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NÚMERO CLIV 

tos. 
Refira-se que no decurso da in-
solvência foram liquidados todos 
os activos da Dextra, incluindo o 
imóvel, vendido por 550 mil eu-
ros. 
A Dextra que foi uma das maio-
res e importantes empresas 
têxteis da região, faliu em Maio 
de 1995, lançando no desempre-
go cerca de 170 trabalhadores. 
https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/economia/65709-trabalhadores-da-
extinta-dextra-vao-receber-452-mil-euros-de-
creditos 

vos pagamentos num período de 
10 dias. 
No âmbito do processo de insol-
vência da empresa que era sedia-
da em Briteiros Santo Estêvão, os 
trabalhadores viram reconheci-
dos créditos no valor de um mi-
lhão e 300 mil euros, sendo que 
o valor total a pagar aos mesmos 
trabalhadores ronda os 453 mil 
euros. Ou seja, os trabalhadores 
receberão apenas o correspon-
dente a cerca de 35% dos crédi-

Os antigos trabalhadores da fali-
da empresa têxtil Dextra vão, 
brevemente, receber os seus cré-
ditos. De acordo com informação 
confirmada pelo Grupo Santiago, 
o rateio já foi concluído pelo Tri-
bunal de Guimarães estando nes-
ta altura em fase de apreciação 
pelos credores. 
O prazo para reclamação termina 
no próximo dia 5 de Maio e con-
cluído o processo, o Liquidatário 
Judicial procederá aos respecti-

LOCAL 

Mais um passo dado para alargar UNESCO a Couros 

consciência ambiental da comu-
nidade, de forma a reduzir o vo-
lume das embalagens e a acondi-
cionar o lixo doméstico, evitando 
a sua colocação na via pública. 
https://www.cm-guimaraes.pt/viver/noticias/
noticia/recolha-de-lixo-nao-se-realiza-no-feriado-
do-dia-do-trabalhador-01-de-maio-16 

A Câmara Municipal solicita a co-
laboração e compreensão de to-
dos para que não depositem resí-
duos (sacos e/ou baldes) na via 
pública, contribuindo assim para 
assegurar a higiene urbana. 
O Departamento de Serviços Ur-
banos e Ambiente da Autarquia 
apela ainda à sensibilidade e à 

O Município de Guima-
rães informa que a recolha de 
lixo não se realiza durante a noite 
de 30 de Abril e durante o dia 1 
de Maio, considerando o feriado 
do Dia do Trabalhador. Os servi-
ços municipais reto-
mam a recolha no domingo, 
às 24h00. 

Recolha de lixo não se realiza no feriado do Dia do Trabalhador, 01 de maio 

lo, em 
Évora, 
ou o Museu Nacional Grão Vasco, 
em Viseu. 
Esta fatia financeira está prevista 
dentro dos 243 milhões de euros 
anunciados para a Cultura, no 
âmbito do Plano do Plano de Re-
cuperação e Resiliência (PRR), 
entregue na quinta-feira em Bru-
xelas. 

https://www.fpguimaraes.pt/monumentos-
vimaranenses-na-lista-de-requalificacoes-em-todo

-o-pais/ 

vo Quadro Financeiro Plurianual 
2021-2027 para a Cultura, decre-
tado no passado dia 23 de abril, 
numa reunião em Mafra. 
Na lista constam edifícios como o 
Museu Nacional de Arqueologia, 
o Museu Nacional de Arte Con-
temporânea do Chiado (Lisboa), 
a Concatedral de Miranda do 
Douro, o Mosteiro de Santa Clara
-a-Velha, em Coimbra, a Igreja de 
São Miguel, em Vizela, o Museu 
Nacional Frei Manuel do Cenácu-

O Ministério da Cultura vai pro-
ceder à reabilitação de vários 
monumentos, museus, teatros e 
palácios em todo o país. Lista de 
46 espaços museológicos e três 
teatros têm “bolo” de 150 mi-
lhões de euros. 
O Museu de Alberto Sampaio, 
Castelo de Guimarães e Paço dos 
Duques de Bragança estão entre 
as intervenções prioritárias defi-
nidas pelo governo no respeti-

