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Segunda edição do evento junta 12

restaurantes ao lado da igreja. Muita

música acompanha degustação

desta popular iguaria, até este

sábado, na freguesia. págs. 7 a 9
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Hortas e
jardins

valorizados

Fogo destrói
stand em
Sandim

24 Horas
Karting de
regresso

Autocarro
eléctrico em
andamento

Município de Gaia

desenvolve projecto de

promoção e manutenção

destes espaços para

usufruto da população

residente nos

empreendimentos sociais.

Circuito urbano do centro

da cidade volta a acolher

esta prova motorizada já

este fim-de-semana.

Gaianima pretende atrair

população gaiense e dos

concelhos vizinhos.

Veículo desenvolvido pela

CaetanoBus e Efacec já

circula pelas ruas do

concelho, numa parceria

com a câmara, Transdev e

Inegi. Segue-se a

Alemanha.

Senhora dos Remédios
junta comunidade em Olival

Festas religiosas animaram Seixo-Alvo durante o último fim-de-
semana. Procissão, actuação de Miguel e André e o espectáculo
do fogo de artifício foram os pontos altos das festividades.
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O município de Gaia está a
desenvolver um projecto de
promoção e manutenção de Hortas
Comunitárias e Jardins de usufruto
público para a população residente
nos empreendimentos sociais do
concelho.

Depois da implementação do
projecto-piloto  - no empreendimento
social Alberto Martins Andrade, em S.
Félix da Marinha, em 2007, e do
alargamento ao empreendimento
social Dr. Mário Cal Brandão, em
Avintes, em 2009 – chegou agora a
vez de replicar estas experiências de
sucesso no empreendimento social
D. Manuel Martins, em Oliveira do
Douro.

Contudo, ao contrário dos casos
anteriores, a implementação do
presente projecto assenta numa
lógica de envolvimento
intergeracional dos moradores e
alargamento a toda a comunidade da
freguesia. Crianças, pais e avós
iniciaram já um trabalho comunitário
em prol do seu empreendimento, e
contam também com a colaboração

Gaia valoriza empreendimentos
sociais com hortas e jardins

dos idosos do Centro
Paroquial e Social de
Oliveira do Douro que se
disponibilizaram a
partilhar a sua sabedoria
com estas famílias.

Outras ajudas
chegaram da própria
junta de freguesia que já
cedeu as ferramentas
necessárias ao
tratamento dos terrenos
(pás, enxadas,
ancinhos), do Parque
Biológico de Gaia que
está a apoiar através do
a c o m p a n h a m e n t o
técnico e ambiental e da
cedência de algumas
espécies para cultivar e
estilhas de madeira para
o revestimento dos
terrenos. E, ainda, de um
horto da freguesia que

conhecimentos.
Os trabalhos tiveram início com a

delimitação dos terrenos a tratar,
através da colocação de

e jardins e da mobilização dos
moradores para o seu tratamento e
manutenção corresponde a um
procedimento habitual do Departa-
mento de Habitação da Gaiurb, mas
o processo pode variar de acordo
com os espaços disponíveis. Nos
casos de S. Félix da Marinha e Avintes,
as hortas assentam num processo
de distribuição de talhões aos
moradores interessados, enquanto
no caso recente de Oliveira do Douro,
a implementação incide numa lógica
de preservação dos espaços
comuns existentes nas diferentes
entradas do empreendimento, tendo
sido mobilizada a comunidade para
um trabalho intergeracional e em
parceria com entidades exteriores.

Trata-se de uma componente da
intervenção da Gaiurb que visa,
essencialmente, sensibilizar, motivar
e premiar os moradores para a
preservação e manutenção dos
espaços comuns, numa lógica de
promoção de relações de boa
vizinhança.

se disponibilizou a doar algumas
sementes e a abrir as portas aos
munícipes envolvidos no projecto
para aquisição de novos

gradeamento uniforme,
de modo a preservar os
espaços dos animais
domésticos.

O envolvimento dos
munícipes na preser-
vação e manutenção dos
espaços comuns dos
e m p r e e n d i m e n t o s
sociais representa uma
das preocupações do
Departamento de Habita-
ção da Gaiurb e traduz a
vontade expressa dos
próprios munícipes em
servirem de exemplo po-
sitivo das vivências no
parque habitacional so-
cial.

A valorização dos
e m p r e e n d i m e n t o s
sociais através da
implementação de hortas
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Editorial
* Artur Villares

Dez anos
Há muito que os media perderam de vista

a sua verdadeira função de informar.
Particularmente as televisões. Em vez de
informar, os media dedicam-se a entreter as
pessoas com estórias. Foi o que aconteceu
com os dez anos do 11 de Setembro.
Estórias e mais estórias, mas nenhuma
história. Puro entretenimento.

Gordura
A herança do anterior governo foi um país

desacreditado, endividado, uma situação
económico-financeira desastrosa. Os
portugueses deram a devida resposta e
mandaram o partido responsável pelo ante-
rior governo para a oposição. Hoje, o governo
eleito anda ainda a apanhar os cacos.
Inevitáveis aumentos de impostos e o
sempre aguardado combate à gordura do
Estado. Que já começou com a extinção dos
inúteis governos civis e o fim de inúmeros
lugares de subs de qualquer coisa. Mas falta
a parte de leão: aguardamos pela extinção
de fundações e institutos públicos, que mais
não são do que lugares para a rapaziada e
para a raparigada; privatizar a RTP, pois o
Estado não deve ter órgãos de comunicação
social; acabar com infinitas empresas
municipais, freguesias e concelhos quase
inexistentes, enfim atacar com firmeza a
gordura do Estado parasita. Se o actual
governo tiver coragem para tal ficará na
história de Portugal, já que o anterior ficou
no caixote do lixo da dita.

Estrada da Rainha, 807

SERZEDO

4410-030 SERZEDO

VILA NOVA DE GAIA

Telefone: 227 536 900

Fax: 227 536 909

Email: geral@materfut.pt

www.materfut.pt

Banheira em Corian

Um incêndio deflagrou num stand de automóveis usados em Sandim e 17 viaturas ficaram
totalmente destruídas. Tudo aconteceu na madrugada do dia 9 e as causas do incidente ainda
estão por apurar.

O caso está entregue à Polícia Judiciária, que já está a investigar o que terá estado na origem
do fogo. Segundo relato de uma testemunha, que depois de ouvir as várias explosões assistiu ao
sucedido, dois indivíduos terão alegadamente saído apressadamente do local e numa motorizada.
Assim, não está colocada de parte a hipótese de mão criminosa, talvez um ajuste de contas.

Certo é que o incêndio foi totalmente controlado por quatro corporações de bombeiros, num
total de 26 homens e seis viaturas, que ainda conseguiram com que o fogo não chegasse a
alguns automóveis que se encontravam no topo de uma estrutura.

Incêndio destrói 17 carros
em Sandim

Polícia Judiciária investiga causas do fogo num stand de usados

É já neste fim-de-semana de 17 e
18 que o “24 horas Karting” volta a
animar o centro da cidade.
Considerado o maior circuito urbano de
karting a nível nacional, este percurso
de 787 metros percorre a Avenida da
República e passa junto ao El Corte
Inglès.

Ao todo, 24 equipas vão tentar
vencer este complicado circuito urbano,
sem ceder ao cansaço ou às difíceis
curvas que vão encontrando. Dia e noite,
faça chuva ou faça sol.

A novidade nesta terceira edição é
a extensão da iniciativa a mais dois
concelhos vizinhos: Espinho (8 de
Outubro) e Matosinhos (29 de Outubro).
As duas cidades recebem também um
evento semelhante embora com a
duração de apenas 12 horas. Apenas
em Vila Nova de Gaia os kartings
rolarão ininterruptamente durante 24
horas.

