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çar, num contexto de incerteza 
gerada com a pandemia. 
Com o objetivo de "assegurar a 
manutenção de postos de traba-
lho e minimizar impactos na regi-
ão" a empresa diz ter procurado 
diferentes alternativas para pros-
seguir a atividade, salientando, 
entre as várias ações promovi-
das, as candidaturas apresenta-
das às várias linhas de crédito 
covid-19, mas que até à data não 
foram aprovadas. 
Os cerca de 250 trabalhadores da 
Coelima têm idade média de 51 
anos e uma antiguidade de 27 
anos. 
https://www.noticiasaominuto.com/

acionista principal é o Fundo de 
Recuperação gerido pela ECS Ca-
pital. 
De acordo com fonte oficial da 
têxtil, após "todos os esforços 
realizados, a empresa decidiu 
apresentar-se à insolvência de 
forma a minimizar os impactos 
nos vários 'stakeholders', nomea-
damente dos colaboradores, que 
apesar da situação têm todos os 
salários em dia". 
Depois da restruturação realizada 
ao longo dos últimos anos, a Coe-
lima esteve perto de ser alienada 
em março do ano passado, mas a 
operação acabou por não avan-

A empresa decidiu avançar com o 
pedido de insolvência, fruto da 
situação criada pela pandemia, 
que provocou uma forte redução 
das vendas e uma pressão sobre 
a tesouraria insustentável", adi-
antou a mesma fonte. 
A empresa diz, contudo, preten-
der, conforme previsto na lei, 
apresentar um plano de recupe-
ração aos credores no prazo de 
30 dias. 
Com cerca de 250 trabalhadores, 
a têxtil de Guimarães integra o 
grupo MoreTextile, que em 2011 
resultou da fusão com a JMA e a 
António Almeida & Filhos e cujo 

LOCAL 

Têxtil Coelima pede insolvência após quebra de 60%. Salários estão em dia 

da haver Estado de Emergência, 
durante o mês de abril, estes três 
monumentos estarão abertos 
apenas até às 13:00, aos fins de 
semana. 

https://www.fpguimaraes.pt/monumentos-com-
entradas-gratuitas-aos-domingos-e-nao-so/ 

Os museus e monumentos 
abrangidos por esta nova lei são 
todos os que se encontram sob a 
alçada da Direção Geral do Patri-
mónio Cultural onde constam 
espaços de visita como 
o Mosteiros dos Jerónimos ou 
Batalha, os Museus do Traje, dos 
Azulejos ou dos Coches. 
Em Guimarães há três espaços 
que vão ter esta nova funcionali-
dade, que são os casos do Paço 
dos Duques de Bragança, Castelo 
de Guimarães e ainda Museu de 
Alberto Sampaio. Ainda são des-
conhecidos se outros espaços 
museológicos vimaranenses irão 
também adotar esta nova política 
cultural. 
Infelizmente, e pelo facto de ain-

Museus e monumentos da DRCN 
passam a ter entradas gratuitas 
aos domingos e feriados a todos 
os residentes em território nacio-
nal. Medida foi aprovada no novo 
Orçamento de Estado de 2021. 
Tal como o FreePass Guimarães 
havia avançado em janeiro de 
2021, diversos espaços museoló-
gicos de todo o país passarão a 
contar com entradas gratuitas 
aos domingos e feriados para to-
dos os residentes, para os estu-
dantes do ensino profissional, 
estudantes do superior nas áreas 
histórico-artísticas e de turismo, 
património e gestão cultural, to-
dos os cidadãos com 18 anos, 
combatentes e viúvos ou viúvas e 
também bombeiros voluntários. 
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Monumentos com entradas gratuitas aos domingos e não só 



ao passo que às 16 horas começa-
rá o Anadia-Trofense. 
No calendário de seis jornadas se-
guem-se os jogos Pevidém-
Trofense e Sp. Braga B-Anadia (2ª 
jornada a 2 de Maio); Trofense-Sp. 
Braga B e Anadia-Pevidém (3ª jor-
nada a 9 de Maio); Sp. Braga B-
Pevidém e Trofense-Anadia (4ª jor-
nada a 16 de Maio); Anadia-Sp. 
Braga B e Trofense-Pevidém (5ª 
jornada a 22 de Maio) e Sp. Braga 
B-Trofense e Pevidém-Anadia (6ª 
jornada a 30 de Maio). 

