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LOCAL
Vão para o mercado os tijolos feitos de beatas de cigarros |Vacinação
O projeto que teve início em
2019 vai agora entrar no mercado. Beatas recolhidas em Guimarães nos últimos anos vão agora
ter um destino: tijolos para construção.
O Município de Guimarães, juntamente com o Laboratório da
Paisagem e o Centro de Valorização de Resíduos, estão a fornecer
ao Grupo ISQ as beatas recolhidas
nos
vários EcoPontas espalhados pela
cidade. Esta empresa esteve a
desenvolver um tijolo ecológico
que está pronto para ser lançado
no mercado.
Este novo produto pode trazer
benefícios para o setor da cons-

trução, principalmente para
aqueles que criam tijolos maciços
(barro vermelho) o que traduz
numa significativa redução da
utilização de argila e outros materiais para a fabricação do tijolo.
Cada tijolo poderá levar de 1 a
5% do composto das beatas de
cigarro o que não vai afetar a sua
qualidade final e assim reduzir
cerca de 25% no custo total do
material, nomeadamente no setor da cerâmica, cujo custo será
reduzido. Comparativamente aos
modelos atuais, os e-tijolos podem representar melhores propriedades térmicas.
https://www.fpguimaraes.pt/vao-para-o-mercado
-os-tijolos-feitos-de-beatas-de-cigarros/

A partir desta quinta-feira, as
pessoas com mais de 55 anos podem ser vacinadas contra a covid
-19 sem necessidade de marcação prévia.
Segundo nota divulgada pela
equipa liderada pelo vicealmirante Henrique Gouveia e
Melo, esta é uma forma de
“assegurar que todas as pessoas
elegíveis são chamadas ao processo de vacinação”.
Os utentes “devem obrigatoriamente dirigir-se ao Centro de Vacinação do local onde estão inscritos no Centro de Saúde”.
https://maisguimaraes.pt/maiores-55-anospodem-ser-vacinados-sem-marcacao-previa/

LOCAL
Festival Vaudeville Rendez-Vous de regresso para a sétima edição com várias estreias
O Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous está de regresso
às cidades de Guimarães, Barcelos, Braga e Famalicão para a sétima edição.
Promovido pelo Teatro da Didascália, o evento, que se realiza entre os dias 19 e 24 de Julho, integra um total de 13 espectáculos,
dois dos quais estreias absolutas
e, ainda, cinco estreias a nível
nacional.
Às 26 apresentações, de entrada
gratuita, somam-se diversas actividades de mediação, que contemplam quatro oficinas de criação dirigidas a todos os públicos,

duas masterclasses orientadas
para profissionais das artes, uma
oficina dirigida a malabaristas e
skaters e uma sessão de pitching
entre criadores e programadores.
Destaque para a apresentação
pública do projecto de cooperação europeu Circuslink – desenvolvido pela Archaos (Bienal de
Circo de Marselha, França), Festival Dynamo (Dinamarca), Letni
Letna (República Checa) e Teatro
da Didascália (Portugal), no dia
21 de Julho, às 15h00, no Jardim
do Paço dos Duques de Bragança.
De acordo com a programação, a
estreia absoluta de «Váld» ocorre

no dia 21, no jardim do Paço dos
Duques. No mesmo local, no dia
22, há a estreia de «Là-bas», pela
companhia francesa Compagnie
Troubles
Champêtres.
Já
«Random», do francês Joel Martí
e do espanhol Pablo Molina, pode ser visto no dia 23, às 22h00,
também no jardim do Paço dos
Duques de Bragança.
O Vaudeville Rendez-Vous é um
festival internacional focado na
programação de circo contemporâneo e formas transdisciplinares
para o espaço público.
https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/cultura/66782-festival-vaudevillerendez-vous-de-regresso-para-a-setima-edicaocom-varias-estreias

SOCIEDADE
Portugal é um dos cinco países mais seguros do mundo | 2º mandato à frente da ONU
Portugal está entre os cinco países mais seguros do mundo.
De acordo com o relatório do Institute for Economics & Peace,
Portugal é o quarto país mais seguro no mundo, apenas atrás da
Islândia, Nova Zelândia e Dinamarca, e o segundo entre os países da União Europeia.
Em comunicado, o ministro da
Administração Interna, Eduardo
Cabrita, frisou que o facto de
“Portugal ser considerado um
dos países mais seguros do mundo é um ativo para a qualidade
de vida dos portugueses” e “uma
vantagem competitiva face a outros países”.
Para Cabrita, “a questão da segurança está muito longe de ser
uma questão estritamente policial”. “A segurança é hoje um fator
decisivo para a captação de investimento, para a captação dos
turistas que esperamos voltar a
ter, para o reforço da imagem