Em 2012, o presidente da Gaianima
pretende alargar a mais quatro
municípios, nomeadamente, Paredes,
Vila do Conde, Vila Real e Famalicão.
O grande objectivo é “que esta prova

Kartings voltam à
cidade

tenha uma projecção nacional” e que tenha um carácter permanente, desenrolando-se ao longo do ano.
Para além disso, Ricardo Fonseca de Almeida também acredita que o evento servirá também para
potenciar e projectar toda a região.

Este é um evento “prioritário” para o presidente da empresa municipal, que conta,este ano, com o
apoio do Turismo de Portugal e o Turismo do Porto e Norte.
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Rua Joaquim Nicolau de Almeida, 332
4430-116 MAFAMUDE

Telefone/Fax: 220 930 445
E-mail: saboreseafectos@hotmail.com

Sabores e Afectos

Produtos criativos à imagem do cliente

Num mundo cada vez mais estereotipado e
padronizado o que se destinge dos demais acaba
sempre por chamar a atenção, tornando a escolha
bastante facilitada. Pois bem, numa altura em que
Canelas organiza mais uma Festa da Francesinha,
o NG foi à procura dessa diferença. E o que
encontrou? Nada mais que uma empresa que não
se limita à concepção deste prato tipicamente
tripeiro, mas também de muitas outras iguarias
que são do agrado do consumidor. Falo da
empresa Sabores e Afectos.

Desde logo o nome chama a atenção dos mais
desatentos: porquê Sabores e Afectos dado a  uma
entidade que faz francesinhas? É uma boa
pergunta. E a resposta é simples: trata-se de uma
empresa que produz uma vasta gama de produtos,
feitos artesanalmente e comercializados de
maneira moderna, por cerca de seis pessoas, há
cerca de um ano e meio.

Correndo o risco de perder fôlego, aqui podem

Empresa de Vila Nova de Gaia mantém

técnica artesanal de fabrico de iguarias e

comercializa-as de forma moderna num

amplo espaço acolhedor onde ninguém

fica indiferente

consumir-se pizzas, crepes, quiches, bola de
carne, pão quente, salgados, gelados, batidos  e
sumos naturais, compotas, mel, chás, bombons,
cupcakes, sortidos, bebidas, semifrios e demais
sobremesas, como são os casos dos bolos
produzidos dentro de portas e totalmente
personalizados à imagem do cliente. Tudo isto
com a possibilidade de se fazerem encomendas
de forma presencial, pelo telefone ou através da
Internet.

A diferença é a criatividade
Para perceber um pouco mais a diferença desta

empresa em relação às restantes, nada melhor

do que ouvir, na primeira
pessoa, um dos
timoneiros: Abel Reis; é ele
quem dá a cara pelo
projecto e quem explica as
razões por que escolheu
este concelho para
desenvolver esta
actividade económica.
"Para esta actividade
económica, qualquer
concelho é bom, depende
sempre é da localização da
loja. Todavia, com a
população que tem, se o
concelho de Gaia não é

bom para este tipo de actividade, então qual será?",
questiona o nosso interlocutor.

Relativamente à denominação da marca,
fiquemos então com a explicação. "Decidimos dar
o nome 'Sabores' pelo tipo de loja que se trata, ao
se fabricar vários produtos ligados à alimentação.
Quanto a 'Afectos', tem a ver com questões
pessoais - no porquê de se montar esta casa - e
também porque a maioria dos produtos são de
origem doce, o que acaba por se criar uma
envolvência mais quente e próxima entre nós e o
cliente. Ou seja, não queremos vender um qualquer
bolo, mas sim produtos com maior afecto!",
acrescenta.

Com 46 anos, 34 dos quais a residir em Gaia,
Abel Reis pretende que este conceito se enraíze.
E nada melhor do que participar na Festa da
Francesinha para fazer passar a ideia do negócio.
"Estar presente nesta festa é um processo de
divulgação, de se criar notoriedade da marca, de
apresentar o nosso conceito e de dar a provar uma
das nossas especialidades, que é a francesinha.
Ou seja, também aqui estamos para testar toda a
nossa concepção e execução, padronizando e
sistematizando todo o processo, até porque se trata
de confeccionar para muita gente. Cimentado tudo
isto, futuramente está no horizonte abrir mais locais
de venda, um pouco mais pequenos, até para
escoar todos os produtos que fabricamos",
confessa Abel Reis.

E conclui: "Considero-me uma pessoa com
algum grau de exigência e que não se envergonha
da empresa que tem. Ora, se não me causa
vergonha, então tenho a garantia de que as
pessoas que cá vêm acabam também por não ver
as próprias necessidades e expectativas
defraudadas. A nossa diferença é a criatividade".

Nada melhor do que comprovar tudo isto com
os próprios olhos. No espaço físico junto ao Liceu
e Biblioteca de Gaia, concretamente na Rua
Joaquim Nicolau de Almeida, o cliente encontra,
além da fábrica, um amplo salão de chá, espaço
infantil e esplanada, onde pode apenas almoçar
ou então escolher e degustar algo à sua imagem.
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Junta de Freguesia

CANELAS
Rua Delfim Lima, 1881

4410-227 Canelas
VILA NOVA DE GAIA

Tel.: 227 114 857
Fax: 227 160 817

geral@jfcanelas.pt

Pulmão verde de Gaia

Pelo segundo ano, os olhos dos apreciadores das
Francesinhas estão voltados para Canelas. Mesmo não
sendo nenhuma maravilha gastronómica portuguesa, os
apreciadores desta especialidade sabem bem que é junto
da comunidade canelense que pode apreciar os melhores
espécimes. Molho, confecção e originalidade, tudo junto
num só espaço. As opções são imensas, já que 12
restaurantes estão presentes na 2.ª Festa da Francesinha,
num espaço anexo à Igreja.

Agradam a 'gregos e a troianos'. E perfumam o ambiente
da freguesia de um modo muito peculiar, que satisfazem
os pecadores da gula. Nos vários standes pode conhecer
as especialidades. Umas a lenha, outras em forno normal.
O importante é que estes estabelecimentos se dão a
conhecer ao público. E atraem centenas de pessoas ao
local.

O objectivo é claro: "Tornar Canelas cada vez mais
conhecida", explicou a presidente da junta local. Esta
iniciativa "dinamiza a freguesia para que as pessoas, os
canelenses nomeadamente, tenham algum evento onde
possam passar algumas noites agradáveis", claro que
assim também se "ajuda e dá visibilidade aos restaurantes
que participam", clarifica Adelaide Canastro.

Organizada pela junta, a festa conta também com
momentos musicais diários. Grupos diversos e com
distintos estilos musicais. Durante sete dias juntam-se a
boa comida com um pezinho de dança. Uma boa ideia, já
que ajuda a fazer a digestão da francesinha e contribui
para a boa disposição dos visitantes. Este ano conta com
um stand diferente: a 'Barraquinha das batatas fritas'.
Depois das 'reclamações do ano anterior, um grupo de
funcionárias da junta voluntariou-se para assegurar que
os visitantes apreciadores das francesinhas especiais não
ficam defraudados. Há batata frita a sair quentinha a toda a
hora, complementando a especialidade. Não faz
concorrência aos restaurantes e agrada aos que vão jantar!

Se está a pensar em começar uma dieta, este talvez
não seja o local certo para visitar. Mas, se por outro lado, se
permite cometer alguns 'crimes' gastronómicos
(esperemos que apenas esporadicamente) então... visite
a festa da Francesinha. Este é o local perfeito! Como está
junto à igreja, os santinhos dão uma ajudinha para
minimizar este pecadinho mortal! Mas vá rápido! A festa
termina já este sábado! TT

Programa
15 de Setembro | Noite de Anedotas e
Cantares Populares | Com Marco,
Fernando Braga e Paulo Costa)
16 de Setembro | Pililica Show
17 de Setembro | Musica de Baile com a
Banda Ponto Fixo

Canelas ainda mais apetecível
com o Festival da Francesinha

Presidente da AM,
César Oliveira e a
presidente da JF
Canelas, Adelaide
Canastro
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O Autocarro Eléctrico, CAETANO 2500EL,
desenvolvido pela CaetanoBus e pela EFACEC,
acaba de dar início ao programa de teste que
decorrerá por um período de três meses, até 9 de
Dezembro, em Vila Nova de Gaia. Esta fase de
melhoria da performance do protótipo eléctrico
conta com o apoio do QREN e integra como
parceiros a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
a transportadora Transdev, o Instituto de
Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (INEGI)
e a FEUP. Uma segunda unidade fará testes e
demonstrações em contexto operacional em
algumas cidades alemãs.

