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TAEG de 14,76% TAEG de 14,76% e TAN de 12,85%. Mediante aceitação pela COFIDIS. Prazo indicativo de reembolso entre 49 e 90 meses válido 
para a primeira utilização do crédito sem adesão ao seguro facultativo. Para um fi nanciamento de 20.000€ o prazo indicativo de 
reembolso é de 90 meses ao que corresponde uma mensalidade fi xa de 360€. Montante total imputado ao consumidor: 32.400€. 
Para mais informações consulte a COFIDIS.

PUB

■ ■ ■ Mais de 30 assaltos a ourivesarias desde o início do ano levaram uma associação
do sector e a Universidade do Minho a desenvolver um dispositivo de localização

■■■ Um homem de 41
anos, infectado com o ví-
rus da gripe H1N1, mor-
reu ontem no Hospital de
Santo António no Porto,
tornando-se na primeira
vítima mortal em Portu-
gal, anunciou a ministra
da Saúde. A vítima era
um emigrante português
em França, de férias em
Portugal, que tinha um
transplante renal há 14
anos e estava a rejeitar o
rim.
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■■■ A PJ deteve bando fortemente armado,
que roubou milhões a ourives e comerciantes
de tabaco

»6

Primeira morte de
gripe A em Portugal

■■■ Ministra Ana Jorge

Sócrates
e Ferreira Leite
trocam sopapos
■■■ No calor da campanha
eleitoral, uma empresa
portuguesa de software te-
ve a ideia de criar um
jogo online totalmente
gratuito em que os dois
principais candidatos ao
cargo de primeiro minis-
tro disputam um animado
combate de boxe em três
rounds.

Mulher apanhada
a conduzir sem
carta pela 38.ª vez
■■■ A ex-feirante que no
dia 10 foi condenada a um
ano de prisão por condu-
zir sem carta, foi nova-
mente apanhada na mes-
ma situação, apesar de ter
prometido não reincidir.
Surpreendida pela 38.ª
vez, em mais de 20 anos
de condução ilegal, volta
ao tribunal no dia 23.
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Renée
Zellweger
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‘Compromisso
planetário’
na ONU
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Barak Obama

Prata
nos Mundiais
de ciclismo
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Jóias vão ter ‘chip’
contra roubos
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»11

»6»3

JUDICIÁRIA
DESMANTELA

REDE CRIMINOSA



quinta-feira
24 de setembro de 2009

ideias

2 ■■■

foto do dia
■■■ ITÁLIA Por razões que os técnicos ainda estão a investigar, o solo desabou em Nápoles e
abriram-se três enormes fendas. Uma das fossas surgiu no interior da igreja de São Carlos de
Mortelle. Cinco edifícios foram evacuados e algumas ruas encerradas ao trânsito

Silva Pires
DIRECTOR

A ‘COERÊNCIA’
LAMENTÁVEL
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editorial

cartas dos leitores

Anti-americanismo
■■■ “Entrou-se num anti-ame-
ricanismo rançoso: é este o dis-
curso de uma parte da esquer-
da europeia, ressabiada com a
desagregação soviética e sau-
dosa do Muro de Berlim.Tama-
nho ódio e preconceito só é su-
perado pela deliciosa ironia: a
América, sempre na vanguar-
da do progresso tecnológico e
civilizacional, onde existe a
maior multiculturalidade de
raças e credos, onde as mino-
rias são uma voz activa na so-
ciedade e a liberdade e a de-
mocracia atingem o expoente
máximo.É o país que mais dis-
ponibiliza ajuda humanitária
ao exterior e aquele que aco-
lhe o mais imigrantes.”
EMANUEL CAETANO
ERMESINDE

Rendimento mínimo
■■■ “Não devemos criticar
quem recebe o rendimento mí-
nimo,porque se forem um pou-
co inteligentes,percebem que
quem o recebe, acaba por de-
volver parte dele novamente

ao Estado através do IVA em
tudo o que compra, seja café,
tabaco,vinho,alimentação,etc.
Também façam as contas ao di-
nheiro que cada cidadão dá ao
Estado a partir do primeiro dia
de vida através do IVA. Por
isso, o Estado faz a sua parte
em ajudar as pessoas quando
precisam. Quando o subsídio
de desemprego termina, são
obrigados a requerer o rendi-
mento mínimo, e passam a vi-
ver na miséria.Por isso,não se-
jam injustos para essas pes-
soas, já chegam as dificuldade
que passam. E não é tão fácil
requerer como se imagina; há
regras.”
JOEL ARAÚJO
VILA NOVA DE GAIA

Durão Barroso
■■■ “Durão Barroso foi reelei-
to presidente da Comissão Eu-
ropeia e é, ou deveria ser, mo-
tivo de orgulho para todos os
portugueses, como são os ca-
sos de Cristiano Ronaldo,José
Mourinho,Amália e outros que
se destacam na Europa e no

Mundo, pelo que são e pelo
que fazem.Mas pelo que tenho
lido e ouvido,não é assim com
Durão Barroso. Há portugue-
ses que preferiam ver no seu
lugar uma pessoa de outra na-
cionalidade, mas que fosse do
mesmo sentido político que o
seu, casos de Ana Gomes, BE,
PCP, e até Mário Soares escre-
veu que Durão é do passado.
Talvez se tenha esquecido da
idade que tinha quando se can-
didatou às últimas presiden-
ciais... É por esta e por outras
que os portugueses acreditam
cada vez menos nos políticos.
Durão Barroso pode não fazer
tudo o queria por Portugal,
mas com certeza faz o que está
ao seu alcance.”
ADELINO R. ARAÚJO

Depois das eleições
■■■ “Apontam as sondagens,
com as respectivas margens de
erro, que o PS perdeu a con-
fiança de centenas de milha-
res de votos, que irão escolher
outro partido, abster-se ou vo-
tar em branco.Ou seja,não ha-

verá uma maioria absoluta. O
que temos pela frente são: o
PS coligado com BE,o que des-
vastaria ainda mais a econo-
mia,uma vez que muitos inves-
tidores estrangeiros perderiam
confiança na nossa economia,
assim como multinacionais e
grandes grupos económicos.O
PS coligado com o PCP, cená-
rio quase impossível, uma vez
que o PCP exigiria a cedência
a muitas matérias económicas
e sociais defendidas pelo par-
tido. O PS sozinho, com pouca
força parlamentar e sem ga-
rantia de chegar ao fim da le-
gislatura. E ainda o CDS/PP
com o PS. Em matéria de se-
gurança, Paulo Portas não ce-
deria,bem como na Lei da Imi-
gração e da Nacionalidade.Por
último, o PSD com o PS, algo
possível mas não viável. Os ci-
dadãos,muitos fartos da alter-
nância entre os dois, veriam
aqui a gota de água de uma de-
mocracia de partidos velha,eli-
tizada no poder.”
JOSÉ MARQUES
LISBOA

O GN dedica este espaço às cartas dos leitores para valorizar a opinião de quem nos lê. O mail para correio.leitor@globalnoticias.pt é o meio mais rápido.
E também pode enviar cartas para Av. da Liberdade, 266, 1250-149 Lisboa.
O jornal reserva-se o direito de as seleccionar ou resumir e só publica mensagens de leitores identificados

Os maus exemplos aprendem-
se depressa. E se dúvidas hou-
vesse bastava uma volta pelo
centro de Lisboa, a horas de
ponta, quando a capital ainda
está bem recheada de turistas.
Pois bem, novos, velhos, mais
ou menos bem vestidos, são
muitos os que perdem a com-
postura quando se trata de
atravessar uma passadeira. Si-
nal vermelho? Ora, se toda a
gente passa é porque cá é as-
sim mesmo e... em Portugal faz
como os portugueses! É curio-
so registar como estes compor-
tamentos se contagiam. A dife-
rença é que, regressados aos
países de origem, eles fazem
como sempre fizeram. Nós te-
mos a “coerência” de nunca
mudar comportamentos...
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■ Imigrantes ilegais
em Torres Vedras
O Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF) efectuou nos
últimos dias acções de fiscaliza-
ção emTorres Vedras, tendo
identificado mais de uma cente-
na de trabalhadores
estrangeiros, 20 dos quais ile-
gais. Os empregadores foram
multados em 118 mil euros.

■ Portugal foi o pior
da UE na agricultura
A CAP divulgou um comunicado
em que, citando relatórios on-
tem divulgados pela Comissão
Europeia e pela OCDE, Portugal
teve o pior desempenho dos 27
Estados-membros na aplicação
dos fundos comunitários, cul-
pando o ministro Jaime Silva
por esta “calamidade”.

■ ■ ■ José Falcão e Cunha, que foi deputado
do PSD, secretário de Estado e ministro fale-
ceu ontem, aos 77 anos. Era formado em
Engenharia Civil e comendador da Ordem do
Mérito. O Presidente da República lembrou a
“invulgar competência” do seu antigo minis-
tro, que foi “um modelo de cidadão no
desempenho de altas funções públicas”.