Monumentos vimaranenses na lista de requalificações em todo o 



DESPORTO 
 

Liga NOS 
 
Jornada 29 
Nacional 1 - VSC 0 
Moreirense 1 - FCP 1 
 
Jornada 30 
Dia 30, 15h00 
VSC - Moreirense  
 

O primeiro-ministro, António 
Costa, anunciou hoje que há con-
dições para “dar o passo em fren-
te” para a próxima etapa do des-
confinamento devido à pande-
mia. 
“Hoje, fazendo a avaliação da 
pandemia, pudemos tomar a de-
cisão de dar o passo em frente 
para a próxima etapa do descon-
finamento”, anunciou António 
Costa no final do Conselho de 
Ministros de hoje. 
O chefe do executivo explicou 
que o país se mantém “no qua-
drante verde” da matriz de risco. 
Novas medidas para a generali-
dade do país: 
Horários de funcionamento: 
Restaurantes e espetáculos até 
às 22h30; 
Comércio em geral: até 
às 21h00 nos dias de semana e 
até às 19h00 nos fins de semana 
e feriados. 
Centros comerciais e lojas pas-
sam a funcionar até às 19 horas 
aos fins de semana e até às 21 

durante a semana; 
 
Os restaurantes, cafés e pastela-
rias podem funcionar com a limi-
tação condicionada a um máximo 
de seis pessoas por mesa no inte-
rior e dez pessoas por mesa nas 
esplanadas; 
Salas de espetáculos também 
podem funcionar até às 22:30; 
Os ginásios podem funcionar 
com aulas de grupo, observando 
as regras de segurança e higiene; 
A prática de todas as modalida-
des desportivas passa a estar 
permitida, bem como e para to-
das a atividade física ao ar livre; 
A lotação para casamentos e ba-
tizados passa a estar limitada a 
50% do espaço; 
Haverá ainda uma avaliação se-
manal, para averiguar se os con-
celhos cuja situação epidemioló-
gica melhore podem avançar no 
desconfinamento; 
Reabertura das fronteiras terres-
tres com Espanha; 
Teletrabalho mantém-se obriga-

tório até ao final do ano. 
O presidente da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa tinha aler-
tado ao início da tarde que, no 
processo de desconfinamento 
em curso, agora sem estado de 
emergência, a responsabilidade é 
sobretudo dos portugueses, a 
quem pediu disciplina para evitar 
retrocessos na contenção da co-
vid-19. 
Marcelo Rebelo de Sousa anunci-
ou na terça-feira que o fim do 
estado de emergência, avisando 
então que não hesitaria em pro-
por novamente este quadro legal 
ao parlamento, se necessário, 
para conter a pandemia de covid-
19. 
O atual período de estado de 
emergência — o 15.º decretado 
pelo Presidente da República no 
atual contexto de pandemia de 
covid-19 — teve início em 16 de 
abril e termina às 23:59 de sexta-
feira. 

https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/governo-
anuncia-as-medidas-para-a-ultima-fase-de-

desconfinamento-acompanhe-em-direto 

SOCIEDADE 

Portugal avança para a última fase do desconfinamento: saiba o que muda 

Censos 2021 são de 
resposta obrigatória e 
gratuita. 
Existe alguma penali-
zação para quem não 
responda aos Censos 
2021? 
Sim. Constitui contraordenação gra-
ve a falta de resposta aos inquéritos 
no prazo fixado pela autoridade esta-
tística, sendo a mesma punida com 
coima que varia entre os € 250,00 a € 
25.000,00. 
Qual a data limite para responder 
aos Censos 2021? 
Pode responder aos Censos 2021 até 
3 de maio de 2021 