A apresentação e arranque oficial do teste de
estrada do CAETANO 2500EL contou com a
presença do ministro da Economia e do Emprego,
Álvaro Santos Pereira, e do presidente da autarquia
gaiense, Luís Filipe Menezes, integrando uma visita
às instalações e à linha de produção da
CaetanoBus.

Terminada que está a primeira fase prevista
para a concepção e produção do Autocarro
Eléctrico, a CaetanoBus dá agora inicio à segunda
fase de desenvolvimento deste projecto dedicado
ao ensaio em condições reais deste novo
autocarro. Dado o conceito único e pioneiro a nível
mundial, pretende-se reunir informação através
deste teste em três áreas concretas: na definição
de estratégias de carregamento e
acondicionamento térmico das baterias e da
gestão de energia; capacidade de aproveitamento
do potencial de energia regenerativa na travagem;
e grau de performance energética dos sistemas
auxiliares incorporados no protótipo.

Para este efeito, a câmara de Gaia integra-se
como parceiro para receber o teste piloto através
da definição da ligação deste equipamento e
serviço ao município e rede de transportes, no
âmbito da politica de mobilidade sustentável.
Assim, o percurso servirá, em modo de viagens
“shuttle”, os utentes do município ao longo da
Avenida da República, numa rota entre o Jardim
do Morro (à Ponte D. Luís I) e a EN 222, junto à
sede da empresa e Grupo Salvador Caetano.

Este serviço será operado e garantido pela
Transdev, que terá a rotina de levar o autocarro ao
ponto de carregamento instalado para o efeito, para
recarga das baterias ao longo do dia. O teste ao
Autocarro Eléctrico tem previsto ao longo do dia

CaetanoBus inicia teste do
Autocarro Eléctrico em Gaia

Av. da Republica, 1711 S/L Esq. Tras. Sala 2

4430-206 Vila Nova de Gaia | Telf. 223 700 574

Email: sofiamartinssousa-49152p@adv.oa.pt

Sofia Martins Sousa
Advogada

várias paragens programadas para recarga das
baterias para permitir aumentar o volume e
qualidade de dados recolhidos neste teste –
salienta-se que a autonomia das baterias está
projectada para servir um dia total de utilização do
autocarro.

Durante o período em que o autocarro eléctrico
fica à carga, a Transdev contará com um autocarro
idêntico, mas com motorização Diesel,
disponibilizado pela CaetanoBus.

Os dados da performance das baterias,
motorização e gestão de energia serão recolhidos
por via de um DataLogger instalado a bordo e serão
acompanhados pelos dados de carga. Em
acréscimo, o autocarro eléctrico será monitorizado

com um sistema de localização (GPS). Esta
informação será recolhida e tratada pelo INEGI e
FEUP que, em conjunto com o departamento de
I&D da CaetanoBus, vão permitir introduzir
melhorias de parametrizações e performance da
motorização e da gestão de energia do sistema
eléctrico da versão final para comercialização.

Na Alemanha, uma segunda unidade do
autocarro eléctrico irá circular num serviço de
transporte regular que liga as cidades de Mühlheim,
Offenbach e Frankfurt de forma ecológica. Trata-
se do primeiro serviço regular de autocarros
eléctricos na Alemanha, ao abrigo do programa de
testes deste modelo e que complementará os tes-
tes a decorrer em Portugal.
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Rua dos Carregais, 100 - 102 Seixo Alvo
OLIVAL | 4415-748 Vila Nova de Gaia

Telef. 227 845 191 | Telm. 917 635 960

Telef. / Fax 227 642 642
Email: mmmadena@gmail.com

paulomlb@hotmail.com

av. república, 1711
s/l esq. tras.

4430-206 vn gaia
tels.: 223 700 574/6

fax: 223 700 576
pressing@net.novis.pt

pressing
empresa jornalistica de
comunicação e imagem

A pequena freguesia de Olival
mostrou-se enorme durante as
festas em honra da Nossa Senhora
dos Remédios. Durante quatro dias,
a população saiu em peso e reuniu-
se em Seixo-Alvo, nesta  romaria
com grandes tradições e
caracterizada pela enorme devoção
à santa.

E agora, com acessos
renovados, foram muitos os que das
localidades vizinhas também não
deixaram escapar a data e
mostraram a própria fé.

Igreja iluminada, rua
abrilhantada e até as famosas
barraquinhas com as farturas e as
pipocas foram aspectos muito bem
organizados. E, claro, o bailarico.
Muitos artistas conhecidos nesta
tradicional festa. O humorista
Fernando Rocha, os dançarinos ao
som dos grupos 'os solitários', AS
Band e Irmãos Leaid, bem como o
que de mais tradicional o concelho
tem, com as actuações dos ranchos
folclóricos de Crestuma e Olival.

Mas há um momento nestas
festas muito solene: o da majestosa
procissão. Aconteceu na manhã de
domingo e teve uma enorme
adesão. O orgulho nos andores e
a fé que une os olivalenses à
Nossa Senhora dos Remédios
ficou, mais uma vez, bem
demarcada nesta cerimónia
religiosa.

Por outro lado, outro momento
muito atrativo teve lugar no último dia.
Muitos foram ao Seixo-Alvo para

A fé continua presente em Olival
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PIROTECNIA

S I L V A
Travessa Chão do Monte, n. 10

3515-19 Pascoal - Abraveses - Viseu
Telf. / Fax. 232 452 006
José Silva: 910 797 337

animamos a sua

Noite

Rua das Eiras, 395 - Seixo Alvo ! 4415-741 OLIVAL VNG
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assistir ao espectáculo do duo
Miguel e André, dois artistas muito
carismáticos e populares do
panorâma nacional. Depois, a
música deu lugar ao grandioso
espectáculo de fogo de artifício. Bem
junto à igreja, os foguetes foram
lançados, colorindo a noite quente
e fazendo a alegria das centenas
de espectadores.

"É a primeira vez que aqui
venho. Já tinha ouvido falar da festa
e até conheço bem Olival, mas não
esta zona aqui. Estou a gostar muito
e como está uma noite quente é
muito agradável estar aqui", revelou
Jorge Morais, um morador da
freguesia de Pedroso.

Quem não perde uma festa é
Ana Silva: "Todos os anos venho
com o meu marido aqui. E este ano,
como veio o Miguel e o André, eu
não podia mesmo faltar! Aproveito
para dar uma voltinha e comer uma
fartura."

A festa em honra da Nossa
Senhora dos Remédios até pode
ser mais uma das muitas que
acontecem pelo munícpio. No
entanto, continua a manter o cariz
religioso e a atrair a freguesia inteira,
provando que há tradições e
devoções que devem ser mantidas.

História da Nossa Senhora dos
Remédios

No final do século 11, os árabes
invadiram Jerusalém e passaram a
hostilizar os cristãos que visitavam
a Terra Santa. Diante disso, a
Europa lançou as Cruzadas, uma
série de expedições militares ao
Oriente Médio, que se sucederam
de 1096 a 1272, reunindo vários

ou indirectamente junto aos
cruzados no combate aos
muçulmanos.

Entre essas ordens destacaram-
se os Templários, os Cavaleiros de
Malta e a Ordem dos Trinitários.

A Ordem do Pobres Cavaleiros
de Cristo e do Templo de Salomão,
conhecida como Ordem dos
Templários, foi fundada em 1119,
junto às ruínas do Templo de
Salomão, em Jerusalém, com o
objectivo de apoiar os cruzados na
manutenção dos territórios cristãos
conquistados no Oriente e dar
segurança aos peregrinos cristãos
que continuavam a visitar a Terra
Santa.

