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pela União das Freguesias de Oli-
veira, São Paio e São Sebastião 
com a apresentação da sua Briga-
da Verde. 
A iniciativa vai decorrer no Par-
que da Cidade, às 9h15, junto ao 
ringue, com caminhada pela mar-
gem do Rio de Couros até ao es-
paço 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 Cida-
de, junto à Pousada da Juventu-
de. 

https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/ambiente/66486-lions-e-uf-da-cidade

-de-guimaraes-assinalam-dia-mundial-do-

com as questões de natureza am-
biental, com as seguintes activi-
dades. Amanhã, sábado, pelas 
11h00, será descerrada uma pla-
ca 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 alu-
nos da Escola Secundária Martins 
Sarmento e com a presença da 
vereadora dos Serviços Urbanos 
e Ambiente, Sofia Ferreira. 
O Dia Mundial do Ambiente tam-
bém vai ser assinalado, amanhã, 

Amanhã, sábado, assinala-se em 
Guimarães o Dia Mundial do Am-
biente. 
A propósito da efeméride, o 
Lions Clube de Guimarães lembra 
que a sustentabilidade ambiental 
é um dos cinco eixos fundamen-
tais da acção internacional do 
seu Movimento internacional. 
Nesse contexto, considera funda-
mental a sensibilização das novas 
gerações para a problemática 
ambiental. 
Com esse objectivo, o Lions Clube 
de Guimarães vai assinalar sim-
bolicamente o seu compromisso 

LOCAL 

Lions e UF da Cidade de Guimarães assinalam Dia Mundial do Ambiente 

“importância” na fundação da na-
cionalidade e atribuir ao represen-
tante máximo da nação a Medalha 
de Honra da Cidade 
As comemorações daquela que é 
considerada por muitos “a primei-
ra tarde portuguesa” ocupam 15 
dias, uma semana antes e uma 
depois da efeméride. A Feira Afon-
sina – assinalada com uma evoca-
ção do que foi acontecendo nos 
últimos dez anos, com uma exposi-
ção retrospetiva nos jardins do 
Paço dos Duques de Bragança, pa-
tente entre 24 e 27 de junho – e as 
tradicionais inaugurações pelo 
concelho marcam as comemora-
ções municipais. As personalidades 
e instituições que Guimarães vai 
distinguir este ano só vão ser co-
nhecidas, e apreciadas, na próxima 
reunião de vereação. 

As comemorações do dia 24 de 
junho, feriado municipal que assi-
nala a batalha de São Mamede, 
vão contar com uma característica 
peculiar: a cerimónia solene em 
que são conferidas as condecora-
ções honoríficas acontece na vés-
pera, dia 23 do mesmo mês. “Ao 
que tudo indica”, explicou o presi-
dente da Câmara Municipal de 
Guimarães, Domingos Bragança, 
será assim devido à agenda de 
Marcelo Rebelo de Sousa. 
“O Presidente da República só po-
de 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, Guima-
rães vai tentar vincar a sua 

LOCAL 

Este ano, a cerimónia solene do 24 de junho acontece na véspera 

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. Núme-
ro redondo, revestido de significa-
do, diz o autarca. “Será um mo-
mento histórico e uma data simbó-
lica: ao fazer 900 anos, que o país 
reconheça o dia 1 de Portugal”, 
salientou. O Edil assinalou que 
uma equipa de trabalho está a ar-
quitetar um programa para que as 
celebrações dos nove séculos vol-
vidos da batalha de pulsar inde-
pendentista “fiquem na história de 
Portugal”. 
https://jornaldeguimaraes.pt/noticias/este-ano-a-

cerim%C3%B3nia-solene-do-24-de-junho-ser%
C3%A1-no-dia-23/ 



DESPORTO 

 
Sócios do Vitória vão receber 
emblemas de 50 e 25 anos 
O Vitória vai proceder no próxi-
mo dia 12 de Junho, sábado, à 
cerimónia de entrega dos emble-
mas de 50 e 25 anos aos seus as-
sociados. 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 tar-
de, pelas 18h30, será a vez dos 
associados com 25 anos de filia-
ção 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 

Entre 1991 e 2018, estima-se que 
37% das mortes humanas relacio-
nadas com o calor podem ser 
atribuídas a alterações climáticas 
de origem humana. 
Esta é a principal conclusão de 
um estudo publicado esta segun-
da-feira na revista científi-
ca Nature Climate Change e que 
engloba dados de 732 locais de 
43 países. 
Nos últimos dois séculos, as tem-
peraturas globais subiram em 
média um grau Celsius, desde a 
época pré-industrial, como con-
sequência de alterações climáti-
cas de origem humana. 
Esta situação pode trazer proble-
mas graves à humanidade sendo 
que há mortes podem então já 
ser atribuídas a alterações climá-
ticas antropogénicas. 
Através da junção de métodos 
epidemiológicos e modelos cli-
máticos, estimou-se que, em mé-

