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conhecidos, contudo com uma 
grande parte da história industrial. 
A acompanhar este investimento a 
autarquia vimaranense destaca as 
reabilitações Teatro Jordão e Gara-
gem Avenida a reabilitação da an-
tiga Fábrica Freitas & Fernan-
des ou nova a aquisição para rea-
bilitação da Fábrica do Arqui-
nho na Rua da Caldeiroa. 
https://www.fpguimaraes.pt/mais-um-passo-
dado-para-alargar-unesco-a-couros/ 

cho da Direção Geral do Patrimó-
nio Cultural e da Direção Regional 
de Cultura do Norte a darem luz 
verde ao processo. 
A zona de Couros está agora classi-
ficada como uma Zona Especial de 
Proteção Provisória o que contri-
bui para o alargamento da classifi-
cação do centro histórico, patrimó-
nio cultural da UNESCO, também a 
um dos pontos da cidade menos 

Guimarães viu aberto o procedi-
mento para o alargamento do seu 
Centro Histórico à Zona de Couros 
em Diário da Republica. Está assim 
dado mais um passo para nova 
certificação da UNESCO. 
Na Lista Indicativa de Portugal ao 
Património Mundial da UNES-
CO desde 2016, o Município de 
Guimarães viu agora mais um es-
forço compensado com um despa-

LOCAL 

Mais um passo dado para alargar UNESCO a Couros 

re mas avisa de invasões desta 
propriedade poderão ser severa-
mente punidas, visto ser ilegal o 
recurso de aparelhos como deteto-
res de metais ser ilegal em áreas 
como esta. 
De lembrar que estes achados ar-
queológicos estão classificados 
como Monumento Nacional o que 
pode agravar qualquer ato de van-
dalismo ou saques na área e de-
nunciado às autoridades compe-
tentes. 
https://www.fpguimaraes.pt/ruinas-do-castro-de-

sabroso-entre-as-pilhagens-e-a-recuperacao/ 

conta com instituições públicas 
para a limpeza da extensa área, 
como o caso da Vitrus. 
A Sociedade Martins Sarmen-
to alerta para um dos saques que 
ocorreu em setembro de 2020 que 
deverá ter levado valiosas peças 
por recuperar deste Castro de Sa-
broso. Ainda assim, foi possível 
avaliar algumas peças partidas, 
nomeadamente de cerâmica, mui-
to utilizada na Idade do Ferro, en-
tre os séculos II e I antes de Cristo. 
O processo de recuperação 
do Castro de Sabroso ainda decor-

A Sociedade Martins Sarmen-
to está apostada em recuperar as 
ruínas do Castro de Sabroso, em S. 
Martinho de Sande. Estas ruínas 
estão a escassos quilómetros da 
conhecida Citânia de Briteiros. 
Há muito descoberta e identificada 
a velha povoação que existiu neste 
castro vimaranense a Sociedade 
Martins Sarmento tem colocado 
mãos à obra para devolver aquele 
espaço à fruição do público com as 
devidas precauções. O projeto de 
recuperação tem também um de-
do do Orçamento Participativo e 

Monumentos com entradas gratuitas aos domingos e não só 

que tem sido levada a cabo pelos 
elementos do SEPNA no distrito de 
Braga, com vista à salvaguarda e 
proteção dos recursos hídricos 
através da identificação e elimina-
ção das descargas poluentes e da 
prevenção e detecção de altera-
ções às características dos recur-
sos hídricos, estando planeadas 
acções futuras.  

https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/ambiente/65538-gnr-detectou-

Noutra ação, na ribeira de Couros, 
após diligências policiais e conheci-
mento do resultado das amostras 
de efluentes, foi detectada uma 
infração por rejeição de águas re-
sultantes de processo industrial. 
Todos os autos de contraordena-
ção foram remetidos à Agência 
Portuguesa do Ambiente. 
Estas ações decorrem de uma in-
tervenção intensa e sistemática 

O Serviço de Protecção da Nature-
za e do Ambiente da GNR (SEPNA), 
detectou descargas poluentes em 
Guimarães. Em comunicado a GNR 
refere que em acções de fiscaliza-
ção realizadas entre os dias 14 a 
20 de Abril, detetou no rio Ave, 
uma descarga de uma fossa do-
méstica que se encontrava a rejei-
tar águas degradadas para a mar-
gem do referido recurso hídrico. 