Admirados em batalha, temidos
pelo prestígio político e donos de
considerável riqueza, que
administravam com técnicas
financeiras usadas pelo sistema
bancário de hoje, os Templários
tornaram-se a Ordem mais
poderosa da Europa até a perda
da Terra Santa pelos cristãos, em
1303, quando o apoio a ela se
reduziu drasticamente.

Foi quando o rei francês Filipe IV
ou Filipe, o Belo, endividado com os
Templários e diante da ameaça que

países, para incorporar essa região
ao Ocidente e à fé cristã.

Na época das Cruzadas,
surgiram por toda a Europa ordens
militares e assistenciais de cunho
religioso.

Diferente das ordens religiosas
que viviam em reclusão ou para a
propagação do cristianismo, estas
eram poderosas organizações
internacionais que actuavam directa
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Sérgio Ribeiro

eles representavam, engrossando
o exército da igreja, passou a
acusá-los de práticas heréticas.
Com isso, a Ordem foi suspensa
pelo Papa, em 1312, e os principais
membros foram queimados vivos.

Na França, a riqueza dos
Templários foi para o Estado e, nos
outros países, para a Igreja.

A Ordem Soberana e Militar
Hospitalária de São João de
Jerusalém, Rodes e Malta ou
Ordem de Malta, entre vários outros
nomes, que nasceu 1099 como
uma ordem beneditina, em torno de
um hospital na Terra Santa, no
início das Cruzadas, foi autorizada
pelo Papa em 1113 e, sete anos
depois, transformou-se numa ordem
militar-assistencial, encarregada de
proteger os peregrinos e cuidar dos
doentes.

Com a derrota dos cristãos na
Terra Santa, a Ordem transferiu-se
para a ilha de Rodes e, em 1530,
para a ilha de Malta, no antigo reino
da Sicília. Hoje, a Ordem de Malta
é uma organização humanitária
internacional que dirige hospitais e
centros de reabilitação em diversos
países.

Já a Ordem da Santíssima
Trindade ou dos Trinitários tinha

de volta milhares de cristãos
aprisionados no Oriente.

Em gratidão por essa ajuda, S.
João de Matha homenageou a
Virgem Maria com o título de Nossa
Senhora do Bom Remédio ou, como
ficou conhecido em Portugal, Nossa
Senhora dos Remédios; sendo que
remédio, nesse título, não significa
medicamento, mas solução para
situações difíceis.

Esse significado comparece em
representações da santa, onde ela
entrega a S. João de Matha uma
bolsa de dinheiro e também em
orações à santa que pedem ajuda
em problemas, como nesta novena:

"Nossa Senhora, fonte de ajuda

infalível,

que sabeis do remédio para toda

aflição e miséria de nossa vida,

trazei conforto para os aflitos e

solitários,

ajudai aos pobres e

desesperados,

valei pelos doentes e pelos que

sofrem.

Ajudai-me com vossas orações

e vossa intercessão

para que eu encontre um

remédio para meus problemas e

necessidades".

carácter assistencial, mas
no sentido de resgatar
prisioneiros cristãos junto
aos muçulmanos, durante
as Cruzadas. Fundada
na França por S. João de
Matha, no final do século
XII, foi quem introduziu em
Portugal a devoção a
Nossa Senhora dos
Remédios, no início do
século XIII.

Diz a crónica religiosa
que S. João de Matha viu-
se com dificuldades para
reunir os fundos
necessários à sua Ordem,
porque o Ocidente estava
em guerra, a nobreza
investindo em exércitos e
a população enfrentando
a escassez de recursos,
a pobreza e a fome.

Foi quando ele tomou
Nossa Senhora como
patrona do levantamento
de recursos para sua
causa e os resultados fo-
ram tão impressionantes
que, em pouco tempo, a
Ordem dos Trinitários
tornou-se uma das mais
ricas da Europa, trazendo
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IV Concurso de
Música Moderna –
United in Sound

Aproxima-se o final do período de submissão de propostas para
participação no United in Sound 2011. As bandas interessadas em participar
naquele que é já o IV Concurso de Música Moderna de Gaia deverão enviar

O vereador da Cultura de
Gaia, Mário Dorminsky,
lançou “PAÍS EM BRASA”, o
presente e o futuro de Portu-
gal no passado dia 14 de
Setembro. O livro teve a
apresentação de Luís Filipe
Menezes, o qual assina
também o prefácio ao livro.

“País em Brasa” é, ou
pretende ser, um retrato
deste Portugal em brasa e no
qual temas recorrentes são
as Indústrias do Turismo, as
da Cultura e a
Regionalização. Será
eventualmente um livro
efémero porque é opinativo,
perspectiva o futuro e reflecte
sobre o estranho percurso
deste País nos últimos dois
anos: o final da época José
Sócrates e os primeiros tem-
pos de Pedro Passos
Coelho no Governo.

‘PAÍS EM BRASA’

A opção que o autor teve em editar estas crónicas por ordem de publicação
ajuda também a entender a sua leitura deste período conturbado, com a
curiosidade destas surgirem por antecipação ao que, de facto, viria a
acontecer. No fundo “País em Brasa” contem em si mesmo, também alguns
contributos para o ultrapassar de uma situação que todos pretendemos seja
rapidamente colmatada, de forma a podermos reaver a dignidade de cidadãos
do Mundo.

O livro encerra com uma crónica ficcionada. Uma ficção que Mário
Dorminsky gostava não viesse a ser uma realidade até porque diz na
introdução que “está seguro de que, apesar dos tempos difíceis que vivemos,
poderemos, sem sobressaltos de maior, começar a ver a tal “luz ao fundo do
túnel” e, passo a passo, atingirmos o nosso objectivo.”

O livro é lançado sob a chancela da Cinema Novo CRL sendo este
distribuído em exclusivo nas Fnac´s. Preço indicativo do livro: 10 Euros

uma maquete com
3 temas inéditos,
até 16 de Setembro
de 2011.

O United in
Sound tem
promovido, ao longo
destes 4 anos,
dezenas de jovens
b a n d a s ,
possibilitando o
contacto dos novos
artistas com o meio
musical e, com
bandas já
consagradas.

O concurso está aberto a novos projectos de Portugal Continental e da
Galiza, de qualquer género, constituídos por um máximo de sete elementos.
Dos projectos inscritos no concurso serão seleccionados seis para a
eliminatória final.

Para mais informações, os interessados deverão dirigir-se à Casa da
Cultura ou entrar em contacto com a página Gaia É Cultura do Facebook.

87.º aniversário da Tuna
de Santa Marinha

Investigadores nas áreas de História,
História da Arte, Arqueologia,

Antropologia, Património e áreas afins
 Os Amigos do Solar Condes de Resende - Confraria Queirosiana

através do Gabinete de História, Arqueologia, Património e da Academia
Eça de Queirós aceitam inscrições de licenciados mestres ou doutores
nas áreas acima referidas para a realização de projetos de investigação
eventualmente remunerados de acordo com a produtividade apresentada
e a realizar no Solar Condes de Resende em Canelas, Vila Nova de
Gaia.

Os interessados deverão mandar o curriculum por email para:
queirosiana@mail.com

Para mais informações consultar os blogues: eca-e-
outras.blogspot.com e confrariaqueirosiana.blogspot.com.

Programa de festas arranca

hoje e prolonga-se até ao dia

16 de Dezembro

A Tuna Musical de Santa Marinha
já agendou o programa de
festividades afectas ao 87.º
aniversário da instituição. Os eventos
arrancam hoje e prolongam-se até
ao dia 16 de Dezembro. Aqui fica o
programa provisório estipulado pela
direcção da Tuna:

Setembro
Dia 15 - 21h30: Hasteamento da Bandeira, com participação dos

Mareantes do Rio Douro, na sede.
Dia 17 - 15h30: Romagem ao Cemitério.
Dia 18 - 9h30: Missa de Homenagem aos Associados Falecidos, na

Igreja Matriz.
Dia 24 - 15h30: Início dos Torneios de Jogos Tradicionais, tais como

Snooker e Matrecos - inscrições abertas até ao dia 22.
Dia 24 - 21h30: Noite de Karaoke, com entrada livre e marcação de

mesas a partir do dia 9, na sede.
Dia 25 - 15h00: Pedipaper, com inscrições abertas até ao dia 22,

pelas ruas da freguesia.

