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LOCAL
Lions e UF da Cidade de Guimarães assinalam Dia Mundial do Ambiente
O coletivo vimaranense Ó da Casa prepara-se para invadir o Bairro C. A Rua de Couros vai (re)
transformar-se e contará com
instalações artísticas e programação cultural entre os dias 9 e 11
de junho.
Habituados a entrar pelas casas
dos vimaranenses adentro, a associação Ó da Casa prepara-se
para manter o registo no bairro
mais movimentado da cidade de
Guimarães. A pequena Rua de
Couros vai receber uma instalação efémera com programação
dentro.

A peça criada vai interagir com
todo o tecido envolvente e promete atrair curiosos visitantes
com um concerto de Mira Quebec, uma performance sonora
de CouliFlower e um espetáculo
de teatro dos alunos do Curso de
Teatro da UMinho sob a direção
de José Eduardo Silva.
O projeto “Uma Casa no Bairro”
vai encontrar-se num habitáculo
ainda desconhecido durante os
dias 9 e 11 de junho. As entradas
serão controladas devido à pandemia de Covid-19 mas gratuitas.

UMA CASA NO BAIRRO #1
9 a 11 de junho
9 JUNHO
21:00
-Mira Quebec
10 JUNHO
21:00
-CouliFlowe
11 JUNHO
21:00
-A Jaula
https://www.fpguimaraes.pt/um-bairro-onde-sevai-gritar-o-da-casa/

LOCAL
Comemorações do Dia Um de Portugal arrancam a 19 de junho
No dia 19 de junho, pelas 11h00,
será inaugurada a rotunda de
Selho S. Lourenço, tramo da
N207-4, São Torcato, bem como
a alameda Rosas Guimarães, nas
Taipas, às 15h30. No mesmo dia,
às 14h00, iniciarão as II Jornadas
Afonsinas, no Paço dos Duques
de Bragança.
A inauguração da requalificação
do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Ponte tem lugar às
21h00 de dia 21 de junho. No dia
seguinte, pelas 18h00, será inaugurada a Sala do Tempo, no logradouro da junta de freguesia
de Creixomil.
A quarta feira ficará marcada pela sessão de Educação Ambiental,
no parque dos Moinhos, em Do-

nim e pela inauguração do campo de jogos de GD Selho – S. Lourenço, às 18h00.
Marcelo Rebelo de Sousa recebe
Medalha de Honra
A quinta feira, 24 de junho, começa às 09h30, com o hastear
das Bandeiras seguido de uma
Missa Solene na Igreja da Oliveira. Ao fim da manhã, acontecerá
a Sessão Solene “24 de Junho –
Dia Um de Portugal”, no Salão
Nobre do Paço dos Duques de
Bragança, na qual Marcelo Rebelo de Sousa será distinguido com
o mais alto galardão concedido
pelo Município, conferindo-lhe o
título de Cidadão Honorário de
Guimarães.
Ainda no dia 24, será inaugurado

o centro escolar de Moreira de
Cónegos. Pelas 17h00 haverá um
concerto e apresentação do Livro “A Casa da Relação – 20 Anos
do Tribunal da Relação em Guimarães”.
A inauguração dos Pisos Sintéticos do ACR de Conde e do CCDC
Gandarela será na sexta feira, 25
de junho, pelas 18h00.
As comemorações terminam no
sábado, 26 de junho, com a inauguração do largo do Pelourinho,
em Pevidém e com I Jornadas do
Património Cultural Intangível de
Guimarães, com organização da
Associação Grã Ordem Afonsina.
https://maisguimaraes.pt/comemoracoes-do-diaum-de-portugal-arrancam-a-19-de-junho/

CLIMA
Região sul com aumento da área em seca meteorológica no final de maio
De acordo com o índice meteorológico de seca (PDSI) disponível
hoje na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera
(IPMA), no final de maio verificou
-se um aumento da área em seca
meteorológica assim como da
intensidade na região sul, face ao
mês anterior.
A região nordeste do território
continental estava na classe de
seca fraca.
No final do mês, 55,4% de Portugal continental estava em seca
normal, 26,4% em seca fraca,
14,6% em seca moderada, 2,1%
em chuva fraca e 1,5% em seca
severa.
O instituto classifica em nove
classes o índice meteorológico de
seca, que varia entre "chuva extrema" e "seca extrema".
De acordo com o IPMA, existem
quatro tipos de seca: meteorológica, agrícola, hidrológica e socioeconómica.
A seca meteorológica está direta-

