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NÚMERO CLVXI I I  

respeita 
ao núme-
ro de me-
sas insta-
ladas nas 
esplana-
das e ao seu devido distancia-
mento. Neste cenário existe a 
possibilidade de reavaliação das 
exceções permitidas pelo Municí-
pio no que respeita ao alarga-
mento da área de ocupação de 
espaço público para esplanadas. 

https://www.cm-guimaraes.pt/viver/noticias/
noticia/camara-municipal-de-guimaraes-reforca-

fiscalizacao-no-centro-historico 

com a direção da Associação Vi-
maranense para a Hotelaria. 
As ações previstas decorrem dos 
episódios de desacatos ocorridos 
nos últimos dias, que levou já ao 
aumento da vigilância, investiga-
ção e intervenção, pela parte da 
Polícia de Segurança Pública 
(PSP) e Polícia Municipal (PM). 
Nesta reunião ficou acordado o 
aumento da Fiscalização, pela 
Câmara Municipal, do cumpri-
mento das regras aplicáveis pela 
Direção-Geral de Saúde, no âmbi-
to das restrições impostas pela 
pandemia da COVID-19, no que 

Reunião com a Associação Vima-
ranense para a Hotelaria deter-
mina o rigoroso cumprimento 
das regras aplicáveis pela Direção
-Geral de Saúde. 
A Câmara Municipal de Guima-
rães está a reforçar a fiscalização 
na zona do Centro Histórico, pe-
rante a necessidade de preservar 
a segurança daquele local, con-
forme ficou estipulado em reu-
nião realizada esta quarta-feira 
com os Vereadores responsáveis 
pelos pelouros da Polícia Munici-
pal, Ricardo Costa, e Ocupação e 
Espaço Público, Sofia Ferreira, 

LOCAL 

Câmara Municipal de Guimarães reforça fiscalização no Centro Histórico 

possível a presença de público 
nas bancadas, perante as restri-
ções impostas pela pandemia da 
Covid-19. As provas dos clubes 
da II Divisão realizam-se no sába-
do entre as 15h00 e as 22h00. No 
domingo estão previstas as pro-
vas dos clubes da I Divisão entre 
as 15h00 e as 20h00, com trans-
missão assegurada via streaming 
nos canais da Federação Portu-
guesa de Atletismo e na televisão 
por cabo. 
O Vereador do Desporto da Câ-
mara de Guimarães destaca que 
“este tipo de provas é fundamen-
tal para a promoção da modali-
dade em Guimarães que, recorde
-se, teve e tem grandes cam-

Os principais atletas portugueses 
da modalidade de atletismo reali-
zam a sua última prova antes de 
partirem para os Jogos Olímpicos 
de Tóquio, em Guimarães, no 
decorrer dos Campeonatos Naci-
onais de Atletismo de Clubes, 
que terão lugar no próximo fim-
de-semana, na Pista Gémeos Cas-
tro. 
Este será o momento mais alto 
que a Pista de Atletismo Gémeos 
Castro terá desde a sua constitui-
ção, há cerca de 20 anos, resulta-
do de uma parceria entre a Câ-
mara Municipal de Guimarães, a 
Associação de Atletismo de Braga 
e a Federação Portuguesa de 
Atletismo. No entanto não será 

LOCAL 

Guimarães acolhe os principais Campeonatos Nacionais de Atletismo 

peões, como Aurora Cunha, os 
gémeos Castro e Duce Félix”. Por 
outro lado, Ricardo Costa subli-
nha que “este evento revela-se, 
nesta altura, fundamental para o 
setor do Turismo, que tem passa-
do imensas dificuldades devido à 
pandemia, com um forte impacto 
na economia local”. Dado a reali-
zação destes campeonatos nacio-
nais, estarão alojados em Guima-
rães mais de mil pessoas, entre 
atletas, treinadores, técnicos e 
elementos da organização, du-
rante duas a três noites, devendo 
ser contabilizadas as refeições e 
dormidas.  
https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/desporto/67106-guimaraes-acolhe-os
-principais-campeonatos-nacionais-de-atletismo 



