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cio Vila Flor e restante edificado 
envolvente. A intervenção permi-
tirá também “a acessibilidade a 
pessoas com mobilidade reduzi-
da”. 
A empreitada anterior estava tra-
duzida num investimento a 
“rondar os 900 mil euros”. 
https://maisguimaraes.pt/achados-arqueologicos-
atrasam-obras-na-torre-da-alfandega/ 
 

 

re, que detém a célebre inscrição 
“Aqui Nasceu Portugal” deveriam 
estar concluídas neste verão, a 
tempo de serem inauguradas a 
24 de junho, feriado municipal. 
Domingos Bragança espera que a 
se concluam até ao final do ano 
ou no início de 2022. Mas, “o 
mais importante é que fique bem 
feito”, disse o presidente da Câ-
mara Municipal, no final da reu-
nião de câmara desta segunda-
feira, 22 de março. 
A requalificação prevê a criação 
de um elevador panorâmico, ga-
rantindo a acessibilidade ao inte-
rior da Torre até ao último piso 
(terraço) no qual se detém uma 
vista sobre a Alameda, Toural, 
Castelo, Paço dos Duques, Palá-

A Câmara Municipal lançará em 
breve um novo concurso para a 
finalização da intervenção inicia-
da em fevereiro de 2020. A anu-
lação do concurso anterior, se-
gundo Domingos Bragança, não 
obrigou a qualquer   
“compensação  indemnizatória”. 
O “projeto de adequação” à in-
tervenção no edifício, classificado 
como Património Nacional, e cu-
jas especificidades não estavam 
previstas no caderno de encargos 
anterior, motiva agora o lança-
mento deste novo procedimento 
concursal com as alterações su-
geridas pelos técnicos da Câmara 
Municipal e da Direção Regional 
de Cultura de Norte. 
As obras de requalificação da tor-

LOCAL 

Achados arqueológicos atrasam obras na Torre da Alfândega 

prometidas intervenções num 
novo parque de desporto, máqui-
nas de manutenção e espaço pa-
ra ciclistas entre as ruas Cruz de 
Argola e Eira. 
https://www.fpguimaraes.pt/ruas-envolventes-ao

-castelo-de-guimaraes-alvo-de-obras/ 

Duques de Bragan-
ça, Rua D. Urraca, Rua 
Raul Brandão, Praça 
Cidade de Iguala-
da e Rua Dr. Carlos Ma-
lheiro Dias terão circu-
lações e estacionamen-
to limitados nos próxi-
mos meses. 
Acima de tudo estas intervenções 
servirão para potenciar a mobili-
dade suave, pedonal e ciclável, 
mas também para aproximar as 
zonas verdes envolventes aos 
percursos pedestres. 
Neste novo plano estão também 

Intervenções na via pública já 
começaram e têm termino pre-
visto para o final de agosto de 
2021. Contudo obras poderão 
durar cerca de um ano em toda a 
zona. 
Diversos acessos a um dos rádios 
do Largo da Mumadona serão 
requalificados durante os próxi-
mos meses. Zona mais a sul e es-
te do Monte Latito com diversas 
intervenções durante o próximo 
ano, sendo que os casos críticos 
serão resolvidos até ao fim de 
agosto. 
Rua Constança de Noronha, Rua 

Local 

Ruas envolventes ao Castelo de Guimarães alvo de obras 



Euro Sub 21 
Fase de Grupos 
Portugal 1 - Croácia 0 
 
Dia 28, 20h00 
Portugal - Inglaterra 
 
Dia 31, 17h00 
Suíça - Portugal 

Qualificação 2022 Mundial  
Portugal 1 - Azerbaijão 0 
 
Dia 27, 19h45 
Sérvia - Portugal 
Dia 30, 19:45 
Luxemburgo - Portugal 
 
 
 
 

DESPORTO 
 

Liga NOS 
Jornada 24 
SCP 1 - VSC 0 
P. de Ferreira 3 - Moreirense 0 
 
 
 
 
 

