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NÚMERO CLI  

com a reabertura dos cemitérios 
municipais, dos parques, jardins, 
espaços verdes, espaços de lazer, 
bancos de jardim e similares, à 
exceção dos parques de diver-
sões e parques recreativos e si-
milares para crianças e outros 
locais destinados a práticas des-
portivas. 
Por razões de saúde pública per-
manece a necessidade de se ob-
servarem regras de lotação, de 
utilização de equipamentos de 
proteção individual, de distancia-
mento físico, de higienização re-
gular dos espaços, das mãos e a 
etiqueta respiratória, bem como 
o cumprimento do dever de reco-
lhimento domiciliário, nos ter-
mos definidos pela Direção-Geral 
da Saúde. 

https://www.cm-guimaraes.pt/viver/noticias/
noticia/reabertura-da-feira-municipal-com-novo-

sistema-de-controlo-de-entrada-de-utentes 

do de área. Os acessos obrigam a 
uma gestão cuidada, de modo a 
evitar uma concentração excessi-
va, disponibilizando duas entra-
das e duas saídas. Seguindo o 
Plano de Contingência, só podem 
ser atendidas duas pessoas de 
cada vez por banca, para manter 
as medidas de distanciamento de 
pelo menos dois metros entre os 
clientes e os consumidores serão 
sensibilizados para a permanên-
cia no recinto o tempo estrita-
mente necessário. A Feira Reta-
lhista terá horário alargado das 
07h30 às 19h30, assim apele-se 
que sejam evitadas as horas de 
maior fluxo da manhã. 
As feiras semanais nas vilas de 
Pevidém e São Torcato também 
serão retomadas no próximo sá-
bado, à semelhança do que já 
sucedeu em Caldas das Taipas. 
A estratégia de levantamento das 
restrições iniciaram em março, 

A reabertura da Feira Municipal 
de Guimarães acontece na próxi-
ma sexta-feira, 9 de abril, seguin-
do as medidas do plano de des-
confinamento, em condições de 
segurança e que garantem confi-
ança a todos os interessados no 
seu usufruto. A entrada de clien-
tes será controlada por um siste-
ma instalado de contabilização 
de clientes, através de um semá-
foro nas duas entradas e saídas. 
O Presidente da Câmara de Gui-
marães, Domingos Bragança, 
apela à “prudência dos vimara-
nenses e respeito pelas normas 
de segurança”, sublinhando que 
“a pandemia ainda não passou” e 
é fundamental cumprir as reco-
mendações de saúde no âmbito 
do desconfinamento. 
A lotação do espaço será de 700 
clientes, no sentido de cumprir a 
ocupação máxima indicativa de 
0,05 pessoas por metro quadra-

LOCAL 

Reabertura da Feira Municipal com novo sistema de controlo de entrada de utentes 

quer colocar na estrada pelo me-
nos um autocarro e há municí-
pios que já mostraram interesse 
em contribuir, como foram os 
casos de Guimarães, Braga e Por-
to. Os estudantes promotores 
fizeram ainda um estudo por 
questionário, verificando que 
70% dos 200 respondentes acei-
tariam pagar 20% a mais por uma 
refeição saudável e 60% adquiri-
riam produtos e serviços 
da Floreo. 

https://www.fpguimaraes.pt/autocarro-com-
cozinha-horta-e-mercado-da-premio-a-alunos-da-

uminho/ 

vencer o prémio final. 
Um autocarro de dois andares 
iria circular pelas cidades e aldei-
as a revelar um pouco da real im-
portância dos produtos e produ-
tores locais. Este veículo teria no 
piso superior para uma horta hi-
dropónica (cultivo sem solo) e o 
piso inferior para uma cozinha/
restaurante e uma banca de fru-
tas e legumes. 
A pensar numa ação mais comu-
nitária e sustentável, este projeto 

Cinco estudantes da Universida-
de do Minho venceram o prémio 
nacional de inovação EDP 
Groundbreaking da Junior Achie-
vement. 
O Projeto Floreo venceu a 14ª 
edição da JAP – Junior Achieve-
ment Portugal, que contou com o 
apoio da EDP e que todos os anos 
quer apostar na formação júnior 
em empreendedorismo. Cinco 
estudantes da UMinho, um deles 
de Guimarães, acabaram por 

Local 

Guimarães Marca e duas iniciativas escolares premiadas 



Nova equipa técnica já orientou 
sessão vespertina 
Moreno vai assumir o cargo de 
treinador da equipa B do Vitória 
Sport Clube. Depois de integrar a 
equipa técnica da A, o antigo capi-
tão irá liderar a jovem formação 
vitoriana no Campeonato de Por-
tugal, onde o Vitória vai disputar o 
Play-off de acesso à Liga 3. 
O vimaranense e vitoriano, de 39 
anos, terá o seu primeiro desafio 
enquanto treinador principal. Mo-
reno será coadjuvado por Nuno 
Santos, ex-jogador do Vitória, e 
que integrou recentemente a equi-
pa técnica do Al-Fayha (Arábia Sau-
dita), e por Rui Cunha (ex-Sub15), 
Ricardo Martins (ex-Sub23) e Dou-
glas, que esteve mais de dez anos 
ao serviço dos Conquistadores. 

