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LOCAL
Lions e UF da Cidade de Guimarães assinalam Dia Mundial do Ambiente
Amanhã, sábado, assinala-se em
Guimarães o Dia Mundial do Ambiente.
A propósito da efeméride, o
Lions Clube de Guimarães lembra
que a sustentabilidade ambiental
é um dos cinco eixos fundamentais da acção internacional do
seu Movimento internacional.
Nesse contexto, considera fundamental a sensibilização das novas
gerações para a problemática
ambiental.
Com esse objectivo, o Lions Clube
de Guimarães vai assinalar simbolicamente o seu compromisso

com as questões de natureza ambiental, com as seguintes actividades. Amanhã, sábado, pelas
11h00, será descerrada uma placa no Bosque Lion, no Monte de
Monchique. Na segunda-feira,
pelas 10h30, será efectuada a
plantação de cerca 50 árvores
autóctones no referido Bosque
Lion, com a colaboração de alunos da Escola Secundária Martins
Sarmento e com a presença da
vereadora dos Serviços Urbanos
e Ambiente, Sofia Ferreira.
O Dia Mundial do Ambiente também vai ser assinalado, amanhã,

pela União das Freguesias de Oliveira, São Paio e São Sebastião
com a apresentação da sua Brigada Verde.
A iniciativa vai decorrer no Parque da Cidade, às 9h15, junto ao
ringue, com caminhada pela margem do Rio de Couros até ao espaço da feira semanal. Às 10h30,
com a presença do Presidente da
Câmara Municipal, realiza-se a
cerimónia de apresentação da
Brigada Verde, no Largo O Cidade, junto à Pousada da Juventude.
https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/ambiente/66486-lions-e-uf-da-cidade
-de-guimaraes-assinalam-dia-mundial-do-

LOCAL
Este ano, a cerimónia solene do 24 de junho acontece na véspera
As comemorações do dia 24 de
junho, feriado municipal que assinala a batalha de São Mamede,
vão contar com uma característica
peculiar: a cerimónia solene em
que são conferidas as condecorações honoríficas acontece na véspera, dia 23 do mesmo mês. “Ao
que tudo indica”, explicou o presidente da Câmara Municipal de
Guimarães, Domingos Bragança,
será assim devido à agenda de
Marcelo Rebelo de Sousa.
“O Presidente da República só pode estar no dia 23 e o programa
está a ser redesenhado”, adiantou,
à margem da reunião de câmara
desta segunda-feira, o autarca.
Com a agenda de Marcelo Rebelo
de Sousa menos ocupada, Guimarães vai tentar vincar a sua

“importância” na fundação da nacionalidade e atribuir ao representante máximo da nação a Medalha
de Honra da Cidade
As comemorações daquela que é
considerada por muitos “a primeira tarde portuguesa” ocupam 15
dias, uma semana antes e uma
depois da efeméride. A Feira Afonsina – assinalada com uma evocação do que foi acontecendo nos
últimos dez anos, com uma exposição retrospetiva nos jardins do
Paço dos Duques de Bragança, patente entre 24 e 27 de junho – e as
tradicionais inaugurações pelo
concelho marcam as comemorações municipais. As personalidades
e instituições que Guimarães vai
distinguir este ano só vão ser conhecidas, e apreciadas, na próxima
reunião de vereação.

Domingos Bragança frisou ainda
que vai envidar esforços para que
o 24 de junho seja reconhecido
como feriado nacional num futuro
próximo. E apontou uma data:
2028 – “Se não for antes, pontuou
– , ano em que a Batalha de São
Mamede assinala 900 anos. Número redondo, revestido de significado, diz o autarca. “Será um momento histórico e uma data simbólica: ao fazer 900 anos, que o país
reconheça o dia 1 de Portugal”,
salientou. O Edil assinalou que
uma equipa de trabalho está a arquitetar um programa para que as
celebrações dos nove séculos volvidos da batalha de pulsar independentista “fiquem na história de
Portugal”.
https://jornaldeguimaraes.pt/noticias/este-ano-acerim%C3%B3nia-solene-do-24-de-junho-ser%
C3%A1-no-dia-23/

CLIMA
Mais de um terço das mortes ligadas ao calor já são atribuídas às alterações climáticas
Entre 1991 e 2018, estima-se que
37% das mortes humanas relacionadas com o calor podem ser
atribuídas a alterações climáticas
de origem humana.
Esta é a principal conclusão de
um estudo publicado esta segunda-feira na revista científica Nature Climate Change e que
engloba dados de 732 locais de
43 países.
Nos últimos dois séculos, as temperaturas globais subiram em
média um grau Celsius, desde a
época pré-industrial, como consequência de alterações climáticas de origem humana.
Esta situação pode trazer problemas graves à humanidade sendo
que há mortes podem então já
ser atribuídas a alterações climáticas antropogénicas.
Através da junção de métodos
epidemiológicos e modelos climáticos, estimou-se que, em mé-

