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LOCAL
Oliveira do Museu de Alberto Sampaio é, agora, árvore de interesse público
ignificado paisagístico e o
"desenvolvimento natural e elegante" são as características destacas no despacho publicado em
Diário da República datado de
sexta-feira.
A oliveira situada no claustro da
Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, no Museu de Alberto Sampaio, foi "classificada como arvoredo de interesse público". A imponente oliveira (um exemplar
isolado da espécie Olea europaea) tinha sido classificada pelo
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), mas
só e agora foi publicado o decreto em Diário da República.

Esta oficialização destaca que o
"exemplar proposto para classificação de interesse público apresenta bom estado vegetativo e
sanitário" e não aparenta sinais
de pouca resistência estrutural
ou risco sério para a segurança
de pessoas. O despacho destaca
dois parâmetros de relevo: o desenho -- "apresenta um desenvolvimento natural e elegante e
tronco revestido por formações
escultóricas de interessante efeito visual"; e "o particular significado paisagístico" devido à morfologia invulgar do tronco e
"elevado valor cénico" do contexto (como é exemplo o claustro

LOCAL
Alteração do sentido de trânsito na Rua de Vila Flor
A partir desta quinta-feira, 27 de
maio, será implementado o sentido único norte-sul (descendente), na Rua de Vila Flor, União
das Freguesias de Oliveira, São
Paio e São Sebastião, até à reabertura ao trânsito na Rua da Caldeiroa, garantindo desta forma
uma alternativa para maior flexibilidade do trânsito de ligeiros
local, nomeadamente para os
veículos que afluem à Avenida D.
Afonso Henriques a partir da Alameda de São Dâmaso (sul) e Rua
da Caldeiroa.
A rua da Caldeiroa está em obras
de requalificação e de restauro,
incluindo a construção dos aquedutos de águas pluviais para a

Ribeira de Couros.
Em comunicado, a Câmara de
Guimarães explica que "esta medida complementa os Planos de
Sinalização Temporária implementados no conjunto de empreitadas de beneficiação e ou
requalificação de vias em curso,
impactantes com a circulação
automóvel, complementando as
soluções concretizadas para mitigar os respectivos constrangimentos e, simultaneamente,
manter o acesso local, designadamente de residentes e operações
de cargas e descargas de apoio
ao comércio e serviços instalados".
https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/sociedade/66325-alteracao-do-sentido-detransito-na-rua-de-vila-flor-devido-a-obras

duocentista).
"A particular importância e atributos daquele exemplar são reveladores da necessidade de cuidadosa conservação e justificam
o relevante interesse público da
sua classificação, relativamente à
qual não se verificam quaisquer
causas legais impeditivas", reitera o decreto.
https://jornaldeguimaraes.pt/noticias/oliveira-domuseu-de-alberto-sampaio-e-agora-arvore-deinteresse-publico/

LOCAL
HSOG apresentou CRI-O
O Centro de Responsabilidade Integrada de Obesidade é o único no
Minho. Este Centro é uma clara
aposta da administração deste
Hospital, na melhoria continua dos
serviços que presta à população.
Esta estrutura assume um papel
fundamental na dinâmica do
HSOG, como um centro de referência nacional no tratamento cirúrgico da obesidade. A obesidade provoca a diminuição da esperança de
vida em cerca de 10 anos, através
das doenças associadas.
Em Portugal existem apenas quatro centros homólogos, com estas
características.
https://maisguimaraes.pt/hospital-de-guimaraes-passa-a-ter
-um-centro-de-responsabilidade-integrada-de-obesidade/

ECONOMIA
Letras 'pequeninas' proibidas nos contratos de adesão já a 25 de agosto
A lei, hoje publicada, entra em
vigor em 90 dias, alterando pela
quarta vez o regime das cláusulas
contratuais gerais, de 1985, para
acrescentar, à lista de (oito)
"cláusulas absolutamente proibidas", uma nona alínea: "[Estão
em absoluto proibidas cláusulas
que] Se encontrem redigidas com
um tamanho de letra inferior a
11 ou a 2,5 milímetros, e com um
espaçamento entre linhas inferior a 1,15".
Outras cláusulas "absolutamente
proibidas", que já constavam do
regime de 1985, são alterar regras respeitantes ao ónus da prova ou à distribuição do risco, contando agora o tamanho da letra e
espaçamento de linhas entre a
lista de proibições.
Para garantir que não são aplicadas por outras entidades as cláusulas já consideradas proibidas
por decisão judicial, o parlamento, na mesma lei, determina que
seja criado um sistema "de con-

trolo e prevenção de cláusulas
abusivas", dando ao Governo 60
dias para regulamentar, até finais
de julho.
A lei hoje publicada resultou de
projetos do Partido Ecologista
"Os Verdes" (PEV) e Bloco de Esquerda (BE), apresentados em
2020, e foi aprovada por maioria
no passado mês de abril, com o
PS a abster-se e o CDS a votar
contra o diploma, e com votos a
favor do PSD, BE, PCP, PAN, PEV,
Chega, Iniciativa Liberal e das duas deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira (ex-Livre) e Cristina Rodrigues (ex-PAN).
No seu projeto, o PEV argumentou que "cláusulas com uma letra
tão reduzida que é quase impossível ler" acabam por levar o consumidor a não saber bem "aquilo
que está a contratar", enquanto
o BE alegou que, muitas vezes, "o
texto
do
clausulado"
é
"excessivamente complexo, ao
ponto de dificultar a sua leitura e

compreensão".
A associação de defesa dos direitos dos consumidores Deco, num
contributo à comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras
Públicas e Habitação, afirmou
acompanhar "plenamente a necessidade de uma intervenção
legislativa na matéria", apoiando
a imposição de um tamanho e
espaçamento mínimos que permitam a correta leitura e compreensão do clausulado".
A associação defendeu que impor limites ao tamanho e espaçamento das letras vai permitir fazer "escolhas verdadeiramente
informadas, considerando, na
verdade, que uma alteração mais
profunda e de molde a acompanhar a nova realidade digital, justificar-se-ia".
O Presidente da República promulgou o diploma em 22 de
maio.