https://www.vitoriasc.pt/pt/news/index/view/
moreno-assume-equipa-b 

Novo treinador já orienta a ses-
são desta segunda-feira 
A Vitória Sport Clube - Futebol, 
SAD anuncia que João Henriques 
deixa a liderança da equipa princi-
pal de futebol e que o comando 
técnico passa a ser assumido por 
Bino Maçães com efeitos imedia-
tos.  
O novo treinador já conduzirá a 
sessão desta segunda-feira, inici-
ando a preparação da deslocação 
a Portimão, agendada para a pró-
xima sexta-feira. Com 47 anos, 
Bino está no Vitória desde a época 
passada, tendo liderado a equipa 
B, atualmente a competir no Cam-
peonato de Portugal.  
O Vitória regista e enaltece a for-
ma como João Henriques serviu o 
clube. Com o treinador abando-
nam também funções os adjuntos 
Luís Morgado, Alberto Carvalho e 
Mauro Moderno. 
https://www.vitoriasc.pt/pt/news/index/view/bino

-assume-o-comando-da-equipa-principal 

DESPORTO 
 

Liga NOS 
Jornada 25 
 
VSC 1 - Tondela 2 
Moreirense 1 -  SCP 1 
 
Jornada 25 
Dia 9, 20h00 
Portimonense - VSC 
Dia 11, 15h00 
Gil Vicente - Moreirense 
 
Euro Sub 21 
Quartos de final 
Dia 31 de maio 
Espanha - Croácia 
Portugal - Itália 
Dinamarca - Alemanha 
Holanda - França 
 
 

O Instituto Nacional de Estatísti-
ca, I.P. (INE) vai iniciar, a partir de 
5 de Abril, o trabalho no terreno 
dos Censos 2021. Nesta data, co-
meçarão a ser distribuídos os có-
digos livres nas caixas de correio 
de todos os alojamentos, por 
parte de recenseadores devida-
mente credenciados. 
São estes códigos que vão permi-
tir aos cidadãos responder, de 
forma autónoma aos Censos, 
preferencialmente através da 
internet, ajudando a traçar o re-
trato atualizado da população e 
da habitação em Portugal. 
A partir de 19 de Abril, data da 
operação censitária, todos os ci-
dadãos devem responder ao 

questionário, via internet, de pre-
ferência até 3 de Maio, utilizando 
o código colocado na sua caixa 
do correio, sendo que nesta fase 
não serão entregues questioná-
rios em papel. 
A exaustividade da recolha e do 
tratamento dos dados dos Cen-
sos conferem a esta operação um 
papel único no conhecimento do 
parque habitacional e da realida-
de demográfica, social e econó-
mica do país, a nível nacional, 
regional e local, produzindo tam-
bém informações imprescindíveis 
para a definição de políticas pú-
blicas de desenvolvimento e para 
a tomada de decisões de investi-
mento pelos sectores público e 

privado. 
Os Censos 2021 serão realizados 
através de um questionário 
exaustivo junto de toda a popula-
ção, com recurso a um processo 
de recolha de informação na sua 
maioria através da internet, es-
tratégia que permite a melhoria 
da qualidade da informação reco-
lhida e adequa-se às actuais for-
mas de comunicação da socieda-
de. 
A participação “é obrigatória”, 
sendo que “a não colaboração 
prevê aplicação de multa”.  

https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/sociedade/65174-comeca-esta-

segunda-feira-a-operacao-censos-2021 

CENSOS 

Começou esta segunda-feira a operação Censos 2021 



PASSATEMPO 

Encontre as 5 diferenças 

voluntários. 
Até ao final do mês de abril, aos 
fins-de-semana, o encerramento 
dos monumentos será às 13h00, 
com a última entrada dos visitan-
tes às 12h30. 
https://maisguimaraes.pt/museus-e-monumentos

-com-entrada-gratuita-aos-domingos-e-feriados/ 

A entrada passa, também, a ser 
gratuita para estudantes do ensi-
no profissional e superior nas 
áreas histórico-artísticas e de tu-
rismo, património e gestão cultu-
ral, bem como para todos os anti-
gos combatentes, viúvos de anti-
gos combatentes, e bombeiros 

Todos os cidadãos residentes em 
território nacional podem visitar 
os museus e monumentos de 
gratuitamente aos domingos e 
feriados. No caso de cidadãos 
nascidos em 2003, que façam 18 
anos em 2021, a visita é gratuita 
durante todo o ano. 

CULTURA 

Museus e Monumentos com entrada gratuita aos domingos e feriados 



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  

 
Sopa de  
Nabiças com 
feijão branco 
 
Arroz de  
pota com 
salada de 
pepino14 

 
Fruta crua da 
época 
 

 
Sopa de  
Espinafres 
 
Lombo de 
porco assado 
no forno 
com batata 
assada e 
brócolos 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
Repolho e 
feijão-
manteiga 
 
Pescada  
cozida com 
todos3,4 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de 
Alho-francês 
e curgete 
 
Frango  
estufado 
com massa 
espiral,  
cenoura e 
salada de 
alface1,3 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
Brócolos 
 
Salmão  
grelhado 
com puré de 
batata e juli-
ana de  
Legumes 
1,3,4,6,7,8,9,12 
Fruta crua da 
época/ 
Bolo de  
Xadrez1,3,7 
 

 
Sopa de 
Grelos 
 
Almônde-
gas com 
esparguete 
e salada de 
alface e 
couve  
Roxa1,3 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Creme de 
cenoura e 
alho-francês 
 
Ovos  
escalfados 
com arroz de 
ervilhas e 
salada de 
pepino3 
 
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 10 a 16 de abril 

Farmácias de serviço 

Data Farmácia Localização 

10 de abril Praça R. Paio Galvão 

11 de abril Nobel R. St. António 

12 de abril Barbosa Lg. Do Toural 

13 de abril Avenida Av. D. João IV 

14 de abril Paula Martins R. Teixeira de Pascoais 

15 de abril Lobo Av. De Londres 

16 de abril 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 