Falcão e Cunha faleceu
ontem aos 77 anos

J
á alguma vez imaginou
queJoséSócrateseMa-
nuela Ferreira Leite al-

guma vez chegassem a vias
de facto, mesmo em frente
à Assembleia da Repúbli-
ca? Pois bem,na internet já
é a realidade.

A “culpa” é de uma em-
presa portuguesa da área
da multimédia, a Canal PT,
que criou o jogo LEG’09,
um combate de boxe com
três rounds entre os dois
principais candidatos ao
cargo de primeiro-minis-
tro. Em http://canalptga-
mes.blogspot.com, o jogo
está disponível a todos os
que quiserem ver Manue-
la Ferreira Leite e José Só-
crates (ou pelo menos as
suas caricaturas) à panca-
da.

Basta escolher qual a
personagem que quer en-
carnar e depois começar a
“atirar argumentos”ao ad-
versário. Os comandos são
simples: pressionando o
“Q” dá-se uma “galheta de

esquerda” e o “A” um “so-
papo para cima”. Se carre-
gar no “P”, o adversário
leva uma“bolachada de di-
reita” e no “L” um “abru-
nho para cima”.O space ser-
ve para defender e recupe-
rar energia.

“Foi uma oportunidade
de momento,tendo em con-
ta as legislativas”, afirmou
ao 24horas Pedro Suspiro,
da Canal PT, o criativo da

empresa. E, cla-
ro,não houve co-
mo impedir a di-
versãodurantea
concepção do
jogo. “Rimo-nos
muito, especial-
mente com as caretas que
fazem quando levam so-
cos”. E porquê só Ferreira
Leite e José Sócrates?“São
os dois que disputam o car-
go de primeiro-ministro e

depois também por ques-
tões de orçamento”, expli-
ca Pedro Suspiro – até por-
que a empresa não prevê fa-
zer dinheiro
com o jogo.

Jogo virtual

A ideia é de uma empresa portuguesa de ‘software’: um divertido confronto,
a punhos, entre os dois principais candidatos a primeiro-ministro

Greve chegou
a atingir 100%
nalguns postos

Alfândega

■■■ A adesão à greve dos
trabalhadores das alfânde-
gas foi “muito elevada”,
adiantou fonte sindical à
agência Lusa, acrescentan-
do que “os postos aduanei-
ros de Bragança e da Boba-
dela estão encerrados e em
Viana do Castelo a adesão
é de 100%”. No turno da
noite na sala de bagagens
do aeroporto da Portela a
adesão foi de 100% e no ae-
roportodoPorto foide75%.

Segundo os dados do Mi-
nistério das Finanças, po-
rém,a adesão média foi de
46,1%.

Os trabalhadores das al-
fândegas iniciaram ontem
uma greve de três dias em
protesto contra a proposta
do Governo de regulamen-
tação das carreiras.

Sindicato
contra aviões
fretados

TAP

■■■ Depois das greves dos
pilotos da Portugália e dos
trabalhadores de terra, os
aeroportos serão novamen-
teafectadoshojeeamanhã,
desta vez pela paralisação
dos pilotos da TAP.

Com o objectivo de ate-
nuar o impacto da greve –
que deverá custar 10 mi-
lhões de euros aos cofres da
companhia –,aTAP vai fre-
tar aviões de outras compa-
nhias aéreas para assegurar
a realização dos voos de lon-
go curso, tendo já garanti-
dos serviços mínimos nas li-
gações para os Açores e a
Madeira e os voos entre Lis-
boa e Luanda.

O Sindicato dos Pilotos
da Aviação Civil , que con-
vocou a paralisação, consi-
dera que a decisão da TAP
de fretar aviões é ilegal.

Táxis portugueses já podem ir a Espanha
Reciprocidade

■■■ As autoridades de Madrid passa-
ramm,desdeontem,a permitir o trans-
porte transfronteiriço em táxi para to-
madadepassageirosemEspanhacom
destino a Portugal e vice-versa, sem
necessidade de uma autorização pré-
via.

A decisão da Dirección General
de Transportes por Carretera foi já
transmitida à direcção daAssociação
Nacional dosTransportadores emAu-
tomóveis Ligeiros (ANTRAL),a prin-
cipal estrutura representativa dos ta-

xistas portugueses, e satisfaz um pe-
dido feito pela instituição portugue-
sa congénere, o IMTT, há dois meses.

Na altura,o IMTT apelou“à modi-
ficação dos procedimentos vigentes,
de forma a permitir que os taxistas
portugueses possam receber passa-
geiros em Espanha, numa óptica de
reciprocidade face à situação dos ta-
xistas espanhóis em Portugal”.

O presidente daANTRAL,Florên-
cio deAlmeida, tinha admitido a pos-
sibilidade de os taxistas portugueses

avançarem para um “bloqueio” nas
fronteiras se as autoridades portugue-
sas não tomassem uma posição sobre
a apreensão de táxis portugueses na
Galiza, alegadamente por não pode-
rem exercer naquele país.

Ainda no domingo,um taxista por-
tuguês deVila do Conde, que foi cha-
mado à Corunha (Galiza) para trans-
portar uns pescadores para aquela ci-
dade,foi mandado parar pela Guardia
Civil espanhola e multado em 1501
euros, que teve logo de pagar.

Genética
influencia
doença bipolar

Estudo

■■■ Três em cada quatro jo-
vens que sofrem de distúr-
bio bipolar, com episódios
maníacos, têm parentes a
quem foi diagnosticada al-
guma perturbação psiquiá-
trica,revela um livro ontem
apresentado em Lisboa.

Segundo este estudo,
80% das crianças e jovens
com mania (uma manifes-
tação clínica da doença bi-
polar) têm familiares com
distúrbios, o que revela o
peso dos factores genéticos
nesta doença.

Além desta componen-
te, há outros factores que
podem desencadear um
episódio de mania, como a
relação conflituosa com
pais e irmãos, dificuldade
na integração na escola,fra-
ca capacidade de interac-
ção com os outros e falta de
calor maternal.

A mania manifesta-se
através de sintomas como:
mudanças repentinas de
humor, falar muito e rápi-
do, auto-estima extrema-
mente elevada,energia em
excesso,pouca necessidade
de dormir, distracção exa-
cerbada e irritabilidade.

De acordo com a mesma
investigação, em 60% dos
adultos a doença manifes-
tou-se antes dos 20 anos e
em 10% a 20% dos casos
antes dos 10 anos.

Osespecialistasestimam
que 6% a 15% das crianças
e adolescentes sofram de
distúrbio bipolar, com epi-
sódio maníaco que pode du-
rar até quatro anos, sobre-
tudo no caso
dos jovens.

José Sócrates e Manuela
Ferreira Leite à batatada

■■■ O jogo é totalmente gratuito e promete
arrancar gargalhadas

■■■ Especialistas
estimam que entre
6% a 15% das
crianças sofrem de
distúrbio bipolar
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AAssociação de Ou-
rivesaria e Relojoa-
ria de Portugal

(AORP) e a Escola de En-
genharia da Universidade
do Minho estão a desenvol-
ver um chip de localização
para jóias como resposta ao
elevado número de assaltos.

“O projecto passa por
adaptar a tecnologia exis-
tente à joalharia para res-
ponder à insegurança, que
é um dos maiores proble-
mas da ourivesaria”, afir-
mou à agência Lusa Fátima
Santos, secretária geral da
AORP.

Fátima Santos explicou
que “a tecnologia vai ser
desenvolvidaàescaladeum
anel”, com o objectivo de
dissuadir os assaltos,permi-
tindo também localização
daspeçasemcasoderoubo.

A responsável da AORP
prevê que, em 2010, o chip

esteja em fase de teste num
número reduzido de empre-
sas, acrescentando que, se
houver sucesso,em 2011 po-
de estar a ser utilizado pe-
los industriais e retalhistas
de ourivesaria e relojoaria.

Segundo Fátima Santos,

o custo da utilização do chip
será reduzido uma vez que
decorre da adaptação da
tecnologia já existente no
mercado,como a que se tem
falado recentemente para
aplicação nos automóveis.

Em simultâneo,aAORP
tem abertas as candidatu-
ras ao programa“Ourivesa-
ria em Segurança”,que pre-

vê o apoio em 45 por cento
em equipamentos físicos
para reforçar a segurança
em espaços industriais e de
retalho.

“O Sistema de Incenti-
vos à Qualificação de PME
prevê apoios no investimen-
to feito em cofres, alarmes,
sistemas de vídeo-vigilân-
cia e de localização de via-
turas”,avançou a secretária
geral da AORP.

Nestemomento,oprojec-
to conta já com a inscrição
decercade30associadosso-
bretudo do Norte do País, o
que comprova “as falhas do
sector”.

De acordo com a associa-
ção, desde o início do ano
houve mais de 30 assaltos a
ourivesarias,dos quais,pelo
menos, 20 ocorreram na re-
gião Norte, mas o ano mais
dramático foi o
de 2006/07.