DESPORTO
Sócios do Vitória vão receber
emblemas de 50 e 25 anos
O Vitória vai proceder no próximo dia 12 de Junho, sábado, à
cerimónia de entrega dos emblemas de 50 e 25 anos aos seus associados. O evento realiza-se no
Estádio D. Afonso Henriques, a
partir das 17 horas.
Os sócios que completaram 50
anos de ligação ao clube em
2020, e que por isso apresentem
o número de associado do 428 ao
509, serão os primeiros a ser
agraciados, às 17 horas. Mais tarde, pelas 18h30, será a vez dos
associados com 25 anos de filiação receberem o emblema de
prata (sócios nº 3961 ao 4279).
https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/desporto/66489-socios-do-vitoria-vao
-receber-emblemas-de-50-e-25-anos

dia, 37% das mortes relacionadas
com o calor já podem ser atribuídas a alterações climáticas antropogénicas.
A percentagem foi mais alta
na América Central e do Sul (mais
de 76% no Equador ou na Colômbia) ou no Sudeste asiático (entre
48 e 61%).
Em comunicado, os investigadores notam mesmo que populações que vivem em países com
rendimentos baixos ou médios –
e que foram apenas responsáveis
por uma pequena parte das
emissões antropogénicas no passado – são das mais afetadas.
Em Portugal, 27,7% de mortes
ligadas ao calor podem ser atribuídas a alterações climáticas
antropogénicas entre 1991 e
2016, o que corresponde a 172
mortes por ano em cinco localizações estudadas no país, de acor-

do com os dados enviados por
Ana Vicedo Cabrera, primeira autora do artigo e cientista no Instituto de Medicina Preventiva e
Social da Universidade de Berna,
na Suíça.
Segundo o Público, o estudo teve
a participação das cientistas portuguesas Susana Silva (do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge) e Joana Madureira
(do Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge e do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto).
A equipa sublinha que os resultados agora revelados reforçam a
importância de se adotarem medidas de mitigação mais fortes
para que se possa reduzir as possíveis temperaturas mais elevadas no futuro.
https://zap.aeiou.pt/mortes-calor-alteracoesclimaticas-406449

Derrota em casa afasta Pevidém do sonho chamado Liga 2
A derrota em casa, por 2-1, na
recepção ao Anadia, na derradeira jornada da Fase de Acesso
à Liga 2 do Campeonato de Portugal, afastou o Pevidém do sonho de subir ao segundo escalão
do futebol nacional. Ao empatar
(1-1) frente ao Sp. Braga B, o
Trofense acabou por ser promovido à Liga 2.

EURO Sub-21 de 2021
Quartos-de-final:
Espanha 2 - Croácia 1
Países Baixos 2 - França 1
Portugal 5 - Itália 3
Dinamarca 2 (5) - Alemanha 2 (6)
Meias-finais:

https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/desporto/66372-derrota-em-casaafasta-pevidem-do-sonho-chamado-liga-2

Países Baixos 1 - Alemanha 2
Espanha 0 - Portugal 1

Preparação Euro 2020

Final

Dia 4, 18h30
Espanha - Portugal

Dia 6, 20h00
Alemanha - Portugal

Dia 9, 19h45
Portugal - Israel

PASSATEMPO
Encontre a saída do labirinto

SOCIEDADE
Público volta ao desporto. Cultura e comércio abertos até mais tarde
A partir de 14 de junho entrarão
novas medidas no processo de
desconfinamento. Bares e discotecas ainda não têm ordens para
abrir portas até à vacinação estar
a 70%.
Outra das novidades é a chamada matriz de risco que fica alterada para os concelhos de baixa
densidade. No caso de Guimarães, uma incidência superior
a 120 casos por 100 mil habitantes passa a ter regras como teletrabalho obrigatório, restauração
e cultura até às 22:30 e retalho
até às 21:00. Caso excedam
os 240 casos, regras apertam para as 15:30 aos fins de semana e

25% da lotação nos casamentos e
batizados.
O uso de máscara continuará a
ser obrigatório porque Portugal
ainda se encontra em Estado de
Calamidade. Festas e romarias,
bares e discotecas não estão autorizados a acontecer e apoios
vão continuar para este setor até
que a pandemia de Covid-19
acalme.
A PARTIR DE 14 DE JUNHO
-Comércio sem restrições;
-Restaurantes, cafés e pastelarias
até à 1:00;
-Espetáculos culturais até à 00:00
com 50% da lotação no interior.
No exterior dependerá da DGS;

-Transportes públicos a dois terços da lotação. Completa para
lugares sentados;
-Recintos desportivos com 33%
da lotação;
A PARTIR DE 28 DE JUNHO
-Lojas do Cidadão sem marcação
prévia;
-Transportes públicos sem restrições;
-Desporto profissional e equiparado a depender da DGS;
A PARTIR DE SETEMBRO
-Bares e discotecas;
-Festas e romarias populares;
-Casamentos com lotação superior a 50%;
https://www.fpguimaraes.pt/publico-volta-aodesporto-cultura-e-comercio-abertos-ate-maistarde/

Ementa - SAD
Semana de 5 a 11 de junho
Sábado

Domingo

Segunda
A definir

Caldo
Verde1,6,7

Sopa de
Brócolos

Caldeirada
de peixe com
salada de
pepino4
Fruta crua da
época

Feijoada à
transmontana1,6,7

Terça
A definir

Quarta
A definir

Quinta
A definir

Sexta
A definir

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:
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
05 de junho

Farmácias de serviço
Farmácia
Localização
Vitória
Guimaraesshopping

06 de junho
07 de junho
08 de junho
09 de junho
10 de junho
11 de junho

Hórus
Parque
Pereira
Praça
Nobel
Barbosa

Lg. Do Toural
R. Dr. Carlos Saraiva
Al. S. Dâmaso
R. Paio Galvão
R. de Santo António

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

Lg. Do Toural

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