DESPORTO

Apesar do Naval Povoense ter
sido o primeiro a marcar, rapidamente o Vitória se colocou na
frente do marcador e nunca mais
deixou os poveiros sequer igualar
a partida.
Com as Piscinas Municipais de
Guimarães lotadas, o Vitória fez
história e fechou a época com
chave de ouro escrevendo na história do Clube o título de Campeão Nacional de Pólo Aquático.

EURO Sub-21 de 2021
Quartos-de-final, 31 de Maio: Espanha - Croácia (Maribor, 17h00)
Países Baixos - França (Budapeste,
17h00)
Portugal - Itália (Ljubljana, 20h00)
Dinamarca - Alemanha
(Székesfehérvár, 20h00)

Polo Aquático
Vitorianos venceram Naval Povoense por 10-6 no terceiro jogo da
final
Sofrido mas conseguido! O Vitória adiou até à negra a decisão do
título de Campeão Nacional de
Pólo Aquático acabando por conquistar o tão almejado título.
Com a decisão à melhor de três
jogos, os vitorianos venceram o
primeiro jogo, mas perderam nas
grandes penalidades no segundo
encontro. Adiada a decisão para
a terceira partida, o Vitória não
vacilou e levantou a taça.

https://www.vitoriasc.pt/index.php?pt/news/
index/view/vitoria-sc-sagrou-se-campeaonacional-de-polo-aquatico-1

https://www.noticiasaominuto.com/
economia/1763196/letras-pequeninas-proibidasnos-contratos-de-adesao-ja-em-25-de-agosto

Meias-finais, 3 de Junho:
MF1: Países Baixos/França - Dinamarca/Alemanha (Székesfehérvár,
20h00)
MF2: Espanha/Croácia - Portugal/
Itália (Maribor, 17h00)

PASSATEMPO
Encontre a saída do labirinto

COVID-19
Governo prolonga situação de calamidade até 13 de Junho

EUROVISÃO
Italianos Måneskin vencem

O Governo decidiu hoje prolongar a situação de calamidade em
território nacional até 13 de Junho, no âmbito do combate à
pandemia da covid-19, anunciou
a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva,
no final da reunião do Conselho
de Ministros.
A situação de calamidade entrou
em vigor em 1 de Maio, após 12
períodos de estado de emergência, e foi renovada há duas sema-

Os italianos Måneskin, com o tema “Zitti E Buoni”, tornaram-se
os mais recentes vencedores do
concurso internacional de música
e televisão. Os portugueses The
Black Mamba, que concorreram
com o tema “Love is On My Side”, chegaram à final e terminaram em 12º lugar. (...)

nas até às 23h59 deste domingo.
O novo período de situação de
calamidade estará em vigor até
às 23h59 do dia 13 de Junho.
A situação de calamidade é o nível de resposta a situações de
catástrofe mais alto previsto na
Lei de Base da Proteção Civil, depois da situação de alerta e de
contingência.
https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/saude/66327-covid-19-governoprolonga-situacao-de-calamidade-ate-13-de-junho

https://observador.pt/2021/05/23/italianosmaneskin-vencem-a-eurovisao-portugal-fica-em12o-lugar/

Ementa - SAD
Semana de 29 de maio a 4 de junho
Sábado

Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sopa de
Caldo
Sopa de
Sopa de
Creme de
Sopa de
Penca e
1,6,7
Verde
Brócolos
Couve-flor e Abóbora
Feijão-verde feijãofeijãovermelho
Caldeirada
Feijoada à
manteiga
Massa de
Salada de
de peixe com transmontavitela com
atum com
Arroz de
salada de
na1,6,7
Bife de
ervilhas,
feijão-frade, polvo com
pepino4
frango
cenoura e
ovo, batata, salada de
1,3
Fruta crua
panado com repolho
cenoura e
cenoura
Fruta crua da da época
arroz de
molho
raspada e
,4,12
época
tomate e
Espetada de Verde3
couve
salada de
fruta
roxa14
alface1,3,7
Fruta crua da
época
Fruta crua
Fruta crua
da época/
da época
Rabanadas

Sexta
Sopa de
Espinafres
Peru assado
no forno
com batata
assada e
feijão-verde
Fruta crua da
época

1,3,7

Por motivos imprevistos, a ementa poderá sofrer alterações.
A refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados:
1
Cereais 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,
14
Moluscos.

Data
29 de maio

Farmácias de serviço
Farmácia
Localização
Al. S. Dâmaso
Pereira

30 de maio
31 de maio
01 de junho
02 de junho
03 de junho
04 de junho

Praça
Nobel
Barbosa
Avenida
Paula Martins
Lobo

R. Paio Galvão
R. de Santo António

Lg. Do Toural
Av. D. João IV
R. Teixeira de pascoais
Av. De Londres

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

CENTRO COMUNITÁRIO D E SOLIDARIEDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL
Travessa de Vila Verde - S. Sebastião
Tel: 253 511 400
Correio eletrónico: virginia.macedo@fraterna.org
www.fraterna.org
https://.facebook.com/fraterna.org

cristina.oliveira@fraterna.org

