da
127.ª Grande Peregrinação à Penha, a Irmandade oferece a todos os vimaranenses, na noite do
dia 11 de setembro, pelas 21h30,
no recinto exterior do Santuário,
uma monumental Serenata à Senhora da Penha. O espetáculo
juntará músicos e cantores vimaranenses em palco e pretende
“ser um ato público de gratidão
pela coragem e dedicação de todos aqueles que trabalharam e
trabalham em favor do próximo
durante todos estes meses”, sublinha Roriz Mendes.
https://maisguimaraes.pt/grande-peregrinacao-apenha-realiza-se-em-formato-adaptado-apandemia/

Local
Há burlões a fazerem-se passar por técnicos que realizam rastreios à covid-19
Há falsos técnicos que estão a
percorrer o país a promover rastreios à Covid-19. Os relatos chegam de Braga, na região do Minho, mas também do Alentejo e
da zona Centro.
Estes indivíduos apresentam-se
como especialistas, oferecem soluções contra o novo coronavírus

e tentam entrar nas casas para
roubar os proprietários.
O alerta é da Associação Portuguesa do Direito de Consumo.
Mário Frota, presidente da associação, explica o modo de atuação
Em Espanha há registo de 26 pessoas que tiveram de ser interna-

das à conta dos falsos tratamentos apresentados.
Mário Frota pede cautela e atenção
para
estas
situações, principalmente na altura de
abrir a porta a desconhecidos.
https://radiocomercial.iol.pt/noticias/103296/haburloes-a-fazerem-se-passar-por-tecnicos-querealizam-rastreios-a-covid-19

SOCIEDADE
Atirar beatas para o chão dá multas a partir de hoje entre 25 e 250 euros
A linha SNS 24 já recebeu 20 chamadas de pessoas informadas
através da aplicação StayAway
Covid de terem estado em
A aplicação Stayaway Covid, que
permite rastrear as redes de contágio do novo coronavírus, foi
lançada há uma semana, a 1 de
setembro, e as chamadas de contactos identificados através do
novo sistema já começaram a
chegar à linha de saúde nacional.
“Houve 20 pessoas que, desde o
início do projeto, ligaram ao SNS
24, dizendo que a aplicação os
notificou que tinham tido um
contacto de risco”, disse esta terça-feira à Lusa o presidente dos
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Luís Goes
Pinheiro.
Na última semana, foram também nove os doentes que introduziram na aplicação o código
que permite alertar as pessoas
com quem estiveram nos 14 dias
anteriores.
Para Luís Goes Pinheiro, a possibilidade de estabelecer de forma
rápida as redes de contágio é a
principal vantagem desta ferramenta, desde logo porque permite às pessoas saber se estiveram
em contacto com algum doente,
informação que, de outra forma,

DESPORTO
Liga das Nações
Jogo 1
Portugal 4 - Croácia 1
Suécia 0 - França 1
Jogo 2
Suécia 0 - Portugal 2
França 4 - Croácia 2

poderiam nunca chegar a receber.
“Nós não sabemos quem são as
pessoas que vão connosco num
transporte público, que estiveram connosco num supermercado ou com quem nos cruzamos
no dia a dia”, explicou.
Por outro lado, Luís Goes Pinheiro considera que a Stayaway Covid não deve ser vista como um
fator adicional de ansiedade, mas
antes o contrário. “As pessoas
não têm que ficar ansiosas por
usar uma ferramenta que serve
para as ajudar, informando-as de
que foram um contacto, e para
lhes permitir que possam ajudar
os outros”, sublinhou, considerando que a aplicação deve ser
vista antes como um complemento importante.
Ao final da manhã desta terçafeira, a aplicação Stayaway Covid
já tinha sido descarregada
em 684.795 telemóveis, um número que para o responsável pelos serviços partilhados da Saúde
reflete uma positiva tendência de
crescimento. “Eu diria que é promissor o caminho que tem sido
seguido e aquilo que vemos é
que todos os dias temos mais
downloads do que tínhamos no

Marco
Cristiano Ronaldo chegou aos 101
golos por Portugal. Numa altura
em que disputa ainda o estatuto
de melhor marcador de sempre
por seleções - apenas Ali Daei,
com 109, tem mais em todo o
Mundo , o capitão da Seleção Nacional atinge mais um marco histórico numa carreira fantástica.
https://www.record.pt/interativas/100-goloscristiano-ronaldo

dia anterior e isso é muito estimulante”, referiu.
Questionado sobre qual seria o
número ideal de utilizadores da
aplicação que, como admitiu, depende da adesão das pessoas, o
presidente do SPMS considerou
que “não há um número ideal”.
Reiterando a ideia de que
“quantos mais melhor”, Luís
Goes Pinheiro acrescentou que,
por outro lado, importa também
o tipo de pessoas que utiliza o
sistema.
“Um sistema desta natureza é
especialmente valioso no caso
das pessoas que têm uma mobilidade grande, que contactam com
muita gente”, explicou, apelando, em particular, para os estudantes universitários, que além
de cumprirem o critério da mobilidade, têm facilidade em utilizar
smartphones.
O responsável acrescentou ainda
que, apesar de o número de utilizadores
ainda
representar
uma minoria entre a população,
a aplicação já demonstrou que
valia a pena, pelo número de
contactos que já permitiu identificar.
https://zap.aeiou.pt/20-contactos-stayaway-covid
-345519

