
ESCOLAS
| Teresa Marques Costa | 

Uma caminhada cumpre hoje
mais uma etapa da Semana da
Saúde que decorre, até amanhã,
no Agrupamento de Escolas
(AE) de Maximinos. Sob o mote
'Viver + saúde , a saúde dá cor à
vida', a semana tem proporcio-
nado actividades às várias esco-
las do Agrupamento, comple-
mentando o trabalho que é feito,
ao longo de todo o ano lectivo,
através do Programa de Educa-
ção para a Saúde (PES), explica
a coordenadora, Adelaide Sousa.
Através de um conjunto diver-
sificado de actividades, houve a
preocupação de envolver as vá-
rias escolas e diferentes níveis
de ensino do Agrupamento e de
abarcar diferentes temas como a

alimentação, a actividade física,
o consumo de substâncias psico-
activas, a violência escolar e a
saúde individual e comunitária.
Ontem, foi dia de dádiva de
sangue com a colaboração de
uma equipa do Centro Regional
do Porto do Instituto Português
do Sangue e da Transplantação.
Nuno Martins, pai de um aluno
e membro da Associação de
Pais, voluntariou-se para dar
sangue pela primeira vez.
“Decidi dar o meu contributo
porque faz falta. Hoje damos,
amanhã podemos precisar” afir-
ma Nuno Martins, que considera
que “a iniciativa integrada na se-
mana da saúde é boa para sensi-
bilizar a sociedade em geral para
a dádiva”. 
Também, ontem, os alunos do
12.º ano tomaram contacto com

o projecto ‘Copos’, uma iniciati-
va da Juventude da delegação de
Braga da Cruz Vermelha Portu-
guesa (CVP).
O projecto, que já chegou a
várias escolas, visa sensibilizar
para consumos responsáveis,
explicou o coordenador do ‘Co-
pos’, Pedro Silva.
As IV Olimpíadas da Saúde
testaram os conhecimentos dos
alunos do 9.º ano das duas esco-
las do Agrupamento em maté-
rias como a alimentação e activi-
dade física, a sexualidade, entre
outras, envolvendo 80 jovens.
Durante toda a semana, no bar
e nas cantinas, todos os dias, há
uma fruta e um legume a dar cor
à saúde.
Para hoje está agendada uma
acção de promoção da segurança
em suporte básico de vida.

Agrupamento de Maximinos 
promove ‘saúde dá cor à vida’
SEMANA DA SAÚDE decorre até amanhã no Agrupamento de Escolas de Maxi-
minos, envolvendo os alunos dos vários níveis de ensino nas actividades.

DR
Semana da Saúde tem sensibilizado a comunidade educativa para várias temáticas
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UNIVERSIDADE DO MINHO
| Redacção | 

As refeições servidas a alunos
do 2.º e 3.º ciclos do ensino bá-
sico são pobres em calorias. A
conclusão é de um estudo do
Centro de Investigação em Es-
tudos da Criança da Universi-
dade do Minho que aponta que
os lípidos e hidratos de carbono
têm valores muito abaixo do re-
comendado e as proteínas cor-
respondem apenas à quantidade
necessária para alunos mais no-
vos.
O estudo, realizado pelas in-
vestigadoras Elsa Reis e Graça
S. Carvalho, observou também
que os estudantes, sobretudo as
raparigas, deixavam parte da
refeição no prato, desperdiçan-
do 15 por cento dos alimentos
fornecidos. 
A pesquisa incidiu no com-
portamento alimentar de meio
milhar de crianças e adolescen-
tes entre os 10 e 17 anos, inseri-
dos numa escola de 2.º e 3.º ci-
clos do Alentejo.
Elsa Reis e Graça S. Carvalho
consideram que o problema da
insuficiência nutricional das re-
feições dever-se-á, entre outras
causas, “à falta de formação

profissional, à inexistência de
fichas técnicas das refeições e
aos limitados recursos financei-
ros para os refeitórios escola-
res, associados ao reduzido pre-
ço pago pelos utilizadores e aos
gastos que as empresas têm que
suportar”. 
Verificou-se ainda que mais
de um terço das ementas não
continha todas as informações
nutricionais e, por vezes, não
correspondia às refeições efec-
tivamente servidas.
O estudo revelou ainda dispa-
ridades no consumo mediante o
género e a idade, sendo que as
raparigas tendem a consumir
mais sopa e vegetais e os rapa-
zes mais pão e fruta. 
Já os alunos mais novos do 2.º
ciclo consomem alimentos
mais saudáveis que os do 3.º ci-
clo, ingerindo com maior fre-
quência peixe, acompanhamen-
to de vegetais e fruta. 
Entre os que mais utilizam os
refeitórios estão os alunos que
residem fora da localidade da
escola, bem como os que rece-
bem a senha de almoço gratui-
tamente, traduzindo-se num
importante suporte a elementos
oriundos de famílias mais des-
favorecidas.

