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tabelecendo redes de pa-
res, nacionais e transnacionais, 
de apoio ao patrocínio comunitá-
rio de refugiados. 
O Consórcio Guimarães Acolhe 
foi apontado como um 
“excelente exemplo de colabora-
ção interinstitucional” no acolhi-
mento e apoio, ao ponto do CPR 
incluir o Guimarães Acolhe como 
exemplo de uma boa prática no 
acolhimento de refugiados. 
Desde 2016 que Município de 
Guimarães estabeleceu a coope-
ração com o Conselho Português 
para os Refugiados e um conjun-
to de instituições que integram a 
Rede Social de Guimarães, de-
senvolvendo o projeto de Acolhi-
mento de Pessoas com Necessi-
dade de Proteção Internacional. 

https://maisguimaraes.pt/programa-guimaraes-
acolhe-acompanha-mais-de-50-cidadaos-

provenientes-de-varios-paises/ 

sentação do Conselho Português 
para os Refugiados (CPR). 
Nesta reunião foi feito um ponto 
de situação do desenvolvimento 
deste acompanhamento. Os re-
presentantes do CPR fizeram 
uma apresentação do projeto 
Vitality & Engagement, que apoia 
a implementação e 
o desenvolvimento de inicia-tivas 
de patrocínio comunitário de re-
fugiados, em Portugal e na Irlan-
da, com vista ao desenvolvimen-
to de programas sustentáveis no 
resto da União Europeia. As ativi-
dades do projeto visam capacitar 
potenciais grupos de patrocina-
dores, garantindo assim um mai-
or número de organizações for-
madas e qualificadas para esta 
prática. Paralelamente, o projeto 
visa uma série de oportunidades 
de interação a nível europeu, es-

O programa “Guimarães Acolhe” 
acompanha atualmente 56 cida-
dãos, provenientes de vários paí-
ses, entre os quais se destacam a 
Eritreia, Sudão e Síria. Esta pro-
grama, desenvolvido pelos servi-
ços da Ação Social da Câmara de 
Guimarães foi considerado “uma 
força no acolhimento e apoio à 
integração de refugiados” pelo 
Conselho Português para os Re-
fugiados (CPR), no âmbito da reu-
nião do Consórcio Guimarães 
Acolhe sobre o Plano de Ação do 
Município de Guimarães para o 
Acolhimento de Cidadãos com 
Necessidade de Proteção Inter-
nacional. 
A reunião foi presidida pela Vere-
adora da Câmara de Guimarães, 
Paula Oliveira, com destaque ain-
da para as presenças de Mónica 
Frechaut e Clara Vaz, em repre-

LOCAL 

Programa “Guimarães Acolhe” acompanha mais de 50 cidadãos provenientes de vários 

países 

duas ses-
sões dispo-
níveis, às 
21h00 e às 
21h30. 
Também o Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães irá 
celebrar o Dia Internacional dos 
Museus com entrada gratuita 
durante a próxima terça feira, 18 
de maio. 
https://maisguimaraes.pt/guimaraes-celebra-
noite-e-dia-internacional-dos-museus/ 

visita virtual disponível do site. 
Já o Paço dos Duques propõe 
uma visita com recurso às novas 
tecnologias, usando apenas o te-
lemóvel para ler o código QR que 
se encontra em todos os espaços 
visitáveis, tendo acesso à infor-
mação sobre as salas e o seu 
acervo. 
No dia 15 de maio, além da en-
trada gratuita até às 22h00, ha-
verá um teatro de marionetas 
intitulado “O Afonso e a Constan-
ça, Duques de Bragança”, com 

No dia 15, sábado, o Museu Al-
berto Sampaio estará aberto inin-
terruptamente das 10h00 às 
22h30, com entrada gratuita a 
partir das 18h00. No dia 18, terça
-feira, a entrada será livre duran-
te todo o dia. 
Os visitantes poderão realizar 
algumas atividades, também gra-
tuitas, que exploram a arte e o 
património através do recurso às 
novas tecnologias. É também 
possível celebrar o dia em casa, 
descobrindo o Museu através da 

