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NÚMERO CLVI I 

Avenida, edifícios que estão a ser 
reabilitados e que tinham a inau-
guração prevista para 24 de ju-
nho, dia da batalha de S.Mamede 
e feriado municipal. 
Encerrado desde 1993, o edifício 
do outrora Teatro Jordão, e tam-
bém a contígua Garagem Aveni-
da, receberão alunos da Universi-
dade do Minho nas licenciaturas 
em Artes Visuais e Teatro e tam-
bém alunos da Sociedade Musi-
cal de Guimarães. 
https://maisguimaraes.pt/marcha-gualteriana-nao

-saira-de-novo-as-ruas-da-cidade/ 

segundo Domingos Bragança, as 
festividades terão ainda que con-
siderar a “situação pandémica e 
as indicações da Direção Geral da 
Saúde”. 
Certo é que a Marcha Gualteria-
na, na sua versão tradicional, 
“anterior à pandemia, está exclu-
ída”, disse Domingos Bragança, 
que adiantou estarem a ser 
equacionadas algumas diversões. 
A cidade será iluminada e as fes-
tas contarão com inauguração 
dos espaços icónicos vimaranen-
ses Teatro Jordão e Garagem 

O anúncio foi feito esta segunda-
feira, dia 17, por Domingos Bra-
gança no final da reunião de Câ-
mara. O edil adiantou, no entan-
to, que a edição deste ano já 
“terá alguma alegria nas ruas”, 
sem especificar que atividades 
serão desenvolvidas pela organi-
zação, que está a cargo da coo-
perativa municipal “A Oficina”. 
As Festas Gualterianas, celebra-
das em honra de São Gualter, 
realizam-se em Guimarães desde 
1906, sempre no primeiro fim-de
-semana de agosto. Neste ano, 

LOCAL 

Marcha Gualteriana não sairá de novo às ruas da cidade 

ponto e não pagam taxa. 
“Passamos a ter o utilizador res-
ponsável pela quantidade de re-
síduos que produz. Quanto mais 
separar, menos pagará”, disse a 
vereadora do Ambiente da Câ-
mara de Guimarães, Sofia Ferrei-
ra, citada pelo JN. 
Serão aplicadas coimas a quem 
não usar sacos os sacos destina-
dos aos resíduos indiferenciados, 
com a autarquia a reforçar a fis-
calização. 
“Iremos disponibilizar, a cada uti-
lizador, contentores específicos 
para cada um ter em casa o con-
tentor por forma a fazer todo 
esse trabalho de separação dos 
biorresíduos”, acrescentou Sofia 
Ferreira. 

https://zap.aeiou.pt/guimaraes-pagar-taxa-lixo-
fatura-agua-403283 

distrito do Porto, também vão 
deixar de pagar os resíduos que 
reciclam, num processo que co-
meçou no início do mês a título 
experimental com 10.000 pesso-
as e se estenderá a todo o conce-
lho até 2023. 
O alargamento do sistema “Pay-
as-you-throw” em Guimarães 
coincide com a implementação 
do novo sistema de recolha de 
biorresíduos. Até 2024, todos os 
municípios do país vão ter que 
passar a recolher biorresíduos, 
mas Guimarães já arrancou com 
o processo. 
Desta forma, os vimaranen-
ses vão passar a comprar sacos 
próprios de resíduos indiferencia-
dos, vendidos pela Câmara, que 
já têm a tarifa indexada. Os resí-
duos que forem separados para 
reciclagem são colocados no eco-

Guimarães vai alargar o sistema 
de recolha de lixo “Pay-as-you-
throw”, em que o utilizador só 
paga o lixo que produz. 
O sistema de recolha de lixo em 
que o utilizador só paga o que 
produz vai ser alargado a todo o 
concelho de Guimarães até 2028. 
O conceito comummente desig-
nado de “Pay-as-you-throw”, em 
português “pague consoante o 
lixo que produz”, traduz-se na 
variação de tarifas conforme a 
quantidade de lixo indiferenciado 
que cada agregado produz. 
Este sistema já foi implementado 
em algumas zonas da cidade, 
mas vai agora ser alargado de 
forma faseada, escreve o Jornal 
de Notícias. 
Num projeto semelhante, conhe-
cido por “Recicle mais, pague 
menos”, as famílias da Maia, no 