Farmacêuticos
processam
bastonária

Hospitais

■■■ As farmácias que estão
nos hospitais vão processar
a bastonária dos farmacêu-
ticospordifamação.Ontem,
Elisabete Faria questionou
amargemdelucrodestasfar-
mácias e lançou a suspeita
sobre se estariam a vender
medicamentos contrafeitos.
“Como é possível que a nos-
sa margem de lucro seja in-
ferior a 19 por cento e estas
farmácias ofereçam percen-
tagens que chegam aos 30
por cento?Vendem medica-
mentoscontrafeitos?”,disse
à Lusa.

“Vamosagirjudicialmen-
te contra as afirmações da
bastonária,comumaqueixa
pordifamação.Nãopodemos
tolerar este tipo de compor-
tamento.Asuspeitalançada
é completamente falsa e
uma falta de respeito para
comoscolegasquenuncase-

riamconiventescomalgoilí-
cito”,disseao24horasPaulo
Saraiva, director executivo
da farmácia do Centro Hos-
pitalar de Coimbra. Mafal-
da Tomás, directora da far-
máciadoHospitaldeLeiria,
garanteque“osmedicamen-
tossãoiguaisaosqueelaven-
denafarmáciadela”.“Éum
desrespeitoumapessoaque
ocupa o lugar que ela ocupa
lançar o pânico na popula-
ção”, lembrou Mafalda To-
más.JáPauloDiogo,respon-
sável da farmácia do Santa
Maria, garantiu que o lucro
das farmácias de rua não é
tão baixo como a bastonária
diz. “As farmácias normais
têm entre 26 e 28 por cento
demargemde
lucro”.

‘Chips’ semelhantes aos que serão aplicados aos automóveis
poderão ser colocados em jóias do tamanho de um anel

Assaltos forçam ourives
a recorrer à electrónica

Inovação

■■■ Jóias ‘chipadas’ dificilmente serão colocadas no mercado negro

■ Galp candidata
a explorar petróleo
na Venezuela
A Galp anunciou que vai
começar a licitar um dos
blocos da faixa petrolífe-
ra do Orinoco, na
Venezuela. Na corrida es-
tão já 19 empresas
internacionais.

■ Credores
vão viabilizar
Qimonda
O administrador da insol-
vência da Qimonda
Portugal garantiu que o
Estado, BCP e BES vão
votar “em bloco” a favor
da recuperação da em-
presa de capitais
alemães na assembleia
de credores de terça-fei-
ra.

■ UE propõe novo
sistema
de supervisão
Bruxelas propôs ontem a
criação de um novo orga-
nismo, o Comité Europeu
do Risco Sistémico
(CERS), responsável por
detectar riscos para o sis-
tema financeiro e emitir
alertas para que sejam
tomadas medidas rapi-
damente.

■ Sonae vai fechar
fábrica
na Alemanha
A Sonae Indústria está
a negociar o fecgo da
fábrica em Kaisersech,
na Alemanha, devido à
quebra de en-
comendas.

moeda

■ Fundo de reforma
já vai em oito milhões
O valor do fundo de certificados de
reforma ronda já os oito milhões de
euros, depois de 6500 pessoas terem
aderido aos chamados PPR do Esta-
do para complementarem a sua
reforma. Os certificados de reforma
conseguiram uma rentabilidade mé-
dia de 7,82 por cento nos últimos 12
meses.

■ ■ ■ A Escola Santos Simões, em Guima-
rães, construiu um gatil para acolher 30
gatos que são tratados por alunos e profes-
sores, uma experiência única em Portugal.
“É um projecto pedagógico que reforça a li-
gação emocional entre as crianças e os
animais”, sustenta Luísa Veiga, professora e
coordenadora do Gatil Simãozinho.

Escola constrói gatil
e envolve alunos

■■■ Bastonária
questionou mar-
gens de lucro das
farmácias que
estão nos hospitais

Magalhães
não pára nem
se o PS perder

Educação

■■■ A ministra da Educa-
ção,Maria de Lurdes Rodri-
gues, afirmou ontem que o
programa Magalhães não
está suspenso nem atrasa-
do e tem todas as condições
para prosseguir, indepen-
dentemente do resultado
das eleições de domingo.

“Mais de 400 000 crian-
ças já beneficiaram deste
programa e ele prossegue
na sala de aula”,disse a mi-
nistra aos jornalistas,acres-
centando que estão a ser
desenvolvidos livros digitais
e vários conteúdos,a par de
formação, para reforçar o

programa nas escolas.
“O que se passa é em re-

lação às crianças que entra-
ram este ano na escola e
ainda não puderam benefi-
ciar do programa. Espera-
mos que possam vir a bene-
ficiar”, declarou Maria de
Lurdes Rodrigues,defendo
que é preciso criar condi-
ções para as inscrições e a
informação às famílias.

Agovernanteconsiderou
que o próximo executivo te-
rá“todas as condições para
dar continuidade ao progra-
ma” e que “tudo está a ser
preparado para que possa
continuar”,garantiu.“Éisso
que nós esperamos”, ex-
pressou, sublinhando que
os novos alunos são “uma
minoria em relação aos que
já têm o Magalhães” .

“Nas escolas há já mui-
tos computadores e quadros
tecnológicos.Não podemos
dizer que está parado no
tempo porque está em cur-
so nas escolas”,
sustentou.

■■■ Mais de 400
mil crianças já
beneficiaram deste
programa e ele vai
prosseguir

■■■AORP quer
reforçar segurança
nos espaços
industriais, lojas
e nas jóias
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Casal raptado na própria casa
Algarve

■■■ Ainda estão a monte os
responsáveis pelo seques-
tro de um casal inglês den-
tro da casa onde passavam
férias, no Algarve. Os ido-
sos foram surpreendidos,às
02.30 de ontem,por três as-
saltantes encapuzados que,
para conseguirem os códi-
gos dos cartões multibanco
de ambos, os prenderam
com algemas durante uma
hora e os agrediram.

Já na posse do que que-
riam, ouro e códigos multi-
banco,o grupo fugiu no car-
ro do casal, um Mercedes
classe A cinzento.

O roubo aconteceu num
bloco de vivendas junto ao
Hotel da Penina, que, de
acordo com vizinhos,nos úl-
timos dias tem sido alvo de
várias tentativas de assalto.

“Ontem, por volta das

20.00, ouvi barulho no meu
quintal,aindaviumhomem
com cerca de 20 anos a fu-
gir. Já me tinha sido furta-
do o GPS”, contou ao 24ho-
ras Christian Downel,mora-
dor na vivenda número 42
e pela primeira vez de fé-

rias no Algarve.
Para o responsável pela

Associação de Hotéis e Em-
preendimentos Turísticos
do Algarve, as unidades da
região estão a sofrer uma
onda de as-
saltos.

McCann
voltaram
a Portugal

Caso Maddie

■■■ Kate e Gerry McCann
afirmaram ontem em Lis-
boa que voltaram a Portu-
gal para “encontrar novas
pistas e uma estratégia que
permita maximizar a procu-
ra”da sua filha Madeleine,
que desapareceu há mais
de dois anos no Algarve.

“É um dia muito impor-
tante para nós e para a pro-
cura de Madeleine. Isto po-
de ser um ponto de viragem
na busca e nós estamos dis-
postos a fazer o que for pre-
ciso para continua a procu-
rar a nossa filha”, disse Ka-

te McCann, que falou aos
jornalistas,juntamentecom
o marido, Gerry, numa con-
ferência num hotel de Lis-
boa. Os pais de Madeleine,
que se reuniram com os
seus advogados em Portu-
gal,salientaram a importân-
cia de seguir todas as pistas
“que possam apontar para
o desaparecimento de
Maddie” e quiseram trans-
mitir às pessoas que“ainda
existe uma possibilidade
dela estar
viva”.

Vítima criava
ambiente
de terror

Oeiras

■■■ Os familiares do ho-
mem que assassinou o pai
em Porto Salvo, em Janei-
ro, traçaram ontem no Tri-
bunal de Oeiras um cenário
familiar de violência do-
méstica continuada motiva-
da “pelo álcool”.

“A minha vida sempre
foi um caos. Fui vítima de
maus-tratos durante anos”,
disse perante os juízes Izal-
tina Ramos, viúva da víti-
ma, relatando episódios de
violência continuada e jus-
tificando que Carlos Ramos
(pai),a vítima mortal,se en-
contrava“quasesempre”al-
coolizado.“Espetou-me um
cigarro na cara e ainda te-
nho aqui a marca. Tenho
cinco pontos na cabeça e
um dos meus filhos foi esfa-
queado nas mãos pelo pró-
prio pai”, adiantou.

De acordo com a acusa-
ção, Carlos Ramos (filho)
desferiudoisgolpes,com re-
curso a um machado,na ca-
beça da vítima, Carlos Ra-
mos (pai),na noite de 26 de
Janeiro de 2009.