Dérbi de pré-época VitóriaMoreirense
A pouco mais de uma semana do
arranque da I Liga, o encontro de
preparação entre o Vitória e o Moreirense, disputado no Estádio D.
Afonso Henriques, terminou com
um empate a zero.
https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/desporto/61561-derbi-de-pre-epocavitoria-moreirense-terminou-com-um-nulo

SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Percebeu todas as medidas que entram em vigor no dia 15? (Re)veja aqui
Em reunião do Conselho de Ministros foi aprovado esta quintafeira um conjunto de medidas que vão ser aplicadas a partir
de terça-feira, 15 de setembro,
dia em que Portugal continental
vai entrar em situação de contingência
para
"controlar
a pandemia", com a implementação de "medidas preventivas",
considerando o período de regresso às escolas e ao trabalho.
Portugal continental
No âmbito da entrada em vigor
da situação de contingência na
terça-feira, que para a generalidade do país substitui o estado
de alerta em vigor desde o início
de julho (à exceção da Área Metr
opolitana de Lisboa, que se tinha
mantido em contingência), foram
determinadas pelo Governo as
seguintes medidas:
- Ajuntamentos limitados a 10
pessoas
- Estabelecimentos comerciais só
podem abrir a partir das
10h00, "com exceções como sejam pastelarias, cafés, cabeleireiros e ginásios"
- Limitação do horário de encerramento dos estabelecimentos
entre as 20h00 e as 23h00,
por decisão municipal "em função da realidade específica" em
cada concelho

PASSATEMPO
Corresponda as imagens

- Restaurantes podem continuar
abertos até à 01h00, podendo
receber clientes até às 00h00
para refeições
- Em áreas de restauração de
centros comerciais, limite máximo de quatro pessoas por grupo, para "evitar grandes concentrações de pessoas"
- Proibição de venda de bebidas
alcoólicas nas estações de serviço de abastecimento de combustíveis
- A partir das 20h00, proibição
de venda de bebidas alcoólicas
em todos os estabelecimentos
comerciais, à exceção dos estabelecimentos de restauração
com as bebidas que são servidas
a acompanhar as refeições
- Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública,
"para assegurar que não se multiplicam as situações de ajuntamento informal"
Regresso às escolas
Entre 14 e 17 de setembro, o
regresso às aulas em regime
presencial implica a adoção de
medidas específicas no contexto
da pandemia de Covid-19:
- Readaptação do funcionamento das escolas à nova realidade
sanitária
- Planos de contingência em todas as escolas

- Distribuição de equipamentos
de proteção individual
- Regras de atuação perante
caso suspeito, caso positivo ou
surtos
- Nos restaurantes, cafés e pastelarias a 300 metros das escolas, limite máximo de quatro
pessoas por grupo
Lares de idosos
- Criação de brigadas distritais
de intervenção rápida para contenção e estabilização de surtos
em lares, com o envolvimento
de médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico
- Estão previstas "18 equipas,
que estarão todas operacionais
até ao final deste mês e envolverão um conjunto de 400 pessoas"
- O objetivo é "agir de uma forma muito rápida perante qualquer surto que se venha a verificar num lar", para permitir o
diagnóstico o mais precoce possível
Desporto
- Recintos desportivos vão continuar sem público, considerando a diferença de comportamentos das pessoas entre estar
num estádio de futebol ou numa sala de cinema ou teatro.
https://www.noticiasaominuto.com/
pais/1581392/percebeu-todas-as-medidas-queentram-em-vigor-no-dia-15-reveja-aqui

Ementa - SAD
Semana de 12 a 18 de setembro
Sábado
Creme de
espinafres
Salmão
assado com
arroz de
legumes
1 porção de
fruta da
época

Domingo

Segunda

Sopa de
Sopa de
couve penca agrião e
feijão
Rancho com branco
cenoura e
couve
Empadão de
atum com
1 porção de salada de
fruta da
pepino
1,3,4,6,7,8,9,12
época
Fruta crua
da época

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sopa
repolho

Creme de
cenoura

Creme de
abóbora

Frango
assado à
Kiev com
arroz de
ervilhas e
salada
de tomate1

Caldeirada
de raia com
salada de
alface4

Sopa de
alhofrancês e
feijãomanteiga

Fruta crua
da época

Massa à
bolonhesa
Fruta crua da e couve
época/
roxa1,3
Mousse de
chocolate1,3,7 Fruta crua
da época

Sardinha
frita com
arroz
de feijão
vermelho e
penca1,4
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
12 de setembro
13 de setembro
14 de setembro
15 de setembro
16 de setembro
17 de setembro
18 de setembro

Farmácias de serviço
Farmácia
Localização
Praça
R. Paio Galvão
Nobel
R. St. António
Barbosa
Lg. Do Toural
Avenida
Av. D. João IV
Paula Martins
R. Teixeira de Pascoais
Lobo
Av. De Londres
Vitória
Guimarãeshopping

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 DE 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