LOCAL 

Guimarães deixa de pagar a taxa do lixo na fatura da água 



DESPORTO 
 

Liga NOS 
 
Jornada 33 
SCB 2 - Moreirense 1 
Marítimo 0 - VSC 0 
 
Jornada 34 
VSC 1 - SLB 3 
Moreirense 3 - Famalicão 0 
 
Convocatória para o Euro2020 
Guarda-redes 
Rui Patrício (Wolverhampton) 
Anthony Lopes (Lyon) 
Rui Silva (Granada) 
 
Defesas 
Cancelo (Man. City) 
Nelson Semedo (Wolverhampton) 
José Fonte (Lille) 
Pepe (FC Porto) 
Rúben Dias (Man. City) 
Nuno Mendes (Sporting) 

Número de vacinas deve aumen-
tar consideravelmente em junho 
e plano vai voltar a mudar: já no 
próximo mês, pessoas acima dos 
30 podem começar a ser vacina-
das, em simultâneo com faixas 
dos 40 e 50 anos  
Os portugueses com mais de 30 
anos podem começar a ser vaci-
nados contra a Covid-19 já no 
mês de junho. A notícia 
foi confirmada pelo coordenador 
da task force, o vice-almirante 
Henrique Gouveia Melo, 
ao Público e parte do princípio de 
que o abastecimento por parte 
das farmacêuticas vai decorrer 
como previsto e que o número 
de doses disponíveis no país vai 
aumentar consideravelmente ao 

longo do próximo mês. 
Se assim for, o plano de vacina-
ção voltará a mudar e esta faixa 
etária vai poder ser inoculada ao 
mesmo tempo que as pessoas 
acima dos 40 e dos 50 anos, que 
ainda não estarão completamen-
te vacinadas nessa altu-
ra. “Vamos abrir mais do que 
uma faixa etária sequencialmen-
te, mas quase ao mesmo tempo”, 
detalhou o responsável. 
Uma outra fonte da task for-
ce explicou ainda ao jornal que o 
objetivo desta antecipação — a 
ideia é arrancar cada uma das 
faixas etárias por vacinar com 
intervalos de apenas uma sema-
na — é o de evitar o desperdício 
de doses da vacina da Janssen, 

que em Portugal só está reco-
mendada acima dos 50 anos, 
mantendo o ritmo de vacinação 
acelerado e inoculando os meno-
res de 50 com as doses disponí-
veis da Pfizer e da Moderna. No 
limite, reconheceu a referida fon-
te, é possível que pessoas de 30 
anos sejam vacinadas antes de 
cidadãos acima dos 50. 
Entretanto, se a recomendação 
da Direção-Geral da Saúde for 
alterada e a vacina da Janssen 
deixar de ter restrições, também 
o plano de vacinação poderá vol-
tar a sofrer modificações. 

https://observador.pt/2021/05/21/portugueses-
com-mais-de-30-anos-podem-comecar-a-ser-

vacinados-ja-em-junho/ 

SOCIEDADE 

Portugueses com mais de 30 anos podem começar a ser vacinados já em junho 

R. Guerreiro (B. Dortmund) 
 
Médios 
Palhinha (Sporting) 
Bruno Fernandes (Man. United) 
Renato Sanches (Lille) 
João Moutinho (Wolverhampton) 
Rúben Neves (Wolverhampton) 
Danilo (PSG) 
Sérgio Oliveira (FC Porto) 
William Carvalho (Bétis) 
 
Avançados 
Bernardo Silva (Man. City) 
Cristiano Ronaldo (Juventus) 
André Silva (E. Frankfurt) 
Diogo Jota (Liverpool) 
João Félix (Atlético de Madrid) 
Rafa (Benfica) 
Pedro Gonçalves (Sporting) 
Gonçalo Guedes (Valencia)  
 
 
Pepa será apresentado, amanhã, 
dia 21 de maio, como o novo trei-
nador do Vitória. O contrato deve-

rá ser válido por duas temporadas, 
com mais uma de opção.  
 