https://www.guimaraesdigital.com/index.php/

Pevidém discute subida à Liga 2 
com Sp. Braga B, Trofense e Ana-
dia 
O Pevidém, campeão da série B do 
Campeonato de Portugal, já co-
nhece os adversários que terá pe-
la frente no play-off de subida à 
Liga 2. São eles o Sp. Braga B, Tro-
fense e Anadia, respectivamente 
campeões das séries A, C e D.  
A fase de subida arranca no dia 21 
de Abril, com o Pevidém a receber 
o Sp. Braga B. O jogo está marca-
do pela Federação Portuguesa de 
Futebol para as 17h15 desse dia, 

DESPORTO 
 

Liga NOS 
Jornada 26 
Portimonense 3 - VSC 0 
Gil Vicente 1 - Moreirense 2 
 
Jornada 27 
Dia 17, 15h30 
Portimonense - VSC 
Dia 17, 15h30 
Moreirense - Tondela 
 
 

Embora a terceira fase do des-
confinamento avance na genera-
lidade do território continental, 
há sete concelhos que não avan-
çam para esta fase por estarem 
acima dos 120 casos por 100 mil 
habitantes a 14 dias: Alandroal, 
Albufeira, Beja, Carregal do Sal, 
Figueira da Foz, Marinha Grande 
e Penela. Nestes concelhos man-
têm-se as regras que estão atual-
mente em vigor.  
Há ainda quatro concelhos que 
recuam no desconfinamento e 
voltam a estar sob as regras da 
primeira fase: Moura, Odemira, 
Portimão e Rio Maior. Nestes 
concelhos voltará ainda a estar 
em vigor a proibição de circula-
ção entre concelhos. Uma vez 
que há um recuo, as esplanadas 
voltam a fechar, bem como giná-
sios, museus, galerias de artes e 
espaços semelhantes. As lojas e 
cafés voltam a funcionar apenas 
com venda ao postigo. 
Por outro lado, há ainda 13 con-

celhos que têm de ter particular 
atenção nos próximos 15 dias, 
uma vez que estão na zona de 
ris-
co: Aljezur, Almeirim, Barrancos, 
Mêda, Miranda do Corvo, Miran-
da do Dou-
ro, Olhão, Paredes, Penalva do 
Castelo, Resende, Valongo, Vila 
Franca de Xira e Vila Nova de Fa-
malicão. 
De realçar que há oito concelhos 
que estavam em risco há 15 dias 
e que conseguiram baixar os ca-
sos, podendo assim entrar na 
próxima etapa de desconfina-
mento: Borba, Cinfães, Figueiró 
dos Vinhos, Lagoa, Ribeira de Pe-
na, Soure, Vila do Bispo e Vimio-
so. 
As medidas relativas ao sistema 
educativo serão sempre nacio-
nais, ou seja, as escolas que já 
estão abertas mantêm-se abertas 
e as escolas do ensino secundário 
e ensino superior irão abrir, de 
igual forma, em todo o país. 

O que muda nos concelhos que 
avançam para a terceira fase do 
desconfinamento? 
 Ensino secundário e ensino 

superior; 
- Todas as lojas e centros 
comerciais; 
- Restaurantes, cafés e pas-
telarias (máximo de quatro 
pessoas ou seis em espla-
nada), até às 22h (ou 13h 
aos fins-de-semana e feria-
dos); 
- Cinemas, teatros, auditó-
rios, salas de espectáculos; 
- Lojas de cidadão com 
atendimento presencial, 
mas com marcação; 
- Modalidades desportivas 
de médio risco; 
- Atividade física ao ar livre 
até seis pessoas; 
- Eventos exteriores com 
diminuição de lotação; 
- Casamentos e baptizados 
com 25% de lotação. 