GNR detectou descargas poluentes em Guimarães 



DESPORTO 
 

Liga NOS 
 
Jornada 27 
VSC 1 - St. Clara 0 
Moreirense - Tondela 
 
Jornada 28 
St. Clara  0 - Moreirense 0 
FCP 1 - VSC 0 
 
Jornada 29 
Dia 26, 19h00 
VSC - Nacional 
Dia 26, 21h15 
Moreirense - FCP 

Governo já entregou versão final 
do Plano de Recuperação e Resili-
ência em Bruxelas, tornando Por-
tugal no primeiro país a fazê-lo. 
Primeiro-ministro sublinha acres-
centos após a discussão pública e 
sinaliza fiscalização permanente. 
Von der Leyen já agradeceu 
O primeiro-ministro, António 
Costa, anunciou que o Governo 
português já fez a entrega formal 
à Comissão Europeia da versão 
final do Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR), esta quinta-
feira de manhã. Portugal cumpre, 
assim, o objetivo auto-proposto: 
ser o primeiro país da UE a entre-
gar a versão final, negociada com 
a Comissão Europeia. 
Numa sequência de tweets, An-
tónio Costa quis sinalizar pressa 
na execução - pese embora o pla-
no só possa ser oficialmente pos-
to em prática quando todos os 
países da UE tiverem ratificado o 
seu pressuposto, a emissão de 
dívida pela UE. O processo vai 
adiantado, depois da ratificação 
alemã confirmada pelo respetivo 
Tribunal Constitucional, mas ain-
da falta quase uma dezena de 
países para dar o processo como 
terminado. 
Mas para Costa não há tempo a 
perder: "Exige celeridade, rigor e 
escrutínio na execução", afirmou 
o primeiro-ministro, acrescentan-
do que haverá "fiscalização políti-
ca pelo Parlamento, acompanha-
mento pela sociedade na Comis-
são de Acompanhamento, fiscali-
zação pelo Tribunal de Contas e 
Ministério Público", mas também 
um "Portal da Transparência" 
que "garante que os cidadãos 
sigam a par e passo a execução 
do Plano." 

Nas primeiras palavras sobre a 
"bazuca" portuguesa, António 
Costa quis sublinhar também a 
abertura do Governo à discussão 
pública. "O Plano de Recupera-
ção e Resiliência, desenvolvido 
com base na visão estratégica 
elaborada pelo Prof. Antonio 
Costa Silva, está articulado com o 
próximo PT2030 e foi objeto de 
ampla participação que autono-
mizou, por exemplo, dois novos 
capítulos dedicados à #Cultura e 
ao #Mar. E prometeu que o pla-
no será "executado de forma 
descentralizada e em parceria, 
com Regiões e Autarquias, em-
presas e instituições do ensino 
superior, cientistas e agentes cul-
turais e instituições da economia 
solidária e social." 
A presidente da Comissão Euro-
peia também já deu conta da en-
trega do documento. E sublinhou 
o objetivo final: ter tudo no ter-
reno já no verão: 
"Pela Europa fora, podemos ver 
as campanhas de vacinação a 
acelerar. Em paralelo, é agora de 
toda a importância lançar o Nex-
tGenerationEU [que inclui não só 
o Plano de Recuperação e Resili-
ência mas também o REACT EU e 
as verbas do Desenvolvimento 
Rural e do Fundo Transição Jus-
ta]. A recuperação económica 
deve andar de mãos dadas com 
uma melhoria da situação sanitá-
ria no terreno. Dou as boas-
vindas ao Plano de Recuperação 
e Resiliência como o primeiro 
submetido à Comissão. (...) A Co-
missão está ansiosa por avaliar o 
plano português, que se centra 
na resiliência e transições climáti-
ca e digital e inclui projetos em 

quase todas as áreas de referên-
cia. Vamos continuar a dialogar 
intensamente com os Estados-
Membros para os ajudar a con-
cluir planos de alta qualidade", 
frisou Ursula von der Leyen, em 
comunicado. 
António Costa comunicou este 
passo do seu executivo no final 
de uma conferência de imprensa 
conjunta com o Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, em Andorra, após a XXVII 
Cimeira Ibero-Americana. 
"O ministro do Planeamento 
[Nelson de Sousa] informou-me 
há pouco que na sexta-feira de 
manhã entregará o PRR à Comis-
são Europeia. O trabalho realiza-
do ao longo dos últimos meses 
produziu os seus frutos", decla-
rou o líder do executivo portu-
guês. 
https://expresso.pt/economia/2021-04-22-Bazuca