A proibição de circulação entre 
concelhos em Portugal continen-
tal no próximo fim de semana e 
durante a semana da Páscoa foi 
antecipada para as 00h00 de sex-
ta-feira, segundo uma declaração 
de retificação publicada em Diá-
rio da República. 
Ao contrário do que é habitual, o 
decreto publicado há mais de 
uma semana pela Presidência do 
Conselho de Ministros sobre o 
estado de emergência não previa 

a hora do início desta nova proi-
bição que vai durar 11 dias, até 5 
de abril, a segunda-feira a seguir 
à Páscoa, apenas dizendo que se 
aplica "a partir de 26 de março". 
Nos anteriores estados de emer-
gência a proibição de circulação 
entre municípios à sexta-feira só 
se aplicava a partir das 20 horas, 
mas agora, para acabar com as 
dúvidas, o Governo retificou o 
decreto acrescentando que a 
proibição se aplica a partir da 

meia-noite de sexta-feira, ou se-
ja, durante todo o dia. 
Recorde-se que o objetivo do 
Executivo, com esta medida, é 
travar a movimentação de pesso-
as durante a Páscoa, mas tam-
bém em toda a semana anterior 
a esse fim de semana festivo, pa-
ra evitar o agravamento da pan-
demia. 

https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/saude/64997-proibicao-de-circulacao-

entre-concelhos-na-semana-da-pascoa-vai-
comecar-mais-cedo 

SOCIEDADE 

Proibição de circulação entre concelhos na semana da Páscoa vai começar mais cedo 

HORA 

Não se esqueça: a hora muda no fim-de-semana 

A hora muda no próximo fim de 
semana, para Portugal entrar no 
horário de verão, conforme é ha-
bitual no último fim de semana 
de março. 
Assim, à uma da manhã de sába-
do para domingo, os relógios de-
vem andar uma hora para a fren-
te, para as 2h00, em Portugal 
Continental e na Madeira. 
Nos Açores, a mudança acontece 
da meia-noite para a 1h00. 
Recorde-se que, em 2019, o Par-
lamento Europeu votou a favor 

do fim da mudança de hora bia-
nual a partir de 2021, deixando 
aos Estados-membros a decisão 
final. 
Quando foi questionado sobre 
isso, o primeiro-ministro portu-
guês, António Costa, deixou an-
tever que Portugal irá continuar 
a fazer a mudança da hora. 
"O que foi expresso até ao mo-
mento é o entendimento de que 
em Portugal devemos manter 
este regime bi-horário, com ho-
ra de verão e hora de inverno. 

Não 
vejo 
razão 
para 
que se 
contra-
rie a ciência e se faça algo de 
forma discricionária", afirmou. 
O horário de verão vai manter-
se este ano até 31 de outubro. 

https://tvi24.iol.pt/sociedade/mudanca-da-
hora/nao-se-esqueca-a-hora-muda-no-fim-de-

semana 



PASSATEMPO 
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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  

 
Sopa de  
feijão-verde 
 
Arroz de 
frango com 
salada de 
alface e  
cebola 
 
Fruta crua da 
época 
 

 
Sopa de  
Nabos com  
feijão branco 
 
Bacalhau 
espiritual 
com grelos 
1,3,4,6,7,8,9,12 
 
Fruta crua 
da época 
 
 
 

 
Sopa de  
brócolos 
 
Arroz de  
peixe com 
cenoura e 
salada de 
alface e  
couve roxa4 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
repolho 
 
Jardineira 
de peru com 
salada de 
tomate 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Creme de 
cenoura e 
abóbora 
 
Massa com 
salmão e  
espinafres 
1,3,4 
 
Fruta crua da 
época 
 

 
Sopa de 
penca 
 
Bife de 
frango  
grelhado 
com arroz 
de tomate 
e salada de 
pepino 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Creme de 
espinafres 
 
Salada de 
atum com 
feijão-frade, 
batata,  
cenoura, ovo 
e molho  
verde3,4,12 
 
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 27 de março a  2 de abril 

Farmácias de serviço 

Data Farmácia Localização 

27 de março Vitória Guimarãeshopping 

28 de março Hórus Lg. Do Toural 

29 de março Parque R. Dr. Carlos Saraiva 

30 de março Pereira Al. S. Dâmaso 

31 de março Praça R. Paio Galvão 

01 de abril Nobel R. St. António 

02 de abril 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 