DESPORTO
Guimarães saiu à rua para se
despedir de Neno
Milhares de pessoas quiseram
homenagear o antigo internacional português desde muito cedo
do dia de domingo passando pela
sala no D. Afonso Henriques, onde esteve o corpo de Neno em
câmara ardente.
Pelas 16:30, quando a urna saiu
para a igreja e percorreu algumas
ruas de Guimarães, o 'mar' de
pessoas era impressionante com
muitos aplausos e gritos por Neno, muitas bandeiras e tochas ao
longo do percurso.
"É um cenário invulgar porque
estamos a falar de uma pessoa
invulgar, que estava genuina-

global do país”, considera.
“Lembramo-nos facilmente de
países que têm um grande potencial como o nosso, nos quais a
insegurança limita o desenvolvimento económico, o investimento ou o turismo”, sublinhou o ministro.
“Portugal registou, em 2020, os
indicadores mais baixos de criminalidade desde que existe o atual
modelo de registo, há mais de 30
anos. E é importante recordar
que isso foi conseguido num ano
tão difícil como este de pandemia que, em muitos países, contribuiu para o aumento da conflitualidade e para o aumento de
algumas formas de criminalidade”, destacou.
Note-se que, em 2014, Portugal
ocupava o 18.º lugar deste ranking.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU),
António Guterres, presta hoje
juramento e toma posse para um
segundo mandato durante uma
sessão plenária da Assembleia
Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.
Desta forma, a Assembleia Geral,
onde o Presidente português,
Marcelo Rebelo de Sousa fará
também uma intervenção, aprova a recomendação do Conselho
de Segurança, definida e adotada
a 08 deste mês por unanimidade,
para a recondução de António
Guterres, numa sessão marcada
para as 09:00 locais (14:00 em
Lisboa).
(…)
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/
guterres-e-hoje-empossado-para-2o-mandato-afrente-da-onu-com-presenca-de-marcelo-752262

https://sol.sapo.pt/artigo/737949/portugal-e-umdos-cinco-paises-mais-seguros-do-mundo

mente de bem com todos, que
fazia pontes, de um problema ele
via uma oportunidade, por isso
esta unanimidade na homenagem ao Neno", disse.
O líder vitoriano disse ainda que
o nome de Neno será eternizado
no clube, mas não revelou de
que forma.

grado bicampeão nacional o Vitória faz a dobradinha e conquista
o único troféu que ainda faltava
ao seu palmarés.
(…)

https://www.noticiasaominuto.com/
desporto/1774151/guimaraes-saiu-a-rua-para-sedespedir-de-neno
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https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/desporto/66672-vitoria-conquista-ataca-de-portugal-e-faz-a-dobradinha-no-poloaquatico

Hungria 0 - Portugal 3
Vitória conquista a Taça de Por- França 1 - Alemanha 0
tugal e faz a 'dobradinha' no PóDia 19, 14h00
lo Aquático
O Vitória conquistou este domin- Hungria - França
go a Taça de Portugal de Pólo Dia 19, 17h00
Aquático, ao vencer o Fluvial Por- Portugal - Alemanha
tuense por 11-7 na final disputada precisamente na piscina do Dia 23, 20h00
adversário. Depois de se ter sa- Portugal - França
Alemanha - Hungria

PASSATEMPO
Descubra os objetos de viagem

Ementa - SAD
Semana de 19 a 25 de junho
Sábado

Domingo

Segunda

Terça

Sopa de
Grelos

Sopa de
Repolho

Sopa de
Penca

Sopa de
Brócolos

Rissóis de
peixe fritos
com arroz de
tomate e
salada de
pepino1,3,4

Pá de porco
assada no
forno com
batata
assada e
couveBruxelas

Massa de
salmão com
brócolos1,3,4

Fêvera
grelhada
com batata
cozida e
juliana de
repolho e
cenoura

Fruta crua
da época

Fruta crua da
época
Fruta crua
da época

Fruta crua
da época

Quarta

Quinta

Creme de
Caldo
Cenoura e
Verde1,6,7
Alho-Francês
Sardinha
Peixe espada assada com
assado no
batata à
forno com
murro e
arroz
salada de
colorido
alface e
(cenoura,
cebola4
feijão-verde,
ervilhas e
Fruta crua
4
milho)
da época/
LeiteFruta crua da creme
1,3,7
época

Sexta
Sopa de
Repolho e
Feijãomanteiga
Arroz de
vitela com
cenoura e
salada de
pepino
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
19 de junho

Farmácias de serviço
Farmácia
Localização
R. Paio Galvão
Praça

20 de junho
21 de junho
22 de junho
23 de junho
24 de junho
25 de junho

Nobel
Barbosa
Avenida
Paula Martins
Lobo
Vitória

R. de Santo António

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

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

