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sobre “as memórias de um outro 
tempo, que as crianças de agora 
não conhecem. O tempo de brin-
car na rua, o tempo do trabalho 
nos campos com os pais, o tem-
po das escolas com professoras 
severas e de brinquedos feitos 
em casa”. 
Se tem memórias de uma velha 
infância, a Casa da Memória con-
vida-o a partilhá-las. “Como nos 
objetos habitam silenciosamente 
histórias e memórias, traga tam-
bém um objeto que lhe lembre 
esses tempos ou seja representa-
tivo de uma história”, pedem. 
https://maisguimaraes.pt/casa-da-memoria-quer-
conhecer-a-velha-infancia/ 

Em Guimarães, o rastreio vai de-
correr no parque de estaciona-
mento na Alameda Alfredo Pi-
menta, entre as 10h30 e as 
17h00.  

https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/saude/65864-centro-de-

aconselhamento-e-orientacao-de-jovens-promove
-rastreio-ao-vih 

 

Casa da Memória quer conhecer 
a “velha infância” 
“Velha infância” é um projeto 
sobre a infância de outros tem-
pos, quando “não havia telemó-
veis, nem tablets e mesmo a tele-
visão era uma miragem”. 
A Casa da Memória apresenta o 
projeto como sendo um projeto 

Centro de Aconselhamento e 
Orientação de Jovens promove 
rastreio ao VIH 
O Centro de Aconselhamento e 
Orientação de Jovens (CAOJ) de 
Guimarães da Fundação Portu-
guesa «A Comunidade Contra a 
SIDA», vai promover a realização 
de testes de rastreio ao VIH, jun-
to da população de Guimarães. 
Trata-se de uma iniciativa anóni-
ma, gratuita e confidencial e que 
se insere no âmbito da Semana 
Europeia do Teste Primavera 
2021, levada a cabo de 14 a 21 
deste mês em várias cidades do 
País e da Europa. 

LOCAL 

Camões para estacionarem os 
seus veículos (o parque é gratui-
to)". 
Quando estiver concluída a obra, 
"a rua D. João I terá 10 lugares de 
estacionamento, em que, 3 luga-
res estão reservados a pessoas 
com mobilidade condicionada e 2 
lugares reservados a cargas e 
descargas". 
"A obra teve início em Julho de 
2020, com um prazo inicialmente 
previsto de execução em Maio. 
Perante os constrangimentos já 
identificados há um atraso de 
três meses, uma vez que a con-
clusão dos trabalhos agora está 
prevista no final de Agosto, prin-
cípio de Setembro", perspectiva 
o Município. 

https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/sociedade/65877-camara-de-

guimaraes-define-prazos-para-a-obra-na-rua-d-
joao-i 

a zona do Hotel Ibis e a Rua Dr. 
Bento Cardoso. 
Ainda não estão executados tra-
balhos como pavimentações, res-
tauro do Padrão de D. João I, a 
colocação de mobiliário urbano, 
a aplicação de sinalização vertical 
e iluminação, bem como o paisa-
gismo do espaço. 
Em resposta às nossas questões 
colocadas através de e-mail, o 
Município adiantou que "tenta, 
sempre dentro do possível, man-
ter as acessibilidades, quer a ní-
vel pedonal, quer a veículos, e 
caso esporadicamente surge al-
guma situação na obra disponibi-
za os meios de modo a agilizar e 
ir ao encontro da vontade dos 
munícipes. No caso em concreto, 
os moradores terão acesso ao 
Parque de Estacionamento de 

A Câmara Municipal de Guima-
rães adiantou ao Grupo Santiago 
que a 1ª fase da obra de requali-
ficação da Rua D. João I deverá 
ficar concluída no final do mês de 
Junho.  
A data foi adiantada ao Grupo 
Santiago pelo Município de Gui-
marães, justificando que o 
"atraso deve-se à situação epide-
miológica provocada pela doença 
COVID-19, que condiciona a ca-
pacidade de resposta das empre-
sas, quer a nível de recursos hu-
manos, quer na disponibilidade 
no mercado de matéria-prima". 
"A descoberta de afloramentos 
rochosos que não tinham sido 
identificados nas sondagens do 
solo" é outro motivo apontado 
pela Autarquia para o atraso da 
conclusão da primeira fase entre 