O começo de julho traz várias 
novidades com a entrada em vi-
gor de medidas que tinham sido 
já anunciadas. É o caso da eletri-
cidade, que ficará mais cara para 
algumas famílias, dos descontos 
nas portagens, das mudanças no 
IVA do comércio eletrónico e da 
proibição dos plásticos de utiliza-
ção única. Além disso, é também 
esta quinta-feira que arranca a 
comparticipação dos testes rápi-
dos e o certificado digital.  
Eletricidade mais cara para famí-
lias do mercado regulado 
As tarifas da eletricidade sobem 
a partir de hoje para os clientes 
domésticos que continuam em 
mercado regulado, o que resulta 
do aumento dos preços da ener-
gia nos mercados grossistas. 
Segundo a Entidade Reguladora 
dos Serviços Energéticos (ERSE), 
esta atualização da tarifa de 
energia para os consumidores do 
mercado regulado é de 3%, em 
relação aos preços em vigor, no 
total da fatura de eletricidade 
(com IVA), o que se traduz num 
aumento de cerca de 1,05 euros 
na fatura média de um casal sem 
filhos (com potência contratada 
de 3,45 kVA) e de 2,86 euros para 
o consumo de um casal com dois 
filhos (potência de 6,9 kVA). 
Desconto de 50% nas portagens 
de alguns lanços de ex-SCUT en-
tra em vigor 
O desconto de 50% no valor da 
taxa de portagem, aplicável em 
cada transação, entra hoje em 
vigor para alguns lanços das au-
toestradas ex-SCUT, nomeada-
mente A17, A25, A29, A4, A41, 
A42, A28, A22, A23 e A24.  
Isenção de IVA para compras 
online de fora da UE até 22 eu-

ros acaba 
As novas regras do IVA do comér-
cio à distância e plataformas ele-
trónicas entram hoje em vigor e 
uma das mudanças é o fim da 
isenção do IVA para compras de 
fora da UE de valor inferior a 22 
euros. 
Numa informação divulgada esta 
semana, a Comissão Europeia 
assinalava que as novas regras 
em matéria de IVA aplicáveis às 
compras 'online' enquadram-se 
"no âmbito dos esforços para as-
segurar condições de concorrên-
cia mais equitativas para todas as 
empresas, simplificar o comércio 
eletrónico transfronteiras e au-
mentar a transparência para os 
compradores da UE no que diz 
respeito aos preços e à escolha 
dos consumidores". 
Plásticos de utilização única 
proibidos a partir de hoje 
Os plásticos de utilização única 
passam a ser proibidos a partir 
de hoje, ao abrigo da diretiva eu-
ropeia que Portugal adotou, en-
tre elogios e críticas de ser pouco 
ambiciosa. A diretiva, de aplica-
ção obrigatória em todos os Esta-
dos-membros da União Europeia, 
proíbe, entre outros produtos de 
ou com plástico, talheres, palhi-
nhas, cotonetes, agitadores, va-
ras de balões ou esferovites para 
recipientes de comida. 
Comparticipação de testes rápi-
dos de antigénio entra em vigor 
Os testes rápidos de antigénio 
(TRAg) à Covid-19 passam, a par-
tir de hoje, a ser comparticipados 
a 100%, uma medida que visa 
intensificar a sua utilização pela 
população e reforçar o controlo 
da pandemia de covid-19. A por-
taria, publicada na quarta-feira, 

fixa o valor de dez euros como 
preço máximo para efeitos de 
comparticipação. 
A comparticipação é limitada a 
um máximo de quatro testes por 
mês e por utente e não se aplica 
aos utentes que têm o certificado 
de vacinação (que ateste o es-
quema vacinal completo) ou o 
certificado de recuperação, nem 
aos menores de 12 anos. 
Certificado digital entra hoje em 
vigor. Um milhão de portugueses 
já tem 
O certificado digital europeu de 
imunização contra a Covid-19 ou 
realização de teste negativo en-
tra hoje em vigor, tendo sido já 
emitidos mais de um milhão em 
Portugal. Estes certificados co-
meçaram a ser emitidos em Por-
tugal em 16 de junho e compro-
vam que o seu portador foi vaci-
nado contra a covid-19, efetuou 
um teste com resultado negativo 
ou já recuperou da doença. 
Na sequência do acordo dos Esta-
dos-membros para facilitar a livre 
circulação dos cidadãos na UE de 
forma segura durante a pande-
mia, o documento, em Portugal, 
poderá ter outras funcionalida-
des, já que o Governo prevê que 
possa ser utilizado em "matéria 
de tráfego aéreo e marítimo, de 
circulação em território nacional 
e de acesso a eventos de nature-
za cultural, desportiva, corporati-
va ou familiar". 
(…) 