LOCAL 

Guimarães celebra Dia Internacional dos Museus 



DESPORTO 
 

Liga NOS 
Jornada 32 
Portimonense 1 - Moreirense 2 
VSC 1 - Famalicão 2 
 
Jornada 33 
Dia 14, 21h15 
SCB - Moreirense  
Dia 10, 20h00 
Marítimo - VSC  
 
Sporting campeão nacional 

Com a vitória frente ao Boavista, 

Do distanciamento obrigatório 
entre banhistas a um sistema si-
nalético para anunciar o estado 
de ocupação, eis as regras defini-
das pelo Executivo, para fazer 
face à pandemia do novo corona-
vírus.  
UTILIZAÇÃO DO AREAL: 
Distanciamento físico de 1,5 me-
tros entre pessoas (que não fa-
çam parte do mesmo grupo); 
Afastamento de 3 metros entre 
chapéus de sol, toldos ou colmos; 
Afastamento de 1,5 metros entre 
limites das barracas; 
Possível alargamento excecional 
da área concessionada; 
Interditas atividades desportivas 
com duas ou mais pessoas 
(exceto atividades náuticas, aulas 
de surf e desportos similares). 
TOLDOS, COLMOS E BARRACAS: 
Em regra, cada pessoa ou grupo 
só pode alugar de manhã (até 
13h30) ou à tarde (a partir das 
14h); 
Máximo de 5 pessoas por toldo, 
colmo ou barraca. 
ESTADO DE OCUPAÇÃO: 
Estado de ocupação anunciado 
através de sinalética tipo semáfo-

ro: 
Verde: ocupação baixa (1/3) 
Amarelo: ocupação elevada (2/3) 
Vermelho: ocupação plena (3/3) 
Informação atualizada de forma 
contínua, em tempo real, desig-
nadamente na app 'Info praia' e 
no site da APA na internet; 
Interdito o estacionamento fora 
dos parques e zonas de estacio-
namento ordenado. 
REGRAS DE CIRCULAÇÃO: 
Sentido único de circulação com 
distanciamento físico de 1,5 me-
tros; 
Podem ser definidos corredores 
de circulação, paralelos e perpen-
diculares à linha da costa. 
BARES, RESTAURANTES E ESPLA-
NADAS: 
Higienização regular dos espaços 
(mínimo: quatro limpezas diá-
rias); 
Limitação da capacidade, nos ter-
mos aplicáveis à restauração; 
Possível reorganização das espla-
nadas para assegurar distancia-
mento de segurança. 
VENDA AMBULANTE: 
Uso obrigatório de máscara e vi-
seira pelo vendedor nos contac-

tos com os utentes; 
A circulação dos vendedores am-
bulantes deve fazer-se com dis-
tanciamento físico e, preferenci-
almente, pelos corredores de cir-
culação. 
EQUIPAMENTOS: 
Interdito o uso de gaivotas, es-
corregas ou chuveiros interiores; 
Chuveiros exteriores, espreguiça-
deiras, colchões ou cinzeiros de 
praia devem ser higienizados dia-
riamente ou sempre que ocorra a 
mudança de utente. 
DEVERES GERAIS DOS UTENTES: 
Evitar o acesso a zonas com ocu-
pação elevada ou plena; 
Proceder à desinfeção regular 
das mãos e obrigatoriamente na 
chegada à praia; 
Assegurar o distanciamento físico 
de segurança na utilização da 
praia e no banho. 
REGRAS GERAIS: 
Possibilidade de interdição da 
praia, por motivo de proteção da 
saúde pública, em caso de incum-
primento grave das regras pelas 
concessionárias ou pelos utentes. 
https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2020-

05-15-Reabertura-das-praias-a-6-de-junho-
conheca-aqui-as-regras 

SOCIEDADE 

Reabertura das praias a 6 de junho: conheça aqui as regras 

o Sporting sagrou-se campeão 
nacional pela 19.ª vez na sua his-
tória.  
 