Monumentos vimaranenses na lista de requalificações em todo o país 



DESPORTO 
 

Liga NOS 
Jornada 30 
VSC 2 - Moreirense 0 
 

Jornada 31 
Moreirense 2 - Nacional 2 
Farense 2 - VSC 2 
 
Jornada 32 
Dia 10, 18h00 
Portimonense - Moreirense  
Dia 12, 20h15 
VSC - Famalicão  
 
 
 
 

Numa informação disponibilizada 
no seu sítio na internet, o santuá-
rio refere que a peregrinação in-
ternacional aniversário de maio, 
presidida pelo cardeal José Tolenti-
no de Mendonça, "volta a ser cele-
brada com peregrinos no recinto 
de oração, mas de forma ainda 
restrita, isto é, apenas poderão 
estar nas celebrações 7.500 pere-
grinos". 
O acolhimento será idêntico ao da 
peregrinação de 12 e 13 de outu-
bro. 
Segundo a mesma informação, 
"em articulação com as autorida-
des de saúde", o santuário garan-
te, de novo, "o acolhimento dos 
peregrinos em total segurança", 
com a aplicação das regras em vi-
gor no contexto de pandemia de 
covid-19 em todas as celebrações, 
como o uso obrigatório de másca-
ra, o distanciamento físico e a higi-
enização das mãos. 
As entradas no recinto processam-
se por oito locais, devidamente 
assinalados, nos lados norte e sul 
do santuário. 
"Nas entradas estarão acolhedo-
res, com dispensadores de álcool 

gel, que indicarão os lugares para 
onde deverão seguir os peregrinos 
que se devem manter no mesmo 
sítio durante as celebrações", adi-
anta. 
Já no interior do recinto "haverá, 
igualmente, acolhedores para 
acompanhar os peregrinos", escla-
rece o santuário, sendo que "os 
espaços ao longo do recinto estão 
assinalados por círculos e em cada 
um poderão ficar apenas peregri-
nos que pertençam ao mesmo 
agregado". 
Por outro lado, durante as celebra-
ções, "para evitar movimentação 
dos peregrinos no recinto que 
comprometam a manutenção do 
distanciamento físico, as zonas da 
Capelinha das Aparições e do quei-
mador das velas estarão vedadas". 
Na Capelinha "apenas poderão 
estar os intervenientes em cada 
uma das celebrações" e a comu-
nhão vai ser distribuída no lugar, 
sendo o ministro a deslocar-se até 
cada um dos fiéis. 
O Santuário de Fátima salienta que 
"a saúde está acima de tudo e, por 
isso, este maio ainda não poderá 
acolher todos quantos gostariam 

de estar presentes" nesta peregri-
nação, 104 anos após os aconteci-
mentos na Cova da Iria. 
De acordo com a mesma informa-
ção, as celebrações serão transmi-
tidas através dos meios de comu-
nicação social e digital, acrescenta 
o templo. 
"O santuário apela, uma vez mais, 
aos peregrinos que tão responsa-
velmente têm seguido as suas ori-
entações, que possam neste mês 
de maio, de novo, corresponder às 
exigências do atual momento que, 
apesar de ser melhor, ainda não 
oferece garantias para Fátima aco-
lher sem reservas e precauções 
todos os peregrinos que habitual-
mente se deslocam à Cova da Iria 
nesta data, provenientes de todos 
os lugares do mundo", justifica. 
Devido à pandemia de covid-19, 
em 2020, a peregrinação internaci-
onal de maio ao Santuário de Fáti-
ma, no concelho de Ourém 
(Santarém), realizou-se sem pere-
grinos, o que aconteceu pela pri-
meira na sua história. 

https://www.noticiasaominuto.com/
pais/1747116/limite-de-7-500-pessoas-nas-

celebracoes-da-peregrinacao-de-maio-a-fatima 

CELEBRAÇÕES 

Limite de 7.500 pessoas nas celebrações da peregrinação de maio a Fátima 

Reviravolta épica e um discurso 
arrepiante. Sporting é campeão 
europeu de futsal 
O Sporting venceu a edição 
2020/21 da Liga dos Campeões 
de Futsal, repetindo o título de 
há dois anos, ao bater o campeão 
em título, o Barcelona, por 4-3, 
em Zadar, na Croácia. Uma revi-
ravolta épica depois de ter esta-
do a perder por 2-0. 
Os catalães venciam por 2-0 ao 
intervalo, mas Zicky, Erick, João 
Matos e Pany Varela marcaram 
os tentos que permitiram ao 
Sporting sagrar-se campeão eu-
ropeu. 