Estudo realizado em escola do Alentejo

Refeições das cantinas
escolares pobres em calorias

DR
Estudo abrangeu as refeições servidas na cantina de uma escola do Alentejo
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FUNERÁRIA INTERNACIONAL
(GRUPO E.F.G.)

...Consigo nos momentos mais difíceis...

AV. JOÃO XXI, 477 – BRAGA   •   tlf. 253 061 149   •   tlm. 927 054 000
efgalves@hotmail.com           www.funerariainternacional.pt.vu

Temos ao seu dispôr todo o género e gama de serviços,
sempre com os melhores preços do mercado:

PROTOCOLOS COM:

PACK FUNERAL 800€

• CREMAÇÃO 
• TANATOPRAXIA / TANATOESTÉTICA
• SERVIÇOS PERSONALIZADOS 
• ACONSELHAMENTO CONTÍNUO
• ORÇAMENTOS GRATUITOS 
• FACILIDADES DE PAGAMENTO

SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO:
• Urna Modelo Tradicional em Braga
• Lençol, Lenço e Terço
• Toda a documentação inerente ao funeral e Seg. Social
• Ornamentação de Mortuária e Igreja
• Auto-Fúnebre

Não inclui direitos paroquiais e taxa de cemitério

• TRANSLADAÇÕES
INTERNACIONAIS
E NACIONAIS

FUNDO
SOCIAL
EMPRESAS 
MUNICIPAIS
DE BRAGA

Agora com serviço de florista:
BOUTIQUE FLOR - Av.ª João XXI, n.º 569 - tlm. 961 113 158

MISSA DE 2.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

JOAQUIM FERNANDO
DA CUNHA GUIMARÃES

A família, comunica a todas as pessoas de suas relações e
amizade que hoje, quinta-feira, dia 1, pelas 19,15 horas, na
Igreja de Maximinos-Braga, será celebrada Missa de 2.ª Ani-
versário de falecimento em sufrágio da alma do seu ente
querido, Sr. JOAQUIM DA CUNHA GUIMARÃES.

Por este meio se deixa agredecimento a todos os pre-
sentes.

Braga, 1 de Maio de 2014
A FAMÍLIA

Futebol 

Atlético de Madrid 
elimina Chelsea 
e está na final 
da Liga dos Campeões
O Atlético de Madrid qualificou-se ontem para
a final da Liga dos Campeões de futebol, ao
derrotar o Chelsea, em Londres, por 3-1, mar-
cando encontro com o Real Madrid em Lisboa,
a 24 de Maio.
Em Stamford Bridge, na segunda mão das
meias-finais, depois do empate a zero regista-
do em Madrid, o Chelsea, comandado por José
Mourinho marcou primeiro, por Fernando Tor-
res (36 minutos), mas o Atlético de Madrid,
com Tiago no ‘onze’, deu a volta, com golos de
Andrian Lopez (44), Diego Costa (60), de gran-
de penalidade, e Ardan Turan (72).
O Atlético de Madrid chega à final na principal
prova europeia de clubes 40 anos depois da
sua única presença, marcada pela derrota com
o Bayern de Munique, e vai encontrar o rival
Real Madrid no Estádio da Luz, a 24 de Maio,
numa final totalmente espanhola e a primeira
entre equipas da mesma cidade.
Esta será a segunda final entre equipas espa-
nholas, depois de em 2000 o Real Madrid ter
vencido Valência no encontro decisivo.
Na terça-feira, o Real Madrid eliminou garan-
tiu a sua 13.ª presença na final, ao golear o
Bayern, em Munique, por 4-0.

Nacional

IVA vai aumentar 
para os 23,25 por cento
O Governo está a preparar um novo aumento
de impostos, prevendo-se uma subida do IVA
em 2015. A taxa normal do IVA deverá au-
mentar 0,25%, para os 23,25%. Inalteradas fi-
cam as taxas intermédia e mínima. Esta é uma
das medidas que o executivo está a preparar
para 2015, no sentido de garantir a sustenta-
bilidade da reforma do sistema de pensões
públicas. 

