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hora da sua melhor conve-
niência", sublinha a Vimágua. 
No atendimento presencial, in-
forma-se que será dada priorida-
de a profissionais de saúde, a ele-
mentos das forças e serviços de 
segurança e dos órgãos de polícia 
criminal, de protecção e socorro, 
a pessoal das Forças Armadas e 
de prestação de serviços de 
apoio social, às pessoas com defi-
ciência ou incapacidade, pesso-
as idosas, grávidas e pessoas 
acompanhadas de crianças de 
colo.  

https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/sociedade/66861-vimagua-retomou-

atendimento-presencial-nos-seus-balcoes 

mento, pelo que a espera terá de 
ser feita no exterior dos edifícios, 
mantendo-se o distanciamento e 
cumprindo-se as regras relativas 
ao uso obrigatório de máscara e 
à higienização das mãos. Ainda 
em tempo de pandemia, a Em-
presa recomenda que se proce-
da, sempre que possível, ao 
agendamento prévio do atendi-
mento através da plataforma dis-
ponível no site da Vimágua, em 
www.vimagua.pt, ou, ainda, atra-
vés de telefone ou email. 
"Ao agendar o atendimento evita 
esperas, sendo atendido no dia e 

A Vimágua anunciou a retoma do 
atendimento presencial ao públi-
co em geral, nos seus balcões de 
atendimento, nos horários habi-
tuais e deixou de estar condicio-
nado ao agendamento prévio. 
Em comunicado aquela empresa 
intermunicipal recorda que o ho-
rário de atendimento em Guima-
rães está fixado entre as 9h00 e 
as 16h00 e, em Vizela, entre as 
9h00 e as 15h30. 
A Vimágua chama, no entanto, a 
atenção para o facto de que se 
mantêm as restrições à entrada 
de pessoas nas áreas de atendi-

LOCAL 

Vimágua retomou atendimento presencial nos seus balcões 

to do piso e mudança das telhas. 
A organização das esculturas ar-
queológicas é também uma das 
boas novidades. 
Já o segundo piso, compreendido 
aos pequenos artefactos achados 
nos castros da região, foram tam-
bém realizadas intervenções. O 
piso em madeira, as paredes e o 
teto talhado foram trabalhados 
para que tudo se mantivesse co-
mo os tempos mais antigos. 
Se a Sociedade Martins Sarmen-
to já seria um dos melhores mu-
seus arqueológicos do país, agora 
há motivos extras para visitar es-
te espaço. O preço do bilhete é 
de 2,5€. 

https://www.fpguimaraes.pt/um-museu-
arqueologico-a-renascer-na-sociedade-martins-

sarmento/ 

 

Os trabalhos de requalificação do 
espaço museológico da Socie-
dade Martins Sarmento estão 
praticamente concluídos. A apre-
sentação aconteceu na passada 
sexta-feira, 18 de junho. 
O belo claustro e o seu piso supe-
rior encontravam-se encerrados 
ao público desde 2019, mas ago-
ra abrem-se ao mundo com gran-
des mudanças. Melhor organiza-
ção, requalificação do espólio, 
nova sinalética e novos supor-
tes estão disponíveis para visita-
ção de terça-feira a domingo. 
O antigo claustro do convento de 
São Domingos, classificado como 
monumento nacional, remonta 
ao século XIV e teve agora uma 
profunda requalificação com a 
pintura das paredes, alinhamen-

LOCAL 

Um museu arqueológico a renascer na SMS                               |Feriado Municipal 

Dia 24 de Junho é o dia da Inde-
pendência de Portugal, marcado 
pela Batalha de São Mamede, 
entre D. Afonso Henriques e as 
tropas dos barões portucalenses 
contra as tropas do Conde galego 
Fernão Peres de Trava, que se 
tentava apoderar do governo do 
Condado Portucalense. As duas 
fações confrontaram-se no cam-
po de São Mamede,  Guimarães.  
(…) 
http://www.tsr.pt/pt/news/view/id/24-de-junho-
feriado-municipal-na-cidade-de-guimaraes 



DESPORTO 
  
EURO 2020 
 
Hungria 1 - França 1 
Portugal 2 - Alemanha 4 
 
Dia 23, 20h00 
Portugal - França 
Alemanha - Hungria 
 
Ténis 
João Sousa recuperou o estatuto 
de número um português no 
'ranking' mundial de ténis, ao su-
perar Pedro Sousa na tabela lide-
rada pelo sérvio Novak Djokovic, 
logo seguido do russo Daniil Me-
dvedev e do espanhol Rafael Na-
dal. 
 

O coordenador do plano de vaci-
nação contra a Covid-19 aponta 
que tem havido uma 
“disponibilidade irregular” de 
vacinas, pelo que considera 
“prudente” referir que a meta de 
ter 70% da população vacinada 
com, pelo menos, uma dose da 
vacina administrada, que estava 
prevista para 8 de agosto, pode 
atrasar-se por 15 dias. 
Portugal está, neste momento, a 
administrar “de forma sistemáti-
ca” 100 mil vacinas por dia e po-
de chegar às “140 mil vacinas” se 
forem alargados os horários dos 
centros de vacinação, explica 
Henrique Gouveia e Melo, em 
audição na Comissão na Saúde 
no Parlamento. 
70% da população com pelo me-
nos 1 dose da vacina em agosto 
 Ler Mais 
Nesse sentido, o vice-almirante 
garante que os problemas com a 
vacinação não estão relacionados 
com a “falta de capacidade dos 