Ex-feirante apanhada
sem carta pela 38.ª vez

Promessa quebrada

■■■ A PSP de Coimbra de-
teve, ontem, pela 38.ª vez,
uma mulher de 48 anos por
conduzir sem carta de con-
dução, que tinha sido con-
denada a um ano de prisão
no dia 10 deste mês por ser
reincidente neste tipo de in-
fracção.

A antiga feirante condu-
zia um veículo ligeiro,onde
seguia sozinha, tendo dito
que “ia para uma aula de
código”. Segundo a sub-co-
missária da PSP, Cristina
Araújo foi presente a tribu-
nal,mas o julgamento ficou
marcado para o dia 23 de
Outubro por solicitação do
seu advogado.

A 10 de Setembro, a an-
tiga feirante foi julgada no
Tribunal de Coimbra por
ter sido detectada mais

uma vez a conduzir sem ha-
bilitação legal, prática que
admitiu realizar há mais de
20 anos e pela qual já foi
condenada.Na altura,Cris-
tina Araújo garantiu que
não voltaria a conduzir sem
carta e mostrou-se esperan-
çada em obter o título “em
breve”.

Ao ser questionada so-
bre a pena, disse não a
achar exagerada, acrescen-
tando que “a lei manda as-
sim”. Entre os anteceden-
tes criminais, enumerados
pela juíza, figuravam, além
da condução sem habilita-
ção legal,ofensas corporais,
falsificação,burla qualifica-
da e falsificação de docu-
mento,danos e desobediên-
cia, entre ou-
tros.

Cocaína
do Brasil
apreendida

Aeroporto de Lisboa

■■■ A Direcção-Geral das
Alfândegas anunciou a de-
tenção de um “correio” de
droga no Aeroporto de Lis-
boa e a apreensão de 16,259
quilos de cocaína em eleva-
do estado de pureza, sufi-
ciente para 162 590 doses
individuais.

Uma das apreensões foi
feita, sábado, no sector de
controlo de passageiros e
bagagens, sendo a droga
transportada por um ho-
mem português,de 39 anos,
procedente do Brasil. A
cocaína vinha dissimulada
na sua bagagem pessoal,
dentro de latas de mantei-
ga,envolvidas em vestuário.

Numa outra operação
realizada no mesmo dia, os
agentes alfandegários de-
tectaram no sector de car-
ga aérea uma remessa pro-
cedentedoBrasilecomdes-
tino à Guiné-Bissau, em
trânsito por Lisboa,onde vi-
nham escondidos 15 quilos
de cocaína em módulos de
móveis de cozinha em ma-
deira.

■■■ Roubo em vivenda junto ao Hotel da Penina

Durante meses, dez homens assolaram o distrito do Porto, roubando milhões
de euros em tabaco e jóias. A PJ conseguiu finalmente deitar-lhes a mão

A
PolíciaJudiciária do
Norte anunciou on-
tem,em conferência

de imprensa,a detenção de
dez membros de um grupo
armado que terá concreti-
zado mais de duas dezenas
de roubos, tendo como alvo
dilecto ourives e comercian-
tes de tabaco.

Deacordocomodirector
da PJ Norte, Baptista Ro-
mão,os detidos,com idades
entre os 24 e os 46 anos, são
cinco vendedores ambulan-
tes e igual número de des-
empregados,todoselescom
antecedentes criminais.

Um dos elementos deti-
doencontrava-seevadidode
um estabelecimento prisio-
nal desde 2000.O indivíduo
em questão, quando fugiu
do Estabelecimento Prisio-
nal de Paços de Ferreira, ti-
nha ainda seis anos de pena
a cumprir pelo crime de ho-
micídio.

De entre os assaltos à
mão armada imputados a
este grupo, a PJ destaca
pelo menos três a comer-
ciantes ambulantes de me-
tais preciosos,dois a ourive-
sarias, 15 a viaturas de

transporte de tabaco,dois a
cafés e um a posto de abas-
tecimento de combustível,
num total de 23 ocorrências
criminosas.

Os roubos foram concre-
tizados desde finais de 2008
nas zonas da Maia,Vila do
Conde,Póvoa deVarzim,Va-
lença,Trofa e Paredes.

No decurso das investi-
gações foi feita a apreensão
de uma metralhadora, com
dois carregadores e 67 mu-
nições,cinco pistolas de ca-
libre nove milímetros e res-
pectivas munições,uma pis-
tola de calibre 6,35mm,um
revólver, seis espingardas
caçadeiras, duas granadas,
uma pistola de alarme,qua-
tro réplicas de armas de
fogo, mais munições de vá-
rios calibres, um colete à
prova de bala,uma navalha
de ponta e mola, uma cata-
na, vários gorros e luvas.

A PJ apreendeu ainda
três viaturas, vários tele-
móveis, perto de mil euros
em dinheiro, tabaco e pe-
ças em ouro.

Baptista Romão admitiu
que os elementos do grupo
eram perigosos, não hesi-
tando em abrir fogo duran-
te os assaltos. “Fizeram-no
em três ou quatro situações,
para intimidação”.

A operação da PJ no Por-
to e Vale do Ave envolveu
pertodeumacentenadeele-
mentos,ecaracterizou-sepor
especiais medi-
dasdesegurança.

PJ deteve gangue que assaltava
distribuidores de tabaco

Porto

■■■ O arsenal apreendido pela Polícia Judiciária
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■■■ Pais
da menina
desaparecida
em busca
de novas pistas
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Para receber gratuitamente conselhos telefone para o:

707 200 975
Estamos à sua disposição de segunda a sexta, das 9h às 20h.

Ou visite o nosso site www.belsana.com.pt
Consiga M-Forte para 20 dias GRÁTIS.

Descubra o afrodisíaco natural

que mudou as 
minhas noites

M-Forte, O potenciador 
sexual mais procurado nos 

Estados Unidos e Japão

O M-Forte ajudará a recuperar 
o equilíbrio sexual

Acção imediata e 100% Natural

Agora, com o M-Forte poderá voltar a sentir a excitação das 
suas hormonas, o aumento da líbido e recuperar o vigor da 
juventude. E ao contrário de qualquer produto químico com 
as suas inevitáveis contra-indicações, o M-Forte é um 
produto totalmente natural e sem qualquer contra-
indicação, pelo que poderá ser considerado como 
uma “alternativa” natural ao Viagra.

Verfique por si os surpreendentes resultados do M-Forte porque você 
poderá ser um destes: 

O meu marido fechava-se em si mesmo
“Já não sabia o que fazer. Comprei todo o tipo de roupa interior sexy para 
agradar-lhe, mas nada... e ele continuava a fechar-se em si mesmo (os 
homens têm mais dificuldade em falar dos seus problemas sexuais). Até 
que me aconselharam a dar-lhe o M-Forte e tudo mudou! O meu marido 
transformou-se noutra pessoa, muito mais fogoso e duradouro...” 

Tudo voltou a funcionar como quando tinha 20 anos
“Ao 40 anos tudo muda; os filhos, a casa, tudo se transforma num stress e quando 
chegava à noite... estava tão cansada que adormecia no sofá. Uma amiga comentou 
que tinha experimentado o M-Forte e que se sentia com mais energia e desejo à noite. 
Finalmente resolvi experimentá-lo e, na verdade, digo-vos que voltei a desfrutar do 
sexo como nos meus melhores anos.” 

Quem disse que aos 70 anos é a decadência?
“Não suportava a ideia de não conseguir manter o meu desempenho sexual… O 
M-Forte  permitiu o meu rejuvenescimento sexual. Agora posso afirmar que depois 
dos 70 continuo a fazer amor como aos 30.”

É do conhecimento geral que cerca de 30% da popu-
lação masculina e 25% da população feminina irão 
sofrer ou já sofreram de algum episódio de deficiência 

sexual ao longo das suas vidas.
A saúde sexual não é um tema, sobre o qual, 

a maioria das pessoas se sinta cómoda para 
falar e acabam por sofrer em silêncio quan-
do o problema não permite ao próprio ou á 
parceira, desfrutar de uma completa satis-
fação. Tudo isto poderá dar azo a futuras cri-
ses conjugais.
Descubra o poder do M-Forte para aumen-
tar a energia, o vigor, a resistência e a acti-
vidade sexual.