CENSOS 2021 
Quando é que posso responder aos 
Censos 2021? 
Pode responder a partir do dia 19 de 
abril de 2021. 
Como é que posso responder aos 
Censos 2021? 
A carta contém um código e pas-
sword associados exclusivamente a 
cada alojamento, como tal pode res-
ponder através da internet em cen-
sos2021.ine.pt. Pode também aguar-
dar a visita do Recenseador, ligar pa-
ra a Linha de Apoio: 210 54 20 21, ou 
deslocar-se à sua Junta de Freguesia. 
A resposta aos Censos 2021 é obri-
gatória? 
Sim. Os inquéritos associados aos 



PASSATEMPO 

Tente encontrar a única imagem diferente 

Apresentada hoje na Direção de 
Faróis, em Paço de Arcos, no con-
celho de Oeiras (Lisboa) pela co-
ordenação nacional do Programa 
Bandeira Azul, a lista contempla 
330 praias costeiras, mais oito do 
que em 2020, e 42 fluviais, mais 
quatro do que no ano passado. 
As praias estão distribuídas pelo 
Norte (72), Centro (29), Tejo (50), 
Alentejo (31), Algarve (87), Aço-
res (45) e Madeira (16). 
De acordo com a coordenação 
nacional do Programa Bandeira 
Azul, Fafe (Braga), Oleiros 

(Castelo Branco), Óbidos (Leiria), 
Avis (Portalegre) e Beja entram 
pela primeira vez na lista, en-
quanto a Calheta (Madeira) reen-
tra. 
A Bandeira Azul abrange ainda 16 
portos de recreio e marinas 
(menos duas do que em 2020), 
nove no continente e sete nas 
regiões autónomas, e 11 embar-
cações ecoturísticas (mais duas 
do que no ano passado), cinco 
em Portugal continental e seis na 
Madeira. 
As cerimónias oficiais do hastear 

da Bandeira Azul em praia costei-
ra iniciar-se-ão em 01 de junho, 
na praia de Moledo, no concelho 
de Caminha (Viana do Castelo). 
Já o primeiro hastear da Bandeira 
Azul em praia fluvial realizar-se-á, 
em 15 de junho, na Albufeira de 
Santa Clara, em Odemira (Beja), e 
o hastear em marina acontecerá, 
em 05 de junho, na Marina de 
Vila do Porto, na ilha de Santa 
Maria (Açores). 

https://www.noticiasaominuto.com/
pais/1742939/portugal-tem-mais-12-praias-com-

bandeira-azul-do-que-no-verao-passado 

PAÍS 

Portugal tem mais 12 praias com Bandeira Azul do que no verão passado 



Travessa de Vila Verde - S. Sebastião 
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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  
Feijão-verde 
 
Arroz de  
vitela com 
ervilhas e 
salada de 
tomate 
 
Fruta crua da 
época 
 

 
Caldo  
Verde1,6,7 
 
Tentáculos 
de pota à 
lagareiro 
com batata a 
murro e  
grelos  
salteados14 

 
Fruta crua 
da época 
 

 
Creme de 
cenoura 
 
 Lasanha de 
carne com 
salada de 
alface1,3,7 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de 
Couve-flor e 
alho-francês 
 
Filetes de 
pescada 
fritos com 
salada 
Russa1,3,4,7 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
Espinafres 
 
Arroz de 
frango com 
salada de 
couve roxa e 
cenoura  
raspada 
 
Fruta crua da 
época 
 

 
Sopa de 
Feijão-
Verde 
 
Empadão 
de atum 
com  
Espinafres 
1,3,4,6,7,8,9,12  
 
Fruta crua 
da época/
Mousse de 
chocolate 
1,3,7 
 

 
Sopa de  
Brócolos 
 
Peru  
estufado 
com feijão-
preto, arroz 
branco e  
salada de  
tomate 
 
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 01 a 07 de maio 

Farmácias de serviço 

Data Farmácia Localização 

01 de maio Nobel R. de St. António 

02 de maio Barbosa Lg. Do Toural 

03 de maio Avenida Av. D. João IV 

04 de maio Paula Martins R. Teixeira de Pascoais 

05 de maio Lobo Av. De Londres 

06 de maio Vitória GuimarãeShopping 

07 de maio Hórus 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 