nossos sistemas”, mas antes 
“porque não temos vacinas sufi-
cientes”. “Estamos a vacinar o 
máximo que podemos. Temos 
stocks limitados de vaci-
nas”, afirma. 
Assim, a “expectativa” de ter 70% 
da população vacinada com, pelo 
menos uma dose da vacina a 8 
agosto pode estar 
“comprometida por duas vaci-
nas”. “É prudente dizer que esta 
meta pode atrasar-se por 15 di-
as” se houver falta de vacinas, 
avisa. 
Além disso, o coordenador da 
task force assinala que há “uma 
disponibilidade irregular de vaci-
nas” o que faz com que haja tri-
mestres que comecem com uma 
escassez de doses e que acabam 
com um ritmo superior, o que 
torna a gestão mais imprevisível. 
Task force vai aumentar o ritmo 
de vacinação ao domingo 
O vice-almirante aponta que 
há “uma grande quebra” no pro-

cesso de vacinação, já que neste 
dia o ritmo de vacinação diminui 
drasticamente. Nesse sentido, a 
task force vai “aumentar o ritmo 
de vacinação” ao domingo. Além 
disso, Henrique Gouveia e Melo 
diz que a task force já conseguiu 
“puxar” o ritmo de vacinação nos 
outros dias, sendo que 
as quartas, quintas e sextas-
feiras são os dias com maior vaci-
nas administradas. 
Em Portugal, há já mais de 4,6 
milhões de portugueses vacina-
dos com uma dose da vacina (o 
que representa 46% da popula-
ção), dos quais mais de 2,9 mi-
lhões de cidadãos já completa-
ram o processo de vacinação 
(29% da população), de acordo 
com o último relatório divulgado 
na terça-feira pela Direção-Geral 
da Saúde (DGS). 

https://eco.sapo.pt/2021/06/23/meta-dos-70-
pode-atrasar-se-por-15-dias-por-falta-de-vacinas/ 

SOCIEDADE 

Meta dos 70% a 8 de agosto pode atrasar-se por 15 dias por falta de vacinas 

 

O vimaranense, de 32 anos, ape-
sar de ter ultrapassado o tenista 
lisboeta, desceu 11 posições na 
hierarquia mundial e figura agora 
no 120.º lugar, em vésperas de 
arrancar Wimbledon, entre 28 de 
Junho e 11 de Julho, no All En-
gland Club, onde vai defender os 
oitavos-de-final de final disputa-
dos em 2019. Já Pedro Sousa, de 
33 anos, ocupa o 121.º posto no 
'ranking' ATP, depois de cair 13 
lugares na tabela, e prepara-se 
para se estrear no quadro princi-
pal do terceiro Grand Slam do 
ano.  

https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/desporto/66864-tenis-joao-sousa-

volta-a-ser-o-numero-um-portugues 
 
 
 
 
 

Moto GP 
Miguel Oliveira terminou em se-
gundo lugar o Grande Prémio da 
Alemanha em Moto GP, que se 
realizou este domingo 
em Sachsenring. 
O pódio foi fechado pelo francês 
Fabio Quartararo, em Yamaha, 
que reforçou a liderança da geral 
de pilotos, com 131 pontos, mais 
22 do que o compatriota Johan 
Zarco, da Pramac. Com os 20 
pontos conquistados, Miguel Oli-
veira mantém o 7.º posto, com 
74 pontos, a apenas um do 6.º, o 
espanhol Maverick Viñales, em 
Yamaha. 

https://www.abola.pt/nnh/2021-06-20/moto-gp-
nova-grande-corrida-vale-2-lugar-a-miguel-

oliveira-na-alemanha/894851 



PASSATEMPO 

Repita o padrão nos quadrados em branco 

 

 



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  

 
Sopa de  
Couve-
Bruxelas 
 
Sopa  
Cação de  
cebolada 
com arroz de 
feijão-
vermelho e 
penca1,4 
 
Fruta crua da 
época 
 

 
Sopa de  
Espinafres 
 
Peru assado 
no forno 
com batata 
assada e  
salada de 
tomate 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
Feijão-verde 
 
Massa de 
frango com 
grão-de-
bico,  
cenoura e 
repolho1,3 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Creme de 
Cenoura e 
Abóbora 
 
Empadão de 
atum com 
salada de 
pepino 
1,3,4,6,7,8,9,12 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
Brócolos 
 
Chili com 
carne, arroz 
branco e  
salada de 
alface e  
cenoura  
raspada 
 
Fruta crua da 
época 
 

 
Sopa de 
Penca 
 
Lulas  
estufadas 
com batata 
cozida e 
salada de 
pepino14 
 
Fruta crua 
da época/
Bolo de  
cenoura e 
chocolate 
1,3,7 

 

 
Creme de 
Alface 
 
Rojões com 
grelos  
Salteados 
 
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: 
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 26 de junho a 2 de julho 

Farmácias de serviço 

Data Farmácia Localização 

26 de junho Hórus Lg. Do Toural 

27 de junho Parque R. Dr. Carlos Saraiva 

28 de junho Pereira Al. de São Dâmaso 

29 de junho Praça R. Paio Galvão 

30 de junho Nobel R. de Santo António 

1 de julho Barbosa Lg. Do Toural 

2 de julho Avenida Av. D. João IV 

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 