Classificação Campeonato 
2020/2021  

 Lugar Equipa Pontos 

 1º Sporting 85 

 2º FC Porto 80 

 3º Benfica 76 

 4º Sp. Braga 64 

 5º Paços Ferreira 53 

 6º Santa Clara 46 

 7º Vitória SC 43 

 8º Moreirense 43 

 9º Famalicão 40 

 10º Belenenses 40 

 11º Gil Vicente 39 

 12º Tondela 36 

 13º Boavista 36 

 14º Portimonense 35 

 15º Marítimo 35 

 16º Rio Ave 34 

 17º Farense 31 

 18º Nacional 25 



PASSATEMPO 

Corresponda a resposta certa com a adivinha 

A banda portuguesa The Black 
Mamba apurou-se esta quinta-
feira para a final do festival Euro-
visão da Canção, que está agen-
dada para sábado. O grupo com-
posto por Marco Pombinho, Ta-
tanka, Miguel Casais, Guilherme 
Salgueiro e Rui Pedro Pity carim-
bou a passagem na segunda se-
mifinal do concurso de canções. 
Foram ainda apurados nesta se-
gunda semifinal os representan-

tes da Albânia, da Sérvia, da Bul-
gária, da Moldávia, da Islândia, 
de São Marino, da Suíça, da Gré-
cia e da Finlândia. 
Esta terça-feira, na primeira se-
mifinal, tinham já sido apurados 
os cantores e bandas que repre-
sentam Azerbeijão, Bélgica, Chi-
pre, Israel, Lituânia, Malta, Noru-
ega, Rússia, Suécia e Ucrânia. 
A estes 20 que carimbaram a 
passagem nas semifinais juntam-

se ainda seis automaticamente 
apurados: os representantes dos 
Países Baixos, por ser o país anfi-
trião este ano, e os concorrentes 
dos chamados “big five”, cinco 
nações europeias que têm apura-
mento direto e automático: Fran-
ça, Espanha, Itália, Alemanha e 
Reino Unido. 

https://observador.pt/2021/05/20/portugueses-
the-black-mamba-apuram-se-para-a-final-da-

eurovisao/ 

EUROVISÃO 
Portugueses The Black Mamba apuram-se para a final da Eurovisão 
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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  

 
Canja1,3 

 
Peixe-espada 
grelhado 
com arroz de 
ervilhas de 
quebrar e 
salada de 
tomate4 

 
Fruta crua da 
época 
Fruta  
 

 
Sopa de  
Penca 
 
Frango  
assado no 
forno com 
batata  
assada e  
grelos  
Salteados 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Creme de 
Abóbora e 
Cenoura 
 
Macarrão 
com atum 
gratinado 
com salada 
de pepino 
1,3,4,7 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
Repolho  
 
Jardineira 
de peru com 
salada de 
tomate 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
Couve-flor e 
Feijão-verde 
 
Arroz de  
lulas com 
cenoura  
raspada e 
couve-roxa1,4 
 
Fruta crua da 
época/
Gelatina  
1,5,6,7,8,9,12 

 
Creme de 
Ervilhas 
 
Costeleta 
grelhada 
com batata 
cozida e 
feijão-
verde 
 
Fruta crua 
da época 

 
Sopa de  
Brócolos 
 
Pescada à 
espanhola 
com salada 
de alface e 
cebola4 
 
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 22 a 28 de maio 

Farmácias de serviço 

Data Farmácia Localização 

22 de maio Barbosa Lg. Do Toural 

23 de maio Avenida Av. D. João IV 

24 de maio Paula Martins R. Teixeira de pascoais 

25 de maio Lobo Av. De Londres 

26 de maio Vitória GuimarãeShopping 

27 de maio Hórus Lg. Do Toural 

28 de maio Parque R. Dr. Carlos Saraiva 

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 