O M-Forte é 100% natural e contém a raiz de uma planta 
nativa do Perú, conhecida há mais de 4000 anos, como 
uma importante fonte nutricional com efeitos benéficos 
para a saúde. Inúmeros estudos demonstraram as proprie-
dades dessa raiz, principalmente, no incremento do desejo e 
na melhoria da qualidade da vida sexual, uma vez que tem 
um efeito vaso-dilatador (permite maior acesso de fluxo 
sanguíneo à zona pélvica) aumentando a potência sexual.
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M-FORTE

Para homem
e mulher

homem mulher
- Aumenta o fluxo sanguíneo
  até aos orgão sexuais
- Favorece erecções fortes
  e duradouras
- Aumenta os níveis de   
  testosterona
- Ejaculações ambundantes
- Aumenta a fertilidade

- Normaliza as disfunções
  hormonais
- Melhora a secura vaginal
- Elimina a falta de desejo
- Aumenta a intensidade 
  dos orgasmos
- Aumenta a fertilidade

100% 
NATURAL
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Honduras

M anuel Zelaya,pre-
sidente das Hon-
duras deposto e

expulso do país a 28 de Ju-
nho por militares, continua
barricado na embaixada do
Brasil, mas no exterior das
instalações,na capitalTegu-
cigalpa, registaram-se con-
frontos vários, com uma ví-
tima mortal, e o recolher
obrigatório impera,com al-
gumas excepções.

A primeira vítima mor-
tal foiumhomemde65ano,
apoiante de Zelaya, tendo
sucumbido a um tiro em
confrontos registados no
distrito de Flor del Campo,
na capital hondurenha.

A embaixada do Brasil,
onde Zelaya,a família e cer-
ca de quatro dezenas de
apoiantesseencontrambar-
ricados, encontra-se cerca-
da por centenas de solda-
dos e de polícias.

O governo, dirigido por
Roberto Micheletti, impôs
o recolher obrigatório, em-

bora conceda suspensões
temporárias para que“a po-
pulação adquira alimentos
e artigos de primeira neces-
sidade”, afirmou o gover-
nante ao Canal 10.

Manuel Zelaya afirmou
não ter existido qualquer
combinação com a embai-
xada. “O Brasil não sabia

dos meus planos.Vim direc-
to à embaixada por uma
questão de estratégia, para
queoplanonãocorresseris-
co”, disse Zelaya ao Folha
de S. Paulo.

Segundo Zelaya, a esco-
lha da embaixada brasilei-
ra foi“por causa da vocação
democrática do Brasil, do
Presidente Lula e de Mar-
co Aurélio Garcia (assessor
internacional da presidên-
cia) e também pelo peso in-
ternacionalquetemopaís”.

A ministra da Casa Civil,
Dilma Rousseff,considerou
como “questão elementar
de direitos humanos”o fac-
to de a embaixada abrigar
Zelaya.

O Presidente do Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva,
defendeu ontem, na aber-
tura da Assembleia-Geral
das Nações Unidas, que o
Presidente deposto de Hon-
duras deve reassumir ime-
diatamente o cargo.

“A comunidade interna-
cional exige que Manuel
Zelaya reassuma imediata-
mente a Presidência das
Honduras”, afirmou o pre-
sidente brasileiro, sendo
aplaudido por muitos re-
presentantes dos 192 paí-
ses-membros da ONU que
participam na reunião
anual. “É preciso vontade
política”,garan-
tiu.

Zelaya hospedou-se na embaixada do Brasil e Tegucigalpa
mergulhou em confrontos entre apoiantes e o Exército

■■■ Obama discursa

■■■ Apoiantes de Zelaya depararam com a polícia

ONU

■■■ Os que esperavam um
discurso de tiradas idealis-
tas ficaram desapontados
com Barack Obama. O ho-
mem que aAmérica elegeu
há menos de ano para rom-
per com a política de Geor-
ge W. Bush estreou-se on-
tem na Assembleia Geral
da ONU a pedir responsa-
bilidades ao resto do mun-
do.“Nós [os EUA] procura-
mos, por palavras e actos,
uma nova era de compro-
misso planetário”, disse o
Presidente americano.
“Agora é tempo de todos as-
sumirem as suas responsa-
bilidades.”Nas Nações Uni-
das – que o embaixador de
Bush, John Bolton, disse
uma vez ser “algo que não
existe” –, Obama não pou-
pou críticas aos velhos ini-
migos dos EUA. “O mundo
tem de estar unido para
mostrar que a lei interna-
cional não é um promessa
vazia e os tratados são para
cumprir. O futuro não per-
tence ao medo.” O Presi-
dente pôs em guarda a Co-
reia do Norte e o Irão, paí-
ses que terão planos para
desenvolver armas nuclea-
res. Um dia depois de se
reunir com os líderes pales-
tiniano e israelita, o Presi-
dente considerou “ilegíti-
mos” os colona-
tos judeus.

Mobilizar
o mundo
contra o medo

Espanha

■■■ O piloto da companhia
aérea holandesa Transavia
Júlio Alberto Poch, suspei-
to de ter participado nos
“voos da morte” durante a
ditadura argentina, foi de-
tido em Valência, leste de
Espanha.

O referido piloto, que
tem dupla nacionalidade
holandesa e argentina,é re-
clamado pela justiça argen-
tina no âmbito de quatro
processos penais de crimes
cometidos durante a dita-
dura argentina entre 1976
e 1983, que terão provoca-
do mais de 1000 vítimas, in-
dicou o Ministério do Inte-
rior espanhol num comuni-
cado.

Júlio Alberto Poch “foi
detido a pedido das autori-
dades argentinas e é suspei-
to de ter participado nos
‘voos da morte’ da antiga
junta”, tinha declarado an-
teriormente um porta-voz
do Ministério dos Negócios
Estrangeiros holandês.

O piloto preparava-se
para descolar de Valência
para entrar na Holanda, in-
dicou uma porta-voz da
Transavia, Anita Sunter. A
Transavia é uma filial de
baixo custo das compa-
nhias aéreas KLM e da Air
France.

Cerca de 30 000 pessoas
foram dadas como desapa-
recidas durante a ditadura
militar na Argentina entre
1976 e 1983. Durante os
“voosdamorte”,osoposito-
res políticos eram drogados
e atirados com vida ao mar
a partir de
aviõesmilitares.

Detido piloto
de ‘voos
da morte’

Internet

■■■ AAl-Qaida realizou um
vídeo para assinalar o ani-
versáriodosatentadosde11
de Setembro de 2001, no
qual figura o número 2 da
rede,Aymanal-Zawahiri,in-
dicou o centro norte-ameri-
cano de vigilância de sites
islamistas, IntelCenter.

“Imagens do soldado
norte-americano Bowe
Berghdahl, sequestradope-
los talibãs a 30 de Junho de
2009eaindaprisioneiroapa-
recemnovídeo.As imagens
parecemserasmesmasque
outras já difundidas ante-
riormente”, disse o centro,
que dá poucos detalhes su-
plementares sobre o vídeo,
mas sublinha que a rede di-
funde frequentemente um
documentosemelhantenes-
ta época do ano.

Al-Qaida
lembra 11
de Setembro

Ciência

■■■ A Arábia Saudita pre-
tende uma nova universida-
de de investigação,um cen-
tro multimilionário cons-
truído numa região onde a
interpretação conservado-
ra do Islão tem sido culpa-
da de impedir a inovação
científica.

A Universidade de Tec-
nologia,equipadacomlabo-
ratórios e com os 14 super-
computadores mais rápidos
do mundo, abriu ontem ofi-
cialmente, num campo de
investigação na costa do
MarVermelho,acercade80
quilómetros a Norte do cen-
tro comercial de Jeddah.As
autoridades sauditas pre-
tendemqueesta instituição
tenha um papel fundamen-
talparaqueoreinosetrans-
forme num núcleo científi-
co global.

Sauditas
apostam
na inovação
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sacode a capital
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■ Rede terrorista
desmantelada
Os serviços de segurança marro-
quinos detiveram 24 membros
de uma “rede terrorista” espe-
cializada em recrutar
voluntários para operações sui-
cidas no Iraque e para a
guerrilha liderada pela Al-Qaida
na Somália e Afeganistão, anun-
ciou o Ministério do Interior.

■ Suspeitos de crimes
de guerra detidos
A polícia da Missão Europeia
(EULEX) no Kosovo deteve qua-
tro sérvios do Kosovo, suspeitos
de terem cometido crimes de
guerra. As detenções, que foram
feitas na região de Gnjilane, a 40
km a sudeste de Pristina, foram
feitas a pedido do Ministério Pú-
blico da Missão Europeia.

■ ■ ■ A menos de 24 horas da cimeira do G-
20, cresce a tensão em Pittsburgh, cidade
americana que acolhe o encontro, a que acor-
rem vários manifestantes que protestam
contra o grupo dos mais ricos do mundo. As
autoridades estão a reforçar a segurança,
tendo sido destacados mais de quatro mil ho-
mens para apoiar os 900 agentes da cidade.

Cimeira do G-20
em crescente tensão

■■■ Poch
preparava-se
para descolar
de Valência
rumo à Holanda

■■■ Confrontos na
capital já provoca-
ram uma morte.
Um apoiante de
Zelaya foi alvejado



Ciclista português foi o segundo mais rápido no
contra-relógio de sub-23 e promete não ficar por aqui

Nelson Oliveira con-
quistou ontem para
Portugal a primeira

medalha de prata em Mun-
diais de ciclismo de estrada,
ao terminar em segundo o
contra-relógio de sub-23 dos
Campeonatos que se dispu-
tamemMendrisio,naSuíça.