https://www.noticiasaominuto.com/
economia/1786567/eletricidade-portagens-iva-e-

plasticos-o-que-muda-a-partir-de-hoje 

ECONOMIA 

Eletricidade, portagens, IVA, plásticos e testes: Tudo o que muda 



PASSATEMPO 

Sudoku 

O Conselho de Ministros marcou, 
esta quinta-feira, as eleições au-
tárquicas para o próximo dia 26 
de Setembro. O anúncio foi feito 
esta quinta-feira pela ministra de 
Estado e da Presidência, Mariana 
Vieira da Silva, no final da reu-

nião. 
"O Conselho de Ministros fixou 
hoje a data de 26 de Setembro 
de 2021 para a realização das 
eleições gerais para os órgãos 
representativos das autarquias 
locais", afirmou a Ministra. 

NACIONAL 

Eleições autárquicas marcadas para 26 de Setembro 

Nas próximas eleições autárqui-
cas vão ser eleitos os responsá-
veis das autarquias locais para os 
próximos quatro anos. 

https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/politica/67094-eleicoes-autarquicas-

marcadas-para-26-de-setembro 

DESPORTO 
  
EURO 2020 
 
Oitavos de final 
Gales 0 - Dinamarca 4 
Itália 2 - Áustria 1 
Países Baixos 0 - Rep. Checa 2 
Bélgica 1 - Portugal 0 
Croácia 3 - Espanha 5 
França 3 (4) - Suíça 3 (5) 
Inglaterra 2 - Alemanha 0 
Suécia 1 - Ucrânia 2 
 
Quartos de final 
Suíça - Espanha 
Bélgica - Itália 
Republica Checa - Dinamarca 

Ucrânia - Inglaterra 
 
Meias Finais 
Bélgica/ Itália - Suíça/ Espanha  
Ucrânia/ Inglaterra  - Rep. Checa/ 
Dinamarca  

 

Jogos Olímpicos  
João Sousa juntou-se a Pedro 
Sousa e vai disputar pela segunda 
vez os Jogos Olímpicos, ao ter 
sido confirmado esta quarta-feira 
na competição que vai decorrer 
em Tóquio. 
O vimaranense, de 32 anos, repe-
te a presença em Jogos Olímpicos 
e junta-se a Pedro Sousa como 
representante do ténis nacional 

na capital japonesa, cinco anos 
depois ter estado no Rio de Ja-
neiro com Gastão Elias, naquela 
que foi a primeira dupla partici-
pação lusa em singulares. 
 Pedro Sousa já tinha assegurado 
a estreia em Jogos Olímpicos, 
graças à vaga continental atribuí-
da à Europa, ao ocupar o 108.º 
lugar do ranking a 14 de junho, 
data de fecho da qualificação. No 
entanto, face às desistências en-
tretanto ocorridas, João Sousa, 
que na altura era o número dois 
português, no 109.º posto da hie-
rarquia mundial, garantiu tam-
bém a qualificação direta. 
https://www.abola.pt/nnh/2021-06-30/tenis-joao
-sousa-garante-vaga-nos-jogos/896247 



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-flor e 
Repolho 
 
Açorda de 
Bacalhau 
com salada 
de tomate 
1,3,4 
 
Fruta crua da 
época 
 

 
Fruta crua 
da época 
 
Coelho  
assado no 
forno com 
arroz de  
cenoura e 
feijão-verde 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
Penca 
 
Pescada à 
espanhola 
com couve 
roxa4 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de 
Feijão-verde 
 
Arroz de 
frango com 
cenoura  
raspada e 
tomate 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
Brócolos 
 
Caldeirada 
de peixe 
com salada 
de alface e 
pepino4 
 
Fruta crua da 
época/
Mousse de 
chocolate1,3,7 
 

 
Sopa de 
Alho-
francês e 
Curgete  
 
Massa à 
lavrador1,3,7 
 
Fruta crua 
da época 
 

 
Sopa de  
Couve-
lombarda e 
cenoura 
 
Arroz de  
pota com 
salada de 
pepino14 
 
 
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 3 a 9 de julho  

Farmácias de serviço 

Data Farmácia Localização 

3 de julho Paula Martins R. Teixeira de pascoais 

4 de julho Lobo Av. De Londres 

5 de julho Vitória GuimarãesSohpping 

6 de julho Hórus Lg. Do Toural 

7 de julho Parque R. Dr. Carlos Saraiva 

8 de julho Pereira Al. de São Dâmaso 

9 de julho Praça R. Paio Galvão 

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 