DESPORTO
Preparação Euro 2020
Espanha 0 - Portugal 0
Portugal - Israel
EURO Sub-21 de 2021
Final
Alemanha 1 - Portugal 0
EURO 2020
Dia 15, 17h00
Hungria - Portugal

mente ligada ao défice de precipitação, quando ocorre precipitação abaixo do que é normal.
Além do índice de seca, o Boletim
Climatológico indica que o mês
de maio, em Portugal continental, classificou-se como quente e
muito seco.
Segundo os dados do relatório, o
valor médio de temperatura média do ar, 16,20 graus Celsius, foi
superior ao valor normal.
O valor médio de temperatura
mínima do ar, 9,75 graus, foi o
3.º mais baixo desde 1931 (mais
baixo em 2013: 8,84 graus).
Quanto ao valor médio da temperatura máxima do ar (22,64
graus) foi superior ao valor normal (+ 1,68 graus).
O IPMA indica que durante o mês
verificou-se alguma variabilidade
dos valores médios diários de
temperatura do ar em particular
da média e máxima, realçando o
período de 25 a 31 de maio com
valores médios no continente =

25 graus.
Segundo o boletim, o valor médio da quantidade de precipitação em maio, 32,8 milímetros, foi
inferior ao valor normal 19712000.
Durante o mês verificou-se a
ocorrência de precipitação entre
os dias 9 e 13 em quase todo o
território e nos dias 15 a 18 e 23
e 24 nas regiões do Norte e Centro.
"De salientar no dia 31 de maio,
na região nordeste do território,
a ocorrência de aguaceiros fortes, queda de granizo e trovoada", destaca o IPMA.
O menor valor da temperatura
mínima foi registado nos dias 2 e
4 em Lamas de Mouro, Viana do
Castelo (-2,2 graus) e o maior valor em Reguengos (Évora) no dia
29 e em Mirandela (Bragança) dia
31 com 35,1 graus.
https://www.noticiasaominuto.com/
pais/1771551/regiao-sul-com-aumento-da-areaem-seca-meteorologica-no-final-de-maio

ria à KTM. Em segundo Zarco e
MIGUEL OLIVEIRA VENCE GP
em terceiro Jack Miller. QuartaDA CATALUNHA
raro caiu para quarto.
Miguel Oliveira alcançou este Na classificação geral, o piloto
domingo a terceira vitória em português subiu três lugares para
Moto GP ao triunfar no GP da a sétima posição, com 54 pontos.
https://www.abola.pt/nnh/2021-06-06/miguelCatalunha, em Barcelona.
oliveira-vence-gp-da-catalunha/893112
O português tinha partido da
quarta posição, mas chegou à
liderança à segunda volta, devido a um erro de Jack Miller. Na
volta 12 perdeu a liderança para
Fabio Quartararo, mas acabou
por recuperar duas voltas depois. No final, o piloto resistiu à
pressão de Johan Zarco, mas
acabou por conseguir dar a vitó-

PASSATEMPO
Descubra as 5 diferenças

Ementa - SAD
Semana de 12 a 18 de junho
Sábado

Domingo

Segunda

Sopa de
Espinafres

Sopa de
Nabos

Sopa de
Brócolos

Bife de peru
grelhado
com arroz de
tomate e
salada de
pepino e
couve roxa

Bacalhau
com broa e
grelos
Salteados1,4

Frango à
Kiev com
arroz de
cenoura e
salada de
tomate1

Fruta crua da
época

Fruta crua
da época

Fruta crua
da época

Terça

Quarta

Sopa Juliana Creme de
Abóbora e
Arroz de
feijão-verde
peixe com
ervilhas e
Almôndegas
salada de
com
4
couve roxa esparguete e
salada de
Fruta crua
pepino e
da época
cenoura
Raspada1,3

Quinta

Sexta

Creme de
Cenoura

Sopa de
Couve-flor

Tentáculos
de pota à
lagareiro
com batata
à murro e
brócolos14

Peru guisado
com batatas,
cenoura,
cogumelos e
salada de
alface

Fruta crua
da época/
Fruta crua da Tarte
época
gelada de
Bolacha

Fruta crua da
época

1,3,6,7,8,11,12

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
12 de junho

Farmácias de serviço
Farmácia
Localização
Avenida
Av. D. João IV

13 de junho
14 de junho
15 de junho
16 de junho
17 de junho
18 de junho

Paula Martins
Lobo
Vitória
Hórus
Parque
Pereira

R. Teixeira de Pascoais
Av. De Londres
Guimaraesshopping
Lg. Do Toural
R. Dr. Carlos Saraiva
Al. S. Dâmaso

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