O corredor de Anadia,
batido apenas pelo austra-
liano Jack Bobridge, a
quem Lance Armstrong já
augurou grande futuro, ga-
nhou a segunda medalha
lusa em Campeonatos do
Mundo,depois do bronze de
Sérgio Paulinho, também
no “crono” em sub-23
(2002).“Já me ocorreu que
posso ter feito história”,
confessou Nelson Oliveira.

“Foi a primeira vez que
participei num Mundial
em sub-23 e consegui logo
uma medalha de prata. Fiz
um bom tempo, perdi 19
segundos, que acaba por
ser de mais, mas fiquei
contente com o segundo lu-

gar”, afirmou o único re-
presentante luso na cate-
goria.

O corredor da formação
espanhola CC Lugo-Artesa-
nia Galicia, de 20 anos, bi-
campeão nacional de con-
tra-relógio de sub-23, com-
pletou os 33,2 quilómetros
do percurso em 41.03 minu-
tos,gastando mais 19 segun-
dos do que o australiano
Jack Bobridge (40.44),novo
campeão do Mundo.

OalemãoPatrickGretsch,
com mais 28 segundos,com-
pletouopódio,depoisdeter
rolado durante a primeira
metade do percurso com re-
gistos mais rápidos do que
Nelson Olveira, que doseou
bem o esforço e manteve o
nívelnasegundametade,ao
invés do germânico, numa
prova em que Adriano Ma-
lori, campeão em 2008, não
foi além do
quinto posto.

Nelson Oliveira
conquista a prata

Mundial de Ciclismo de Estrada

■■■ Nelson à partida para o contra-relógio
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■ ■ ■  A selecção feminina portuguesa de
futebol estreou-se com uma derrota no
Grupo 7 de apuramento para o Mundial
da Alemanha 2011, ao perder com a Itália
por 2-0, em Rieti. Patrizia Panico marcou,
aos 45 e 65 minutos, os dois golos da for-
mação transalpina, que comanda o
agrupamento, com seis pontos.

Selecção feminina
perde com a Itália

FC Porto campeão nos negócios
Mercado futebolístico

■■■ Os três maiores clubes
portugueses de futebol ge-
raram mais de 500 milhões
de euros em receitas resul-
tantes de transferências de
jogadores no século XXI,
tendo garantido quase 200
milhões de mais-valias no
mesmo período.

Em pouco mais de oito
anos e meio de século XXI,
FC Porto, Sporting e Benfi-
ca transferiram 79 jogado-
res para outros clubes, ob-
tendo um encaixe financei-

ro total de 535,5 milhões de
euros.

O FC Porto é um caso de
sucesso ímpar, mesmo no
plano europeu.Neste sécu-
lo, os “dragões” apresen-
tam um lucro de 190,6 mi-
lhões de euros, consequên-
cia dos 340,6 realizados na
venda de passes de jogado-
res contra os 150 milhões
gastos no mesmo período
em contratações.

O Sporting aparece na
segunda posição dos clubes

que mais lucraram com pas-
ses de jogadores, ao regis-
tar um saldo positivo de
32,7 milhões,quase seis ve-
zes menos que os rivais do
Norte.

O Benfica é o único dos
“três grandes” a registar
um saldo negativo entre
compras e vendas, com
31,4 milhões de euros de
prejuízo. Ainda assim, en-
caixou uns apreciáveis 107
milhões, contra um gasto
de 138,4.
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‘Conta-me como foi’ e ‘Pai à Força’ regressam à grelha da
televisão pública com novas temporadas

T
rês concursos, dois

deles para e com fa-
mílias,novas tempo-

radas de Conta-me como Foi,
Pai à Força e Telerural, es-
treia da série de ficção Um
Lugar para Viver e de um
programa conduzido por
Salvador Mendes deAlmei-
da são as principais novida-
des ontem apresentadas
pela RTP1 este Outono.

Um Lugar para Viver é a
primeira estreia, hoje, às
21.39. Comédia de humor
negro,em 13 episódios,con-
ta a história de uma famí-
lia de emigrantes que re-
gressa de França ao fim de
30 anos para recomeçar a
vida após uma série de des-
aires em Paris. Numa auto-
caravana, com cada episó-
dio a ser gravado numa lo-
calidade diferente, esta é
uma verdadeira série itine-

rante. Rui Mendes, Adelai-
deJoão,AnaBustorffeJoão
Lagarto são alguns dos no-
mes do elenco da série que
viaja com uma passageira
especial: a falecida matriar-
ca da família na arca con-
geladora.

Salvador, programa em
que serão abordados temas
como cidadania, solidarie-
dade social, integração e de-
ficiência,promete uma his-
tória de vida todas as sema-
nas, às segundas-feiras, às
21.30. Salvador Mendes de
Almeida conduz este novo
formato, com data de es-

treia para 12 de Outubro.
Cinco dias depois chega

o novo concurso apresenta-
do por Catarina Furtado,
Dança Comigo no Gelo,apos-
ta da RTP1 para os serões
de sábado. Ainda sem dia
certo,masemOutubro,aes-
tação pública vai estrear
doisconcursosparafamílias
ecomfamíliascomoconcor-
rentes.Família/Família,con-
duzido por Sónia Araújo,
mostra os talentos lá de
casa, às sextas à noite e Úl-
timo Passageiro terá a difícil
tarefadeconcorrercomNas-
ci P’ra Cantar, daTVI.A du-
pla de apresentadores é ex-
periente –João Baião e Síl-
viaAlberto – e uma série de
provas vai testar até ao limi-
te o empenho e o desempe-
nho das três famílias em
competição em
cada programa.

RTP vai estrear três
novos concursos

Programação

■■■ Estreia-se hoje às 21.39 ‘Um lugar para Viver’ com Ana Bustorf, entre outros

■ Festa da Cerveja
Alemã em Lisboa
A Festa da Cerveja Alemã come-
ça hoje e termina no domingo,
no jardim do Campo de Santa-
na, em Lisboa. A iniciativa
procura ser uma réplica da
Oktoberfest de Munique. Há
música, dança e gastronomia da
Baviera. As receitas revertem
para as Aldeias SOS Criança.

■ Xutos & Pontapés
no Estádio do Restelo
Os Xutos & Pontapés vão actuar
no sábado, no Estádio do Reste-
lo, num concerto que assinala o
30.º aniversário desta banda que
tem um lugar de relevo na histó-
ria do rock em português. A
primeira parte do espectáculo
está a cargo dos Tara Perdida,
que entram em palco às 20.30.

■ ■ ■ A sétima edição da Mega Festa do Ca-
loiro vai realizar-se no Parque das Nações
(lado Norte), em Lisboa, nos dias 30 de Se-
tembro e 1 de Outubro (quarta e
quinta-feiras). A música está a cargo de vá-
rios DJ e haverá 33 barraquinhas das
associações de estudantes e ainda um con-
curso de modelos.

Mega Festa do Caloiro
no Parque das Nações

Kizomba quer
recorde
no Guiness

Montijo

■■■ A I Feira de África vai
realizar-se no dia 3 de Ou-
tubro, no Parque de Expo-
sições do Montijo, para di-
vulgar a cultura, a música
eagastronomiadosPALOP.
Integrado neste evento irá
decorrer a iniciativa “Dan-
çar Kizomba”, entre as
16.00 e as 19.00,que preten-
de reunir o maior número
de pessoas a dançar kizom-
ba e entrar para o Livro
Guinness dos Recordes.

Rita Red Shoes
no Festival
do Chícharo

Alvaiázere

■■■ Alvaiázere vai ser pal-
co, de 3 e 5 de Outubro, do
Festival Gastronómico do
Chícharo.

Concertos com Rita Red
Shoes, Olive Tree Dance e
Farra Fanfarra vão animar
o evento,para além de mos-
tras de artesanato,jogos tra-
dicionais, arruadas, pas-
seios de burro e da presen-
ça de várias representações
da gastronomia regional em
que o chícharo impera.

IKEA lança
concurso para
estudantes

‘Design’

■■■ A IKEA Portugal vai
lançar o seu primeiro con-
curso de design em Portu-
gal,destinado a estudantes
finalistas de design indus-
trial e de equipamento.

Este projecto conta com
o apoio dos principais orga-
nismos no âmbito do design
nacional: Centro Português
de Design, Associação Por-
tuguesa de Designers, Mu-
seu do Design e da Moda e
ExperimentaDesign.

PUB

■■■ ‘Um Lugar
para Viver’ é a pri-
meira estreia, hoje,
às 21.39. Comédia
de humor negro
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Megan Fox
SÓ VOA A OUVIR
BRITNEY SPEARS

Renée
Zellweger
NEGA-SE A
ENGORDAR
PARA DAR VIDA A
BRIDGET JONES
■ Pela terceira vez, Renée
Zellweger vai dar vida a
Bridget Jones. Mas recusa-
se a ganhar peso
novamente para interpretar
o papel da já famosa britâni-
ca. Depois de ter engordado
10 quilos tanto em 2003 co-
mo em 2004, desta vez vai
adoptar outro método para
interpretar Bridget: vai usar
roupas com enchimento. A
actriz demorou muito tem-
po a perder o peso que

adquiriu.