-Portugal-entregou-versao-final-em-Bruxelas-
Exige-celeridade-rigor-e-escrutinio-na-execucao-

diz-Costa-670c482f 

SOCIEDADE 

Bazuca: Portugal entregou versão final em Bruxelas 



PASSATEMPO 

Faça a correspondência de modo a obter um círculo  

OInstituto Português do Mar e da 
Atmosfera (IPMA) informa que o 
estado do tempo em Portugal 
continental será afetado pela de-
pressão Lola a partir de sexta-
feira, dia 23, depois de já hoje ter 
começado a condicionar a situa-
ção meteorológica nos Açores e 
de começar a afetar a Madeira 
amanhã, dia 22.  
Prevê-se para o final desta sema-
na e início da próxima, no territó-
rio continental, "períodos de chu-
va ou aguaceiros, por vezes for-
tes e acompanhados de trovoa-

da", lê-se num comunicado do 
IPMA divulgado esta quarta-
feira.  
De acordo com a previsão, o ven-
to será do quadrante sul, mais 
intenso no dia 23 com rajadas até 
90 km/h nas terras altas.  
A agitação marítima irá aumen-
tar, a partir da tarde de sexta-
feira, "com ondas de oeste/
sudoeste com 2,5 a 3,5 metros 
de altura significativa na costa 
ocidental também na costa sul se 
prevê o aumento da agitação ma-
rítima, com ondas do quadrante 

sul com 1,5 a 2,5 metros".  
Os meteorologistas farão nova 
atualização sobre a depressão 
Lola na tarde de amanhã, quinta-
feira.  
"Tendo em conta o agravamento 
da situação meteorológica, reco-
menda-se o acompanhamento da 
previsão e dos avisos meteoroló-
gicos ao longo dos próximos di-
as", frisa o Instituto.  

https://www.noticiasaominuto.com/
pais/1737335/vem-ai-a-depressao-lola-traz-chuva

-trovoada-vento-e-agitacao-maritima 

METEOROLOGIA  

Vem aí a depressão Lola. Traz chuva, trovoada, vento e agitação marítima 
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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  
Repolho com 
Feijão  
branco 
 
Cação  
grelhado 
com arroz de 
ervilhas de 
quebrar e 
salada de 
pepino4 
 
Fruta crua da 
época 
 

 
Sopa de  
Feijão-verde 
 
Cozido à  
Portuguesa 
1,6,7 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
Grelos 
 
Pescada à zé 
do pipo com 
salada de 
tomate 
1,3,4,6,7,8,9,12 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de 
Penca 
 
Arroz de  
pato com 
salada de 
alface e  
cenoura  
raspada1,3,7 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Creme de 
abóbora e 
cenoura 
 
Peixe-espada 
grelhado 
com batata 
cozida e  
feijão-verde4 
 
Fruta crua da 
época/ 
Leite-creme 
1,3,7 

 
Sopa de 
Brócolos 
 
Massa de 
frango com 
grão-de-
bico,  
cenoura e 
repolho1,3 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Creme de 
Espinafres 
 
Caldeirada 
de raia com 
salada de 
pepino4 
 
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 24 a 30 de abril 

Farmácias de serviço 

Data Farmácia Localização 

24 de abril Paula Martins R. Teixeira de Pascoais 

25 de abril Lobo Av. De Londres 

26 de abril Vitória GuimarãeShopping 

27 de abril Hórus Lg. Do Toural 

28 de abril Parque R. Dr. Carlos Saraiva 

29 de abril Pereira Al. de S. Dâmaso 

30 de abril Praça R. Paio Galvão 

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 