Outubro
Dia 4 - 22h00: Noite de Fados, com marcação de mesas a partir do

próximo dia 26, na sede.
Dia 5 - 14h00: Rallypaper, com inscrições abertas até ao dia 4, pelo

concelho.
Dia 8 - 16:30: Jogo de Futebol Solteiros vs Casados, no Centro Zé da

Micha.

Novembro
Dia 12 - 21h30: Noite de S. Martinho/Baile de Aniversário, na sede,

com entrada livre e oferta de castanhas assadas.
Dezembro
Dia 7 - 21h30: Noite de Variedades, na sede, com reserva de bilhetes

a partir do dia 29 de Novembro.
Dia 16 - 21h30: Sessão Solene, na sede, com abertura de bolo e porto

de honra.

De registar que entre as
actividades agendadas para este 87.º
aniversário da Tuna Musical de Santa
Marinha acontecerá o III Encontro de
Teatro Amador, com apresentação de
seis espectáculos, o II Encontro
Dança-ritmus'11, com quatro
eventos, e ainda o I Encontro Música

Popular, com dois espectáculos.
Importa ainda referir que o

programa está sujeito a eventuais
alterações e que a entrega de
prémios dos torneios têm lugar dia
12 de Dezembro, pelas 21h45, no
salão de festas da colectividade
gaiense.
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monólogos
municipais

Reentré
Acabaram-se as férias. Acabou-se o dolce fare niente. Acabou-se a

falta de horários para tudo e para nada.... só é pena não ter acabado o
bom tempo que está a fazer uma inveja danada a quem quer recomeçar
o trabalho!!!

E eis que na nossa cidadezinha pouco se nota este regresso. Tirando
nas escolas onde já se ouvem as gargalhadas estridentes e as bolas de
futebol a estouras nas paredes.

De resto.... tudo está a meio gás... (agora era a tirada certa para falar
do 24 horas de karting que acontece este fim de semana, mas, como no
ano passado já manifestei a minha vontade para com esta prova, desta
vez vou-me abster de falar nela... embora a minha opinião se mantenha!)

Nada de novo... ainda não se começa a desvendar os rostos que vão
liderar as candidaturas nas Autárquicas... apesar de estar mais do que
na hora! Aparecem, aqui e ali, vontades individuais de assumir este posto,
mas tirando isso.... nadinha! Nisto PSD e PS estão do mesmo lado... de
olhos semi-cerrados... à espera não se sabe muito bem do quê!

Parece, e sublinho o parece, que Firmino Pereira se mostra disponível
para assumir os desígnios dos sociais democratas... ainda que no seio
laranja o nome não seja consensual. Será que o eterno vereador de
Menezes vai dar o salto para a ribalta? Será???

Inaugurado em dia de adiamento! Eu explico: o novo Complexo de
Valadares já está aberto desde o início do ano ao dispor das várias equipas
do Valadares Gaia Futebol Clube. Calma, este não é um clube novo. É a
nova designação do antigo Clube de Futebol de Valadares.

Porém, ainda não tinha sido formalmente inaugurado. Várias datas
foram sendo sucessivamente adiadas... por razões que a própria razão
desconhece, ou não!

Até que parecia que a data estava acertada. Seria a 10 de Setembro
que a população valadarense assistiria ao descerrar da lápide. Mas não...
ou melhor... até sim!

No dia anterior chegou à redação o adiamento da cerimónia... mais
um! E, como sempre, acreditamos que ainda não tinha chegado o dia
para a festa do Valadares.

Mas, a verdade é que foi inaugurado. Sem a pompa e a circunstância,

sem discursos... apenas o descerramento da lápide e com um jogo oficial
de apresentação da equipa Sénior que conseguiu frente ao Vila Futebol
Club um empate a duas bolas.

O que, por um lado, até compreendo... para quê fazer uma festarola
quando o complexo já é utilizado há mais de meio ano? Só para gastar
dinheiro???

Mas por outro, não me parece bem a inauguração ter sido feita sem
comunicação social presente. Quem vai agora dar a conhecer à
comunidade gaiense...???

Mas não acaba aqui... em Janeiro, durante uma visita de Marco António
Costa ao local (ex número dois da câmara) o autarca informou que aquele
local iria chamar-se Complexo Desportivo Nélson Cardoso. Uma espécie
de homenagem póstuma ao antigo presidente da Gaianima que tinha
falecido abruptamente. Um gesto simbólico da autarquia. Contudo, nem
este desígnio foi cumprido. O campo denomina-se Complexo Desportivo
de Valadares... estranho, não?

Tânia Tavares

Concluídas  que estão as férias
de Verão, a expectativa de tomar
contacto com o que se foi passando
pelo nosso concelho no mês de
Agosto imperava. Depois de
ouvidos moucos ter passado pelo
mês do emigrante, chegara a altura
de reatar a recepção de notícias, de
fazer a respectiva filtragem à silly
season e debruçar-me sobre o
rescaldo do que realmente
importava, até porque é perante
estes factos que se perspectiva o
que acontecerá a breve trecho.

No meu pensamento vagueou
o regresso às aulas, a
(des)colocação de professores, a
compra do material escolar, a
fatídica crise que se abate sobre o
nosso concelho, o observar das
longas filas matinais que (todos os
dias) se afiguram junto ao centro
de (des)emprego, o efeito FMI no
município, o anunciado
acontecimento dos karts que
passeiam 24 (!) horas em redor da
minha casa, as movimentações
políticas rumo à câmara municipal
daqui a dois anos, a postura em
bicos de pés de muitos actores
autárquicos de segunda linha na
sucessão governamental do nosso
concelho e mesmo nos nomes
congelados vindos da oposição que
se preparam para sair da arca
frigorífica de surpresas. Tudo isto
andou pela minha mente. Todavia,
um outro acontecimento acabaria
por preencher o meu incomodo e

Quinta Coluna

A hora do Jornal de Gaia
preocupação. Falo do Jornal de
Gaia e do facto de ter fechado
portas.

Para muitos, a ideia será a de
que o Notícias de Gaia melhor
sobrevive com menos um
concorrente e ainda por cima
tornando-se no título mais antigo
do município. Profundo engano.
Para outros, eu incluído, a
estupefacção por um "jornal amigo"
e um dos mais importantes do
nosso concelho ter saído de
circulação, levando com ele todo
um espaço público criado há quase
35 anos…

Pelo respeito que sempre me
mereceu e pelas (muitas) tertúlias
por nós partilhadas, aqui ficam os
votos de melhores sucessos
profissionais ao meu caro amigo
Manuel Robles, na esperança de
que um dia regresse a estas lides
da Comunicação Social Regional
em Gaia. Triste fiquei com esta
notícia; mais descansado acabei
por ficar depois de, pelo próprio,
ouvir os porquês do sucedido e das
ideias que tem para futuro.

Chegada a hora do Jornal de
Gaia, depois de o mesmo se ter
passado com muitos outros títulos
da Imprensa Regional portuguesa
nos últimos anos, espero que a
tendência se inverta e que este
meio volte a merecer o melhor
respeito dos actores sociais.

Paulo Jorge Sousa

Foi você que pediu um taxi?
Muitas vezes

vamos na rua e
precisamos de um
taxi. Até aqui tudo
bem. Metemo-nos no
referido transporte e
nem ligamos ao
perfil do profissional
que nos transporta.
Mas, se um dia, na
estação das
Devesas, na postura
dos utentes, se
deparar com um
senhor de pêra já branca, cabelo da mesma cor e uma pele bastante morena,
então trata-se de Eusébio Fernandes.