https://zap.aeiou.pt/sporting-campeao-europeu-
futsal-2-399682 

 

Guimagym na próxima fase do 
Got Talent Portugal  
O grupo Acro Guimagym segue 
para a próxima fase do programa 
Got Talent Portugal. A atuação 
recebeu o sim de Sofia Escobar, 
Pedro Tochas, Manuel Moura 
dos Santos e Cuca Roseta na noi-
te deste domingo, 2 de maio. Os 
ginastas de Guimarães têm como 
treinadores Alfredo Pereira, que 
ficou em segundo lugar no pro-
grama em 2016, e Diogo Dias.  

https://maisguimaraes.pt/wp-content/
uploads/2021/05/MG292.pdf 

  



PASSATEMPO 

Tente encontrar a única imagem diferente 

A partir desta quarta-feira, os 
portugueses com mais de 25 
anos que precisem de renovar o 
Cartão de Cidadão e não quise-
rem alterar nenhum dado pesso-
al, vão poder fazê-lo sem sair de 
casa. Para tal, basta pagarem o 
emolumento através de uma re-
ferência multibanco para recebe-
rem o documento de identifica-
ção pelo correio. 
“A partir de 5 de maio de 2021, 
quem tem 25 anos ou mais vai 
poder fazer a renovação automá-
tica do seu Cartão de Cidadão 

sem sair de casa”, informa o Mi-
nistério da Justiça, no site. 
Deste modo, os cidadãos com 
mais de 25 anos e residentes em 
território nacional que queiram 
renovar o Cartão de Cidadão sem 
sair de casa vão receber uma car-
ta PIN com uma referência multi-
banco. Ao pagarem esta referên-
cia multibanco, os cidadãos ates-
tam que não querem alterar ne-
nhum dado pessoal, como mora-
da, nome, fotografia ou outro 
dado biométrico, pelo que fica 
feita automaticamente a renova-

ção do cartão. De seguida, irá 
receber o novo documento em 
casa, pelo correio. 
De sublinhar que a partir dos 25 
anos, o Cartão de Cidadão tem 
uma validade de 10 anos. Contu-
do, se pedir a renovação do Car-
tão de Cidadão porque o perdeu, 
foi destruído ou foi roubado ou 
furtado, o novo cartão é uma 2ª 
via e vai ter a mesma data de va-
lidade do anterior. 

(...) 
https://eco.sapo.pt/2021/05/05/a-partir-de-agora

-pode-renovar-o-cartao-de-cidadao-sem-sair-de-
casa/ 

SOCIEDADE 

 A partir de agora já pode renovar o Cartão de Cidadão sem sair de casa 



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 
 
Bacalhau à 
Gomes Sá 
com salada 
de pepino3,4 
 
Fruta crua da 
época 
 

 
Sopa de  
Repolho 
 
Pá de porco 
assado no 
forno com 
batata  
assada e 
couve- 
-Bruxelas 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Creme de 
abóbora e 
feijão-verde 
 
Salmão  
grelhado 
com arroz de 
ervilhas e 
salada de 
tomate4 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa Juliana 
 
Massa à  
Lavrador 
1,3,6,7 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
Penca 
 
Pescada  
assada no 
forno com 
puré de  
batata e  
Brócolos 
1,3,4,6,7,8,9,12  
 
Fruta crua da 
época 
 

 
Sopa de 
Grelos 
 
Coelho  
estufado 
com  
cenoura, 
arroz  
branco e 
salada de 
alface  
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
Brócolos  
 
Cação de  
cebolada 
com batata 
cozida e  
juliana de  
legumes4 
 
Fruta crua da 
época/ 
Bolo de  
Laranja1,3,7 
 

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 08 a 14 de maio 

Farmácias de serviço 

Data Farmácia Localização 

08 de maio Parque R. Dr. Carlos Saraiva 

09 de maio Pereira Al. de S. Dâmaso 

10 de maio Praça R. Paio Galvão 

11 de maio Nobel R. de St. António 

12 de maio Barbosa Lg. Do Toural 

13 de maio Avenida Av. D. João IV 

14 de maio Paula Martins R. Teixeira de Pascoais 

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 