Itália 

Prisão para estilistas 
da Dolce & Gabbana
Acusados de fraude fiscal, dois estilistas da
Dolce & Gabbana foram condenados a 18 me-
ses atrás das grades. Stefano Gabbana e Do-
menico Dolce são acusados de iludir o fisco em
valores que ascendem a 200 milhões de euros.
O caso tem passado por vários tribunais e re-
monta a 2010. Esta quarta-feira a dupla foi
condenada a 18 meses de prisão, depois de
em primeira instância a pena ser de um ano e
oito meses na cadeia, na altura com a fraude a
ser estimada em mil milhões de euros. 

Setúbal 

PSP abateu 
mais de 11 mil armas
O número de armas destruídas este ano pela
PSP é superior a onze mil.
O anúncio foi feito esta ontem, dia em que fo-

ram abatidas 2476 armas. Este material resul-
ta de apreensões policiais, a maioria (2198)
sendo armas de fogo e as restantes armas
brancas.
As armas tinham sido «previamente declara-
das como perdidas a favor do Estado, no âmbi-
to de processos-crime, contra ordenação ou
administrativos», pode ler-se em nota emitida
pela PSP. 

Ensino Básico 

Estudo da UMinho 
conclui que cantinas
servem refeições 
‘pobres em calorias’
Um estudo da Universidade do Minho (UMi-
nho) conclui que as cantinas escolares do ensi-
no básico servem refeições "pobres em calo-
rias" devido à "falta" de formação profissional
e aos "limitados" recursos financeiros para os
refeitórios escolares.
Segundo um comunicado que a UMinho en-
viouontem, o estudo - feito pelo Centro de In-
vestigação em Estudos da Criança da institui-
ção minhota e que incidiu sobre o
comportamento alimentar de 500 crianças e
adolescentes entre os 10 e os 17 anos – con-
cluiu ainda que os estudantes, sobretudo as
raparigas, deixam parte da refeição no prato,
desperdiçando 15% dos alimentos fornecidos.
A investigação, centrada numa escola do
Alentejo, aponta que as refeições servidas a
alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico tem
"valores muito abaixo do recomendando" no
que toca a lípidos e hidratos de carbono.
Acrescenta que as proteínas "correspondem
apenas à quantidade necessária para alunos
mais novos".
As responsáveis pelo estudo, Elsa Reis e Graça
S. Carvalho, consideram que o problema da in-
suficiência nutricional das refeições dever-se,
entre outras causas, "à falta de formação pro-
fissional à inexistência de fichas técnicas das
refeições e aos limitados recursos financeiros
para os refeitórios escolares, associados ao re-
duzido preço pago pelos utilizadores e aos
gastos que as empresas têm que suportar".
A investigação aponta também que "mais de
um terço das ementas não continha todas as
informações nutricionais e, por vezes, não cor-
respondia às refeições efetivamente servidas".
A pesquisa, realça a academia minhota, de-
monstrou igualmente "disparidades no consu-
mo mediante o género e a idade, sendo que as
raparigas tendem a consumir mais sopa e ve-
getais e os rapazes mais pão e fruta".
Já os alunos mais novos do 2.º ciclo "conso-
mem alimentos mais saudáveis que os do 3.º
ciclo, ingerindo com maior frequência peixe,
acompanhamento de vegetais e fruta", refere
o texto.
Entre os que mais utilizam os refeitórios, infor-
ma o comunicado, "estão os alunos que resi-
dem fora da localidade da escola, bem como
os que recebem a senha de almoço gratuita-
mente, traduzindo-se num importante supor-
te a elementos oriundos de famílias mais des-
favorecidas".
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Hospital de Barcelos reduziu 
consultas externas e cirurgias em 2013
O Hospital de Barcelos registou em 2013 menos 8.184 consultas externas do que no ano anterior,
o que significa uma redução de 11,5%, foi ontem divulgado. Os números constam do Relatório
Anual de Acesso a Cuidados de Saúde daquele hospital, que dá ainda conta de que, em 2013, fo-
ram realizadas menos 247 cirurgias programadas.
O tempo médio de espera para cirurgia subiu em todas as especialidades asseguradas naquele
hospital, com especial relevo para a oftalmologia, onde a variação foi de 96,1%, passando de 2,03
meses para 3,98. No entanto, o maior tempo de espera é em otorrinolaringologia, com 4,83 me-
ses. No ano passado, o Hospital de Barcelos totalizou 62.678 consultas externas, contra as 70.862
de 2012. A especialidade que teve maior redução percentual (63,4%) foi a ginecologia, que pas-
sou de 1.763 consultas em 2012 para 646. Em sentido inverso, as consultas de psicologia cresce-
ram 10,6%, passando de 1.890 para 2.091. Em relação às primeiras consultas de especialidade,
foram realizadas em 2013 um total de 8.548, das quais 1.926 fora dos tempos máximos de res-
posta garantidos (TMRG).

�Cávado