Qual é a curiosidade? É indiano e o único profissional de táxi, na Área
Metropolitana do Porto e, se calhar, também de Lisboa, original daquele país.

Uma vida fantástica a do Sr. Eusébio, como é tratado, tendo sempre um
sorriso ou uma brincadeira para com o cliente.

Foi emigrante na Alemanha, fez o serviço militar em Portugal e numa das
suas vindas ao país que o acolheu resolveu comprar uma licença, logo ficou
no táxi até aos dias de hoje.

Optou então pela Rádio-Táxis, ligando assim à Gaicar, mudando-se em
1981 para a Táxis-Coope onde ainda hoje se mantém o número 68.

Eusébio Fernandes subiu a pulso, mas afirma que o negócio nos tempos
que correm vão dando para entreter e que já conheceu dias bem melhores.

Com 73 anos feitos, diz-se ainda com força para continuar a exercer a
profissão. Táxi, táxi... Sr. Eusébio está livre?                                 Raul Martins
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No passado dia 4 de Setembro de 2011 teve lugar pelas ruas de Gaia
uma concentração de Citroen 2Cv e seus derivados. Este evento teve por
mote ajudar a Cerci de Vila Nova de Gaia. Este foi um dia especial, não só
para os participantes, pela oportunidade de ajudar uma causa tão grande
como a da Cerci, como também para as crianças da instituição que tiveram
um dia animado e diferente. Este evento contou com o apoio especial do
representante Citroen em Vila Nova de Gaia, BJC, as juntas de freguesia de
Canidelo e Santa Marinha, Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, entre
outras entidades que se disponibilizaram para ajudar e tratar das questões
de logística que um evento destes requer, tornando este dia inesquecível
para as crianças.

As viaturas desfilaram pelas principais artérias da Cidade deixando novos
e graúdos maravilhados com estas belas maquinas.

Concentração de Citroen
2Cv animou cidade

Grupo Reciclagem
deu show nas festas

de Sto. Ovídio
Muito participado este ano

decorreram mais uma vez as
festas de Sto Ovídio com
inúmeros standes alegóricos a
colectividades e não só, a venda
de produtos regionais e as
populares e gostosas farturas.

Muita música de palco durante
os festejos onde não faltou o
grupo Reciclagem que conta com
imensos fãs poe estes lados. O
seu reportório é muito do agrado
dos já significativos admiradores,
além do grupo, o evento contou
com a presença, por exemplo, de
Fernando Correia Marques e
outros artistas. A população
aderiu à iniciativa, como sempre,
e assistiu entusiasmada aos
espectáculos.  Jorge Amaral

B.J.C. - Comércio e Indústria Automóvel, Lda
Rua da Urtigueira, 26
4414-005 CANELAS
VILA NOVA DE GAIA

Tel. 227 153 300/8 | Fax. 227 116 779
Tlm. 919 797 667

Email: oficinabjc@sapo.pt
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De 16 a 22 de Setembro. Todas as actividades são gratuitas
Com foco na "Mobilidade Alternativa", a 10ª edição da Semana Europeia
da Mobilidade (SEM) pretende apoiar a transição para um sistema de
transportes eficaz ao nível dos recursos, a promoção do uso de
combustíveis limpos e ainda, de propulsão humana.

X Semana Europeia
da Mobilidade

Programa
Ciclo de Debates - Mobilidade - Os Desafios do Futuro"
Dia 16 | 21h00 | Livraria Almedina - Arrábida Shopping
Dia 17 | 17h00 | FNAC do Gaia Shopping
Dia 22 | 18h00 | El Corte Inglés

Caminhada Solidária - "Caminhar por uma causa"

Todos os participantes levam um género alimentar que depois será
entregue ao Lar Juvenil dos Carvalhos
Dia 17 | 09h00 | Parque da Senhora da Saúde (Carvalhos, Pedroso)

Dia Europeu Sem Carros

Dia 18 | Encerramento ao trânsito
Das 10h00 às 18h00 - Alameda Nossa Senhora da Pedra (Gulpilhares) e
Rua da Esplanada de Miramar (Arcozelo)
Actividades ao ar livre

Escolas do Municipio

Dia 19 e 20 | Pedipaper - "STOP: Se tens olhos passeia" e Actividades de
sensiblização ambiental

Passeio de Bicicleta Nocturno "Pedalar na Marginal"

Dia 21 | 20h30 | Partida da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (Praceta
25 de Abril)

Mais informações no email: dmambiente@cm-gaia.pt ou através do
telefone: 223 742 400 (Ext: 1120/4)
Preço: Todas as actividades são gratuitas.

t. 223 700 574 / 6  | f. 223 700 576

siga-nos NOTÍCIAS DE
GAIA jornal

América, França, Canadá e Espanha, entre outros, são os locais em que
o carismático cantor gaiense, Jorge Martinez, tem obtido êxito com as suas
performances em palco.

Ao longo dos anos, Martinez  nunca abdicou do seu estilo, pela via fácil do
sucesso com opções pouco elaboradas musicalmente, mas sim imprimiu
sempre o seu estilo de cantor do sentimental latino com bastante ênfase.
Segundo adiantou ao jornal, tem um desejo que até hoje ainda não realizou:
"fazer um espectáculo na sua cidade de Gaia". Mais: "em 20 anos de música,
nunca me fizeram um convite para actuar na minha, o que me deixa perplexo".

Jorge Martinez
Um gaiense que brilha na música latina e

faz sucesso em vários países

www.jorgemartinezmusic.com

Depois de correr o país e o mundo, Gaia ficou ao lado, um handycap por
definir. Com gravações recentes, sempre na linha que ultimamente o afirmou
internacionalmente que é dos melhres interpretes portugueses, com excelente
performance de palco, sempre acompanhado por duas belissimas bailarinas
que transformam os seus espectáculos em show's de 'Luz e Cor', muito
motivado ultimamente tem feito muitos espectáculos pelo sul do país, mas
sempre teve a sua cidade em pensamento, até porque os seus pais resideram
a dois passos ca câmara municipal, e isso, por certo, faz com que Jorge
Martinez sinta muita ternura pela zona e cidade onde por afectividade se
encontra ligado, mas nunca incompreensivelmente reconhecido.

É já uma tradição lembrar apenas os artistas depois de mortos ou quando
convém...  Jorge Amaral

"Vivências de Gaia - Feira de
Saberes e Sabores Tradicionais"

Nos próximos dias 16, 17 e 18, no recinto da Senhora da Saúde, Pedroso,
vai decorrer a iniciativa "Vivências de Gaia - Feira de Saberes e Sabores
Tradicionais".

Esta feira é organizada pela Associação das Colectividades de Vila Nova
de Gaia, em parceria com a Junta de Freguesia de Pedroso.

Terá a colaboração de várias colectividades de Vila Nova de Gaia como:
Tasquinhas ( Rancho Folclórico "As Lavradeiras de Pedroso"; Rancho
Folclórico e Cultural Nossa Senhora do Monte de Pedroso e o Rancho Folclórico



notícias de gaia | 15.setembro.11 pág. 14

CARTÓRIO NOTARIAL DE VILA
NOVA DE GAIA

Notário Dr. Costa Santos
Avenida da República, 1326, 3.°

4430-129 - Vila Nova de Gaia
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Joaquim Manuel Pereira de Oliveira,
colaborador, devidamente autorizado, do
cartório supra.