 https://sol.sapo.pt/artigo/731500/o-que-

SOCIEDADE 

O que muda a partir de segunda-feira e os concelhos que recuam ou não avançam no 

desconfinamento 



PASSATEMPO 

Pinte as letras conforme exemplo 

O cartão de cidadão vai passar a 
ser entregue sempre em casa dos 
portugueses. A medida existe 
desde setembro de 2020, porém 
tinha um carácter temporário e 
surgiu no contexto da pandemia. 
Agora, passa a definitiva, garante 
Anabela Pedroso, secretária de 
estado da Justiça. 
"Podemos mesmo dizer, com cer-
teza, que se vai transformar em 
medida definitiva", garantiu Ana-
bela Pedroso em entrevista à RTP 
Internacional. A secretária de es-
tado salientou também que a 
medida faz sentido enquanto du-
rar o ciclo de cartões de cidadão 
com renovação a cinco anos, algo 

que termina em 2022, altura em 
que este documento passa a ter 
uma validade de dez anos para 
toda a população portuguesa. 
Anabela Pedroso explicou que, 
embora atualmente já existam 
cidadãos com cartões com reno-
vação a dez anos, o ciclo anterior, 
de cinco anos, só termina no pró-
ximo ano. 
Assim, o modelo de entrega do 
cartão de cidadão ao domicílio 
será generalizado a todo o País, 
garante a secretária de estado, 
bem como a todas as comunida-
des portuguesas. Na mesma en-
trevista, Anabela Pedroso salien-
tou o sucesso da medida que, 

desde setembro de 2020, já fez 
com que 350 mil cartões do cida-
dão fossem entregues aos portu-
gueses nas suas casas. 
Deste número, a taxa de devolu-
ção é apenas de 5%. "Foram de-
volvidos porque o titular não 
existia, não estava no domicílio", 
esclarece Anabela Pedroso, que 
também salienta que, com este 
modelo, os documentos demo-
ram cerca de "um mês, mês e 
meio", a chegar a casa dos portu-
gueses. 

https://magg.sapo.pt/atualidade/atualidade-
nacional/artigos/cartao-de-cidadao-vai-passar-a-

ser-entregue-sempre-no-domicilio-dos-
portugueses 
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Cartão de cidadão vai passar a ser entregue sempre no domicílio dos portugueses 



Travessa de Vila Verde - S. Sebastião 

Tel: 253 511 400 

Correio eletrónico: virginia.macedo@fraterna.org          cristina.oliveira@fraterna.org 
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Sábado  Domingo  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta  

 
Sopa de  
Penca 
 
Lulas  
estufadas 
com batata 
estufada e 
salada de 
alface e  
cebola14 
 
Fruta crua da 
época 
 

 
Sopa de  
Nabos 
 
Peru assado 
no forno 
com arroz de 
cenoura e 
salada de 
tomate  
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa Juliana 
 
Fêvera  
grelhada 
com batata 
cozida e  
Brócolos 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
Espinafres 
 
Rissóis de 
peixe fritos 
com arroz 
de feijão 
vermelho e 
penca1,3,4,7 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
couve-flor e 
alho-francês 
 
Tiras de peru 
com massa 
esparguete, 
cogumelos e 
salada de 
pepino1,3 
 
Fruta crua da 
época 
 

 
Creme de 
Cenoura 
 
Bacalhau à 
espanhola 
com salada 
de alface e 
couve roxa4 

 
Fruta crua 
da época/
Tarte  
Gelada de  
Bolacha 
1,3,6,7,8,11,12 

 
Sopa de  
Brócolos 
 
Frango à Kiev 
com arroz de 
cenoura e 
salada de 
tomate1 
 
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 17 a 23 de abril 

Farmácias de serviço 

Data Farmácia Localização 

17 de abril Hórus Lg. Do Toural 

18 de abril Parque R. Dr. Carlos Saraiva 

19 de abril Pereira Al. de S. Dâmaso 

20 de abril Praça R. Paio Galvão 

21 de abril Nobel R. St. António 

22 de abril Barbosa Lg. Do Toural 

23 de abril Avenida Av. D. João IV 

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 