Gisele Bündchen
e Tom Brady
CASAL PROCESSADO
POR ‘PAPARAZZIS’

■■■ A actriz vai
estudar
Comunicação Social
na Universidade
Católica

Sofia Arruda
REGRESSO À ESCOLA

■ Sofia Arruda entrou este ano para a Universidade Católica de Lis-
boa, no curso de Comunicação Social. A actriz começou a trabalhar
em televisão em 2000 e foi conciliando a carreira com os estudos.
Porém, quando acabou o 12.º ano, resolveu fazer uma pausa na

vida académica e ficou dois anos sem estudar. Agora, aos 21 anos,
Sofia Arruda quis voltar à escola.

■ Megan Fox revelou que
desde os 20 anos morre de
medo de andar de avião. Pa-
ra se livrar da fobia das
alturas, a actriz de 23 anos
usa um truque inusitado: só
voa a ouvir músicas da
Britney Spears. Fox conta
que desenvolveu já tardia-
mente a fobia de voar e teve
de arranjar um artifício que
a permitisse viajar.

■ Tentar proteger o próprio casamento dos
paparazzi tem o seu preço. Gisele Bündchen
e Tom Brady já sabem o valor que terão pa-
gar se o tribunal decidir a favor da agência
de notícias France Press e dois fotógrafos
costa-riquenhos que decidiram processar o
casal. Eles exigem 677 mil euros de indem-
nização, após os seguranças de Bündchen e
Brady terem disparado contra os paparazzi
que estavam na sua festa de casamento,
na Costa Rica. No processo, aberto num
tribunal em Nova Iorque, Gisele e Brady
são acusados de negligência e descuido.

Sarah
Michelle
Gellar
JÁ FOI MÃE

■ A estrela da extinta série
“Buffy, A Caçadora de Vam-
piros” deu à luz uma menina
no passado fim-de-semana.
Sarah Michelle Gellar e o ac-
tor Freddie Prinze Jr. estão
muito felizes com o nasci-
mento da primeira filha, que
chamaram Charlotte Grace
Prinze.
O casal – que se conheceu
em 1997 nas filmagens de
“Scooby Doo” e casou-se
em 2002 – anunciou que
aguardava o nascimento da
primeira filha em Abril pas-
sado, alguns dias depois de
Michelle ter completado 32
anos.

■ Jennifer Aniston já não ne-
ga que o seu relógio
biológico começa a dar ho-
ras e não esconde o desejo
de vir a ser mamã em breve.
A actriz, que já completou
40 anos, revelou que a ma-
ternidade é uma das suas
grandes prioridades. “Eu
sinto que a maternidade é
o meu futuro e que muito
em breve irei ter essa expe-
riência”, afirmou.”

Jennifer
Aniston

PUB

DESEJA TER
FILHOS EM BREVE



PEQUENO ANÚNCIO 213 187 8374

Vende-se apartamentos novos T2, T3 e T4, com 
aquecimento e aspiração central, som ambiente, es-
tores eléctricos, vidros duplos, hidromassagem, par-
queamento e arrecadação, com grandes varandas.

T2 – DESDE 115 000€
T3 – DESDE 140 000€
T4 – DESDE 170 000€

Contactos: 96 151 43 56 / 91 956 08 61

SINTRA – ALGUEIRÃO
CABEÇO DA FONTE

TA
EG

: 3
6%

Rua Francisco Sanches, n.º 158 A
(à Praça do Chile) - 218 121 929

NÃO NECESSITA VENDER...
Empréstimos

OURO  PRATAS  
 JÓIAS 

 RELÓGIOS  ARTE

Desde 1965 – uma empresa de con ança
O ouro valoriza-se, faculta o crédito, rentabilize-o

As melhores taxas de juro com suaves amortizações

2.ª a 6.ª-feira das 9.30 às 13 e das 14 às 18.30 horas
Sábado das 10 às 14 horas

www.accredito.com.pt

Telemarketing
Só 3 Horas / Dia
Escritório Novo

919 593 464

Tinteiros e Toner’s
Poupe até 80%

www.lusoinker.com

Peça-nos um orçamento Gratuito.

- Se não fi car satisfeito devolvemos o seu dinheiro

- Valorizamos os consumíveis vazios

- Entregas em todo o País

Telf. 21 439 72 40

Telm.: 96 205 00 69

Fax: 21 439 72 45

E-mail: comercial@lusoinker.com

 Oportunidade Única
Telemarketing 3h./dia

fi xo + comissões

96 487 03 38
Call Center

96 545 14 43

Part-time

c/ Metro



213 187 837 PEQUENO ANÚNCIO4

LAR - NO CENTRO DE LISBOA
Recebe idosos de ambos os sexos

Cuidados médicos, enfermagem e assistência c/ pessoal especializado

AMBIENTE FAMILIAR
Tels.: 218122172 • 937860219  • 933413037
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rtp 1

UM LUGAR
PARA VIVER
21H39 RTP1SÉRIE

rtp 2 sic tvi

SOBRENATURAL INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL

CASTLE

22H44 RTP2 SÉRIE 00H50 SIC SÉRIE 00H55 TVI SÉRIE
cabo

■■■ tver

sport TV

17.11 BATTLESTAR
GALACTICA

18.40 SMALLVILLE

19.30 BOSTON PUBLIC

20.17 JACK AND BOBBY

21.05 PATRIARCA
COM ESTILO

21.30 TERMINATOR:
AS CRÓNICAS DE
SARAH CONNOR

22.20 O SENHOR
DAS ILUSÕES

00.10 MAD MEN

As aventuras da família Pereira,
que, numa autocaravana,
regressa de França para reco-
meçar a vida em Portugal.
As disfunções de cada membro
da família, aliadas ao facto de
viajarem com a matriarca mor-
ta numa arca congeladora, leva
a que andem de terra em terra
envoltos em muitas peripécias.

Sam e Dean investigam a casa
assombrada pelo fantasma de
uma mulher. Quem corre peri-
go é uma família que acabou
de se mudar para lá, e que
perdeu um dos filhos num aci-
dente de viação, e que agora
viu desaparecer Danny, o ou-
tro dos filhos, aparentemente
engolido pelas paredes.

A NCIS toma conhecimento
do regresso ao activo de Sha-
rif – o terrorista responsável
pelo atentado de Sandblast –
após o desaparecimento de
dez quilos de um tóxico usa-
do na composição de armas
bioquímicas. Para o deter, re-
corre à ajuda de Hollis Mann,
um operacional do Exército.

Uma jovem de 20 anos foi
encontrada morta dentro de
uma máquina de lavar roupa
de um condomínio de luxo.
Castle e Beckett identificam-
-na como uma das babysitters
que trabalham edifício,
e a investigação vai levá-los
a um mundo de sexo, mentira
e de acompanhantes de elites.

17.50 AS INCRÍVEIS
AVENTURAS DE
UM ZÉ-NINGUÉM

18.40 PARTIDAS

19.30 VERDADE OU MITO?

19.55 SABIA QUE?

20.20 MEMÓRIAS DO
INFERNO NAZI

21.15 PREDADORES
DA PRÉ-HISTÓRIA

22.15 ÁGUIAS

23.15 VERDADE OU MITO?

23.40 SABIA QUE?

06.30 BOM DIA PORTUGAL

10.00 PRAÇA DA ALEGRIA

13.00 JORNAL DA TARDE

14.22 CHAMAS DA VIDA

15.22 SANGUE DO
MEU SANGUE

16.09 PORTUGAL
NO CORAÇÃO

18.00 PORTUGAL
EM DIRECTO

19.00 TEMPO DE ANTENA

19.27 O PREÇO CERTO

20.00 TELEJORNAL

21.00 ESPECIAL
INFORMAÇÃO
Com António Vitorino
e Marcelo Rebelo
de Sousa

21.39 UM LUGAR
PARA VIVER

22.25 JOGO DUPLO

23.36 CORREDOR
DO PODER

00.26 DESAPARECIDA
Kelton salva Ben
de uma tentativa de
homicídio, e Jeffrey
tenta convencer Peter
a não tornar pública a
história sobre Nicky.
O FBI encontra um
vídeo com Sara

02.07 LONGE DE CASA

02.55 AMOR E INTRIGAS

07.16 ZIG ZAG

14.00 SOCIEDADE CIVIL
Em todo o país faz-se
a recepção aos caloi-
ros, que serve de
apresentação da “nova
casa” e das tradições
das regiões. Contudo,
a praxe é já sinónimo
de humilhação
e de desrespeito