Certifico que por escritura de hoje, iniciada
a folhas oitenta e seis do livro quarenta e sete
- M, deste Cartório, foi celebrada uma escritura
de Justificação em que foram justifícantes:

José Luís Tavares Telheiro (NIF
158926811 - C. C. 03720970 1ZZ8 válido até
29/12/14) e mulher Maria Andrelina Sá de
Figueiredo Telheiro (NIF 208696911 - C. C.
03637599 3ZZ1 válido até 29/12/14), casados
na comunhão de adquiridos, residentes na rua
Carolina Michaelis, 239, 2.°, esquerdo,
freguesia e município da Maia, que declararam:

Que, com exclusão de outrem, são donos
e legítimos possuidores do seguinte prédio
rústico:

Campo de terra lavradia, com a área de
quatrocentos metros quadrados, sito no lugar
das Lavouras, limites do de Cadavão,
freguesia de Vilar do Paraíso, mencionada, a
confrontar do norte com Camilo Ventura, do
sul com Manuel Poças, do nascente com
Manuel da Silva Guerra e do poente com terras
de Gulpilhares, omisso na Primeira
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova
de Gaia, a cuja área pertence, mas inscrito na
respectiva matriz, em nome da justificante
mulher, sob o artigo 1394, com o valor patri-
monial tributário de 400.00 euros.

Que não são detentores de qualquer título
formal que legitime o domínio do mesmo pois
foi por eles adquirido, ainda omisso na
respectiva matriz, em meados da década de
oitenta do século próximo passado a Maria
Isabel Cruz Homem Simões e marido Manuel
Domingues Simões Júnior, que foram
casados na comunhão geral e residentes na
rua de Santos Pousada, 351, no Porto, por
contrato verbal de compra e venda que nunca
chegaram a formalizar.

Que, não obstante isso, tem usufruído
desde então o indicado prédio rústico,
participando-o à matriz, pagando as
respectivas contribuições e impostos,
semeando e colhendo produtos hortícolas e
cereais, praticando, enfim, todos os actos
correspondentes ao direito de propriedade
plena, com ânimo de quem exercita direito
próprio, na convicção de não lesar o direito de
outrem e de serem titulares do respectivo
direito de propriedade, tudo isto à vista e com
conhecimento de toda a gente, reiterada e
ininterruptamente, sem violência nem
oposição de ninguém, e por um período de
tempo superior a vinte anos, sendo, por isso,
uma posse pública, contínua e pacífica.

Que, assim, adquiriram o identificado prédio
por USUCAPIÃO, modo esse que, pela sua
natureza, não é susceptível de ser comprovado
pelos meios extrajudiciais normais.

Vila Nova de Gaia e Cartório Notarial de
Alberto da Costa Santos, dezanove de
Agosto de dois mil e onze.

O colaborador,
(as) Joaquim Manuel Pereira Oliveira

cartório notarial

laurinda gomes

EXTRACTO DE JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL
Laurinda Maria Teixeira Gomes, Notária do

Cartório Notarial de Laurinda Gomes, sito na
Rua das Carmelitas, n°s 26, 2° andar, no Porto:

Certifica narrativamente, para efeitos de
publicação, que, por escritura de dezasseis de
Agosto de dois mil e onze, exarada a folhas
cento e dezassete e seguintes do livro cento e
cinquenta e oito, deste Cartório, foi lavrada uma
escritura de Justificação Notarial para
reatamento do trato sucessivo, na qual foi
outorgante:

"Junta de Freguesia de Canelas", NIF
506.861.783, com sede na Rua Delfim de Lima,
n° 1881, Canelas, Vila Nova de Gaia;

Mais certifica que, nessa escritura, foi
declarado o seguinte, que ajunta de freguesia é
dona e legitima possuidora do seguinte,

Prédio Urbano composto de estádio
desportivo, sito na Rua do Futebol

Clube de Canelas, freguesia de Canelas,
concelho de Vila Nova de Gaia, com a superfície
coberta de mil e cinquenta metros quadrados
e descoberta de trinta e um mil e quinhentos
metros quadrados, sito na Rua do Futebol
Clube de Canelas, a confrontar do norte com a
referida Rua, sul com o proprietário e caminho,
nascente com Largo dos Fundadores, César
Oliveira e outros e poente com a Rua do Futebol
Clube de Canelas e proprietário, inscrito na
matriz sob o artigo 4042, prédio este edificado
no terreno resultante da anexação dos prédios
descritos na Segunda Conservatória do Registo
Predial de Vila Nova de Gaia sob os números
3621, 3620, 3691 e 3639

Que o referido prédio foi por aquela Junta de
Freguesia adquirido foi doação do "Canelas
Gaia Futebol Clube", que sabendo que aquela
junta poderia neste momento proceder melhor
que aquele aos objectivos para que o clube foi
criado e estando numa situação de insolvência
financeira que irá originar a dissolução do
mesmo, e por consequência nos termos dos
estatutos da doadora revertendo o seu
património para a junta de freguesia, deliberou
doar o mesmo aquela junta, sendo essa
aquisição titulada por escritura pública datada
de 18/03/2010 deste Cartório, e que a
associação "Canelas Gaia Futebol Clube",
adquiriu o prédio descrito naquela Conservatória
sob o número 3639 por compra a, Alberto
Domingues Carneiro e mulher, António
Domingues carneiro e mulher, Maria da Piedade
Domingues Carneiro e marido, titulada por
escritura exarada a folhas cinquenta verso e
seguintes do livro de notas n° 135-C do Primeiro
Cartório da Secretaria Notarial de Vila Nova de
Gaia;

Acontece porém, que aquela descrição
3639, que compõe o prédio urbano acima
referido (o estádio desportivo), encontra-se
inscrito a favor de Adelaide Domingues Carneiro,
não conseguindo a Junta de Freguesia, registar
aquelas escrituras públicas acima identificadas;

Que e por esta razão a Junta de Freguesia
de Canelas justificou por este meio o direito de
propriedade sob o identificado imóvel;

Está conforme.
PORTO e referido Cartório, aos 16 de Agosto de
dois mil e onze.

A Notária,
a) assinatura ilegível
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Edital
A JUNTA DE FREGUESIA DE GRIJÓ pretende

proceder à VENDA do prédio urbano, composto de
casa de dois pisos, dependência, logradouro e quin-
tal, sito no Lugar de Loureiro de Cima, na freguesia de
Grijó, concelho de Vila Nova de Gaia, descrito na
Segunda Conservatória do Registo Predial deste
concelho sob o número três mil quatrocentos e
sessenta e nove, de Grijó, inscrito na matriz sob o
artigo 193, propriedade desta autarquia, nos termos e
sob as condições seguintes:

I
Processo a utilizar - ARREMATAÇÃO EM HASTA

PÚBLICA.
II
O anúncio será publicado num jornal do concelho

e afixado nos locais de estilo da freguesia, em
simultâneo, dele constando os seguintes elementos:

1. Valor (base de licitação): • 54.000,00 (cinquenta
e quatro mil euros);

2. Data e local da licitação: no décimo dia útil
subsequente à publicação do aviso no jornal e afixação
dos editais, que será na mesma data, pelas 18.00
horas, no Salão Nobre da Junta de Freguesia - Alameda
do Mosteiro, s/n;

3. O prédio urbano será adjudicado ao cidadão
que oferecer o montante mais elevado, não se
admitindo lanços inferiores a • 500,00;

4. Os licitantes deverão estar munidos do bilhete
de identidade e do cartão de contribuinte, ou cartão de
cidadão, apresentando-os quando licitar.

5. 25% do preço oferecido será pago no acto da
adjudicação e o restante no acto da escritura de compra
e venda a ser realizada no prazo máximo de 60 dias e
mediante comunicação pela Junta de Freguesia por
carta sob registo simples do dia, hora e cartório ou
local.

6. Caso o preço não seja pago dentro de qualquer
das condições fixadas a arrematação ficará sem
efeito, revertendo a favor da autarquia 50% do
montante adiantado pelo licitante/adjudicatário;

7. A licitação decorrerá no Salão Nobre da Junta
de Freguesia de Grijó, sendo o processo conduzido
pelo Presidente da Junta, coadjuvado por funcionário
(a) administrativo para a elaboração da acta avulsa,
estando também presentes pelo menos mais dois
membros do executivo, sendo os trabalhos abertos
ao público, lavrando-se acta a final subscrita pelos
elementos do executivo presentes e pelo (a)
funcionário (a);

8. Os casos pontuais omissos serão decididos
por deliberação do júri - presidente e os dois membros
do executivo.

Junta de Freguesia de Grijó, 12 de Setembro
de 2011

O Presidente da Junta de Freguesia
Rogério Santos Tavares
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Dizem que Albert Einstein criou este Q.I. no
século passado e afirmou que 98% da população
mundial não era capaz de resolvê-lo.