Final da Champions no Dragão 
A cidade do Porto vai substituir 
Istambul, na Turquia, como palco 
da final da Liga dos Campeões, 
entre o Manchester City e o Chel-
sea, a 29 de maio. 
A final estava marcada para o 
Estádio Atatürk em Istambul, 
mas, na sequência da decisão do 
governo britânico de colocar a 
Turquia na lista vermelha de des- 
 

tinos de viagem covid-19, a reali-
zação da final ali significaria que 
nenhum dos adeptos dos clubes 
poderia viajar para o jogo. 
As autoridades portuguesas e a 
FPF intervieram e trabalharam 
rapidamente e sem problemas 
com a UEFA para oferecer um 
local adequado para a final e, co-
mo Portugal é um destino da lista 
verde para a Inglaterra, os adep-
tos e jogadores presentes na final 
não terão de ficar em quarentena 
no seu regresso a casa. 

https://www.jn.pt/desporto/final-da-champions-
no-dragao-com-seis-mil-adeptos-13716097.html 



PASSATEMPO 

Tente encontrar a meia sem par 

Os The Black Mamba venceram a 
55.ª edição do Festival da Canção 
e vão representar Portugal no 
Festival Eurovisão da Canção, 
que decorre na próxima semana 
nos Países Baixos. Com “Love is 

on my side” Portugal leva à Euro-
visão, pela primeira vez, uma 
canção integralmente em inglês, 
cantada por Tatanka, o vocalista 
do grupo. 
As semifinais da 65.ª edição do 

Festival Eurovisão da Canção es-
tão marcadas para 18 e 20 de 
maio e a final para dia 22. Em 
cada semifinal serão apuradas 10 
finalistas. 
https://mag.sapo.pt/showbiz/artigos/final-a-vista-

portugal-sobe-nas-casas-de-apostas-depois-do-

EUROVISÃO 
Final à vista? Portugal sobe nas casas de apostas depois do primeiro ensaio no Festival da Eurovisão 



Travessa de Vila Verde - S. Sebastião 

Tel: 253 511 400 
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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  
Favas com 
espinafres 
 
Fêvera  
grelhada 
com arroz de 
cenoura e 
salada de 
pepino  
 
Fruta crua da 
época 

 
Sopa de  
Nabos 
 
Bacalhau 
com natas e 
salada de 
tomate1,4,7 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de Alho
-francês e 
Abóbora 
 
Feijoada à 
cowboy com 
arroz branco 
e salada de 
alface1,6,7 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
Brócolos 
 
Pescada  
cozida com 
todos3,4 
 
Fruta crua 
da época/
Tarte de 
Maçã1,3,7 

 
Sopa de 
Agrião com 
feijão-
manteiga 
 
Peru  
estufado 
com cenou-
ra, ervilhas, 
batata e  
couve-roxa 
 
Fruta crua da 
época 
 

 
Sopa de 
Alface e 
cenoura 
 
Sardinhas 
fritas com 
arroz de 
feijão-
vermelho e 
penca1,3,4,7 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
couve-flor e 
brócolos 
 
Massa à  
bolonhesa 
com salada 
de pepino1,3 
  
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 08 a 14 de maio 

Farmácias de serviço 

Data Farmácia Localização 

15 de maio Lobo Av. De Londres 

16 de maio Vitória GuimarãeShopping 

17 de maio Hórus Lg. Do Toural 

18 de maio Parque R. Dr. Carlos Saraiva 

19 de maio Pereira Al. de S. Dâmaso 

20 de maio Praça R. Paio Galvão 

21 de maio Nobel R. de St. 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 