dia, 37% das mortes relacionadas 
com o calor já podem ser atribuí-
das a alterações climáticas antro-
pogénicas. 
A percentagem foi mais alta 
na América Central e do Sul (mais 
de 76% no Equador ou na Colôm-
bia) ou no Sudeste asiático (entre 
48 e 61%). 
Em comunicado, os investigado-
res notam mesmo que popula-
ções que vivem em países com 
rendimentos baixos ou médios – 
e que foram apenas responsáveis 
por uma pequena parte das 
emissões antropogénicas no pas-
sado – são das mais afetadas. 
Em Portugal, 27,7% de mortes 
ligadas ao calor podem ser atri-
buídas a alterações climáticas 
antropogénicas entre 1991 e 
2016, o que corresponde a 172 
mortes por ano em cinco localiza-
ções estudadas no país, de acor-

do com os dados enviados por 
Ana Vicedo Cabrera, primeira au-
tora do artigo e cientista no Insti-
tuto de Medicina Preventiva e 
Social da Universidade de Berna, 
na Suíça. 
Segundo o Público, o estudo teve 
a participação das cientistas por-
tuguesas Susana Silva (do Institu-
to Nacional de Saúde Doutor Ri-
cardo Jorge) e Joana Madureira 
(do Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge e do Institu-
to de Saúde Pública da Universi-
dade do Porto). 
A equipa sublinha que os resulta-
dos agora revelados reforçam a 
importância de se adotarem me-
didas de mitigação mais fortes 
para que se possa reduzir as pos-
síveis temperaturas mais eleva-
das no futuro. 
https://zap.aeiou.pt/mortes-calor-alteracoes-
climaticas-406449 

CLIMA 

Mais de um terço das mortes ligadas ao calor já são atribuídas às alterações climáticas 

 Derrota em casa afasta Pevi-
dém do sonho chamado Liga 2 
A derrota em casa, por 2-1, na 
recepção ao Anadia, na derra-
deira jornada da Fase de Acesso 
à Liga 2 do Campeonato de Por-
tugal, afastou o Pevidém do so-
nho de subir ao segundo escalão 
do futebol nacional. Ao empatar 
(1-1) frente ao Sp. Braga B, o 
Trofense acabou por ser promo-
vido à Liga 2.  
https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/desporto/66372-derrota-em-casa-
afasta-pevidem-do-sonho-chamado-liga-2 
 

Preparação Euro 2020 
 
Dia 4, 18h30 
Espanha - Portugal 
 
Dia 9, 19h45 
Portugal - Israel  
 

 

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:  
 
Países Baixos 1 - Alemanha 2 
Espanha 0 - Portugal 1 
 
Final 
 
Dia 6, 20h00 
Alemanha - Portugal 
 
 

 



PASSATEMPO 

Encontre a saída do labirinto 

A partir de 14 de junho entrarão 
novas medidas no processo de 
desconfinamento. Bares e disco-
tecas ainda não têm ordens para 
abrir portas até à vacinação estar 
a 70%. 
Outra das novidades é a chama-
da matriz de risco que fica altera-
da para os concelhos de baixa 
densidade. No caso de Guima-
rães, uma incidência superior 
a 120 casos por 100 mil habitan-
tes passa a ter regras como tele-
trabalho obrigatório, restauração 
e cultura até às 22:30 e retalho 
até às 21:00. Caso excedam 
os 240 casos, regras apertam pa-
ra 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 au-
torizados 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; 

SOCIEDADE 

Público volta ao desporto. Cultura e comércio abertos até mais tarde 

-Transportes públicos a dois ter-
ços 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 restri-
ções; 
-Desporto profissional e equipa-
rado a depender da DGS; 
A PARTIR DE SETEMBRO 
-Bares e discotecas; 
-Festas e romarias populares; 
-Casamentos com lotação superi-
or a 50%; 

https://www.fpguimaraes.pt/publico-volta-ao-
desporto-cultura-e-comercio-abertos-ate-mais-

tarde/ 



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  

 
Caldo  
Verde1,6,7 
 
Caldeirada 
de peixe com 
salada de 
pepino4 
Fruta crua da 
época 
 

 
Sopa de  
Brócolos 
 
Feijoada à 
transmonta-
na1,6,7 
 
Fruta crua 
da época 
 

A definir  A definir  A definir  A definir  A definir  

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 5 a 11 de junho 

Farmácias de serviço 

Data Farmácia Localização 

05 de junho Vitória Guimaraesshopping 

06 de junho Hórus Lg. Do Toural 

07 de junho Parque R. Dr. Carlos Saraiva 

08 de junho Pereira Al. S. Dâmaso 

09 de junho Praça R. Paio Galvão 

10 de junho Nobel R. de Santo António 

11 de junho Barbosa 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 