Estas são as regras básicas para a resolução
do quebra-cabeças:

- Há 5 casas de diferentes cores;
- Em cada casa mora uma pessoa de uma

diferente nacionalidade;
- Esses 5 proprietários bebem diferentes

bebidas, fumam diferentes tipos de cigarros e têm
um certo animal de estimação;

- Nenhum deles têm o mesmo animal, fumam
o mesmo cigarro ou bebem a mesma bebida.

Pergunta: Quem tem um peixe como animal de
estimação?

DICAS:
O Norueguês vive na primeira casa. (INÍCIO)
O Inglês (A) vive na casa Vermelha (B).
O Sueco (C) tem Cachorros (D) como animais de
estimação.
O Dinamarquês (E) bebe Chá (F).
A casa Verde (G) fica do lado esquerdo da casa
Branca (H).
O homem que vive na casa Verde (I) bebe Café (J).
O homem que fuma Pall Mall (K) cria Pássaros (L).
O homem que vive na casa Amarela (M) fuma
Dunhill (N).
O homem que vive na casa do meio bebe LEITE.
(CASA 13=DEUS)
O homem que fuma Blends (O) vive ao lado do que
tem Gatos (P).
O homem que cria Cavalos (Q) vive ao lado do que
fuma Dunhil (R).
O homem que fuma BlueMaster (S) bebe Cerveja
(T).
O Alemão (U) fuma Prince (V).
O Norueguês (W) vive ao lado da casa Azul (X).
O homem que fuma Blends (Y) é vizinho do que
bebe Água (Z).

SOLUÇÃO
(Tabela)

TESTE DE Q.I. DE ALBERT EINSTEIN

Encontro com Deus

Resposta: O Alemão tem um peixe como ani-
mal de estimação.

Sabemos presentemente que o Papa Bento XVI
é Alemão, tal como Albert Einstein.

Aqui apresento o resultado final deste teste de
raciocínio lógico, mas o que mais me deixou
surpreendido foi a afirmação de que só apenas
2% da população Mundial seria capaz de resolver
este teste de Q.I.

O que levaria Einstein a pensar isso? Depois
deste meu abrangente estudo percebi que esta
tabela final era demasiadamente óbvia e simples
e com a ajuda do poder mental de Deus consegui
chegar a uma relação entre números e letras.

SABIA QUE AS LETRAS PODEM
REPRESENTAR NÚMEROS?

A=1 + B=2 + C=3 + D=4 + E=5 + F=6 + G=7 +
H=8 + I=9

J=1+ K=2 + L=3 + M=4 + N=5 + O=6 + P=7 + Q=8
+ R=9

S=1 + T=2 + U=3 + V=4 + W=5 + X=6 + Y=7 + Z=8
Foi através desta perspectiva relacionada com

a kármica que cheguei a uma conclusão ainda

mais abrangente.
Porque não pegar no resultado obtido na tabela

e criar algo com uma ligação numérica?
Transformar a tabela num tabuleiro, mas desta
feita com números.

Aqui está representado um tabuleiro com as
mesmas características e é a partir daqui que entra

a Língua Portuguesa como única. Nenhuma outra
língua consegue obter os resultados que iremos
ver mais à frente. Estou seguro que
independentemente de se falar Português em nove
países do Mundo, ninguém conseguiu obter todos
estes resultados.

É na percentagem de falantes da Língua
Portuguesa que entram os 2% da população
mundial que Einstein frisava.

Vamos agora em direcção à importância
linguística e relacionar a palavra "DEUS" com os
números, onde obtemos como resultado…

DEUS
4531
4 + 5 + 3 + 1 = 13

Ao fazer a soma das letras D + E + U + S,
percebemos que o número de Deus é o número
13 e que no tabuleiro que eu apresento acima, a
casa do número 13 está mesmo no centro de tudo.

Se repararmos também destaquei todas as
extremidades que saem da casa número 13 e na
soma obtive…

 NÚMERO DE DEUS
7 + 16 + 21 + 25 = 69

Como todo este estudo está baseado no karma,
existirá alguma relação entre mim, Deus e Albert
Einstein?

Sim existe uma enorme relação kármica. A
relação está na numerologia kármica, no signo e
nas datas de nascimento.

Em baixo irei representar todas essas
coincidências…

A KÁRMICA DE ALBERT EINSTEIN
"SIGNO PEIXES"
14/03/1879 = 1 + 4 + 0 + 3 + 1 + 8 + 7 + 9 = 33

A L B E R T
1 3 2 5 9 2
1 + 3 + 2 + 5 + 9 + 2 = 22
14 + 33 + 22 = 69

Com base na minha pesquisa percebi que…
1º NOME + NÚMERO KÁRMICO + DIA DE

NASCIMENTO = KÁRMICA
Como pudemos ver, o número 69 também

representa kármicamente Albert Einstein.
O homem que sonhava viajar à velocidade da

luz, que teve uma visão muito ampla do Universo e

que revolucionou a ideia criada por Isaac Newton,
parece que também faz parte desta desconhecida
ciência de Deus que engloba a infinidade do
Universo.

Agora irei representar o mesmo cálculo kármico
representando-me…

A KÁRMICA DE VITOR COSTA
 "SIGNO PEIXES"

12/03/1983 = 1 + 2 + 0 + 3 + 1 + 9 + 8 + 3 = 27
V I T O R
4 9 2 6 9
4 + 9 + 2 + 6 + 9 = 30
12 + 27 + 30 =  69

Como podemos concluir, além do número 13
de Deus onde a soma total das extremidades
resultam no 69, temos o meu dia de nascimento
que é 12 de Março e sendo também a minha
kármica de 69.

Temos o dia de nascimento de Albert Einstein
que é a 14 de Março e sabemos também que tem
uma kármica de 69 respectivamente.

Serão coincidências a mais? Parece que Deus
tem uma ciência de cálculo e fez questão de
demonstrar-me um pouco dela.

Baseando-me na minha tese sobre Deus,
quero referenciar que nada disto foi feito ao acaso,
mas o difícil mesmo é encontrar explicação de
como consegui chegar a todos estes resultados,
provando que a ciência de Deus supera a
inteligência humana.

 Senão vejamos…
Que representação tem o nome de Albert

Einstein? Terá sido um génio ou um iluminado por
Deus? E a sua famosa fórmula que lógica terá
para Deus?

EQUAÇÃO DE ALBERT EINSTEIN

E=mc^2
5 = 432

5 + 4 + 3 + 2 = 14
5 x 4 x 3 x 2 = 120
14 + 120 = 134
14 x 120 = 1680
14 + 120 + 134 + 1680 =  1948
 1 + 9 + 4 + 8 =  22

Como reparamos através de cálculos simples,
tivemos como resultado final um número que
também é o primeiro nome de Einstein, ou seja,
ALBERT = 22

Parece que a famosa fórmula tem uma relação
com o nome de baptismo de Albert Einstein.

Agora vejamos que número terá a
representação do nome pelo que ficou conhecido
o Génio Einstein?

E I N S T E I N
5 9 5 1 2 5 9 5
5 + 9 + 5 + 1 + 2 + 5 + 9 + 5 = 41

Podemos concluir que Einstein é representado
pelo número 41 e este número tem muito para
dizer.  Primeiramente queria referenciar que…

DEUS  EXISTE
4531  569125
4 + 5 + 3 + 1 + 5 + 6 + 9 + 1 + 2 + 5 = 41
A coincidência numérica prova que Deus nada

fez ao acaso e o número 41 é um número bastante
relevante nesta minha tese sobre Deus, que
pretendo apresentar neste ano de 2011.

As relações e as coincidências estão nas
palavras de Língua Portuguesa e os números em
geral.                                                         Vitor Costa



notícias de gaia | 15.setembro.11 pág. 16