16.01 NATIONAL
GEOGRAPHIC
Os Animais mais
Mortíferos do Mundo

16.53 ZIG ZAG

18.29 A FÉ DOS HOMENS

19.00 TEMPO DE ANTENA

19.16 INICIATIVA

20.01 ZIG ZAG

20.44 A TEORIA
DO BIG BANG

21.08 NATIONAL
GEOGRAPHIC
Encontros Perigosos

22.00 JORNAL 2

22.44 SOBRENATURAL

23.29 MÃE JU
Documentário
sobre o emblemático
botequim de Luanda

00.25 5 PARA A
MEIA-NOITE
Pedro Fernandes terá
a companhia do trio
Commedia a La Carte

06.00 SIC NOTÍCIAS

07.00 EDIÇÃO DA MANHÃ

10.15 COMPANHIA
DAS MANHÃS
Talkshow com
Francisco Menezes
e Rita Ferro Rodrigues

13.00 PRIMEIRO JORNAL

14.35 MULHERES
APAIXONADAS

15.15 VIDA NOVA

17.55 PARAÍSO

19.00 TEMPO DE ANTENA

19.30 NÓS POR CÁ

20.00 JORNAL DA NOITE

21.30 ÍDOLOS,
O ESPECTÁCULO
VAI COMEÇAR

21.35 GATO FEDORENTO:
ESMIÚÇA OS
SUFRÁGIOS

22.00 SALVE-SE QUEM
PUDER!
Programa de
passatempos,
com Diana Chaves
e Marco Horácio

23.00 CAMINHO
DAS ÍNDIAS

00.50 INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL

01.50 CARTAZ CULTURAL

02.40 QUANDO O
TELEFONE TOCA

07.00 DIÁRIO DA MANHÃ

10.15 VOCÊ NA TV!

13.00 JORNAL DA UMA

14.10 AS TARDES
DA JÚLIA

17.00 QUEM QUER GANHA

17.50 MORANGOS COM
AÇÚCAR VII
No intervalo,
Tempo de Antena

20.00 JORNAL NACIONAL

21.15 MORANGOS COM
AÇÚCAR VII

22.00 DEIXA QUE TE LEVE

23.00 SENTIMENTOS

23.55 FLOR DO MAR
Ana Maria ameaça
contar que Carolina
nunca perdeu a
memória. Desespe-
rada, Carolina pega
na pistola de Gaspar
e dispara contra
Ana Maria. Entretanto,
Gaspar repreende
Sarah por se ter envol-
vido com Gustavo

00.55 CASTLE

01.50 CARTAZ DAS ARTES

02.28 SEMPRE A SOMAR

04.03 UNIDADE ESPECIAL
A equipa é chamada a
investigar a gravidez
de uma menina
que tem síndrome
de Down

19.10 REPORTV:
A LOUCURA
CONTINUA

19.40 NOTÍCIAS

20.10 LIGA VITALIS:
SANTA CLARA
– FEIRENSE

22.20 ÚLTIMAS NOTÍCIAS

22.50 PREMIER LEAGUE M.

23.20 LIGA ITALIANA:
4.ª JORNADA

23.50 LIGA ESPANHOLA:
4.ª JORNADA

00.20 FIFA FUT. MUNDIAL

00.50 VELA: SEAMASTER

O jogo Santa Clara –
Feirense marca o arran-
que da 5.ª jornada da
Liga Vitalis, e passa em
directo na Sport Tv1.
O Feirense parte para
este desafio em segun-
do lugar, em igualdade
com o Gil Vicente, e a
equipa da casa ocupa o
quarto lugar da tabela.

Vitalis abre
nos Açores

18.00 GOLFE: THE TOUR
CHAMPIONSHIP
(DIRECTO)

19.40 LIGA ITALIANA:
GÉNOVA
– JUVENTUS

21.40 GOLFE: THE TOUR
CHAMPIONSHIP
(DIRECTO)

23.00 RÂGUEBI (CURRIE
CUP): SHARKS
– FS CHEETAHS

00.50 TOTAL RUGBY

17.50 SPEEDWAY:
GP DA ESLOVÉNIA

18.50 WRESTLING:
BREAKING POINT

21.20 A ONDA DA RITA

21.40 JETSKI: GP RESENDE

22.00 W. OF FREE SPORTS

22.30 X GAMES 15

23.30 ZONA RADICAL

00.30 INDY CAR: TWIN
RING MOTEGI

CARNEIRO
23-3 a 20-4

TOURO
21-04 a 20-05

Caso seja compro-
metido, aproveite
esta fase para falar
das suas emoções
mais profundas e
necessidade de se
sentir amado.

A sua visibilidade
aumentará e certa-
mente receberá
convites interessan-
tes que incrementa-
rão a sua carreira e
vida profissional.

Procure incrementar
os seus conhecimen-
tos começando por
se dedicar aos estu-
dos ou mesmo co-
meçando algum cur-
so de especialização.

Os relacionamentos
passam por um mo-
mento de melhora,
onde devem ser es-
clarecidos todos os
pontos que ficaram
confusos.

Vida social e contac-
to com os amigos
estão privilegiados
nesta fase. O mo-
mento é óptimo
também para traba-
lhos em equipa.

GÉMEOS
21-05 a 20-06

CARANGUEJO
21-06 a 20-07

LEÃO
21-07 a 20-08
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Novo tratamento para o cabelo
disponível nos cabeleireiros
■■■ Quem tem um cabelo
seco e danificado sabe como
é difícil conseguir cuidá-lo
de forma eficaz e manter as
pontas com um aspecto sau-
dável.

E foi a pensar em todos
os que se defrontam com
esta dificuldade que a Indo-
la desenvolveu e lançou o
Innova Split Ends – Sérum
para Pontas.

A sua fórmula reparado-
ra à base de aminoácidos,

proteína vegetal hidrolizada
e pró-vitamina B5 ajuda a se-
lar a cutícula prevenindo as
pontas espigadas e a quebra
do cabelo, deixando-o hidra-
tado, suave e brilhante.

Indola Innova Sérum pa-
ra Pontas é muito simples de
aplicar: basta massajar uma
pequena quantidade do sé-
rum nos meios e pontas do
cabelo (húmido ou seco) e
deixar actuar sem enxaguar.

Indola Innova Sérum pa-
ra Pontas está disponível em
salões de cabeleireiro numa
prática embalagem de 75 ml,
pelo preço de venda ao pú-
blico recomendado de 14,80
euros.

■■■ O nome Versace sem-
pre foi associado a roupa.A
marca de roupa italiana foi
fundada em 1978 por Gian-
ni Versace, mas foi só após
a morte trágica do funda-
dor, em 1997, e com a irmã
Donatella Versace, a musa
do mítico estilista, a assu-
mir a presidência que a
marca se tornou um impé-
rio que além de vestuário e
perfumes,óculos,maquilha-
gem, uma linha de decora-
ção e até mesmo um hotel,
inclui também acessórios:
jóias e relógios.

■■■ marcas
Versace já tem jóias e relógios

■■■ Innova Sérum
é muito simples de
aplicar: basta uma
simples massagem
e deixar actuar

PUB

HORIZONTAIS:
1-Tola;Anula.2-Colam.3-AB;Ama;Miar.
4-Rim;EVA.5-ASIA;Tri;CS.6-Al;Cia;PR.
7-CR;Ira;Puia.8-Amo;AAL.9-Rasa;Fim;Re.
10-Gerou.11-Amena;Arma.

VERTICAIS:
1-Para;Carta.2-Bisar.3-OC;Mil;Asse.
4-Loa;Ima.5-Alma;Cro;GA.6-AA;Tia;Fe.
7-Am;Era;Vira.8-MVI;Mor.9-Unia;Pua;
Um.10-Criar.11-Abres;Alea.

PALAVRASCRUZADAS

SODUKU

Horizontais: 1 -Espéciede turquêsdemadeira,
usadapelospenteeiros; Invalida 2 -Grudam.
3 - Pref.deoposição;Adora; Soltarmios. 4 -Víscera
dupla; Primeiramulher, segundodaBíblia. 5 -Uma
dascincopartesdoMundo;Pref.de três;Césio
(s.q.). 6 -Alumínio (s.q.); Espéciedecotovia; Praseo-
dímio (s.q.). 7 -Cromo (s.q.);Cólera;Desgastava
peloouso. 8 - Patrão;Árvorecomcujacascasearo-
matizaovinho. 9 -Antigamedidadecapacidade
parasólidos; Final;Acusada. 10 - Produziu.
11 -Delicada;Carabina.

Verticais:1 -Nãocontinua;Missiva. 2 -Repetir.
3 - Partículaafirmativadodialectoprovençal;Um
milhar;Antigamoe-dadecobreusadapelosRoma-
nos. 4 - Louva;Ministromaometano. 5 - Essência
imaterialdavidahumana; Jogodecartas;Gálio
(s.q.). 6 -RiodeFrança; Irmãdamãe;Crença.
7 -Amerício (s.q.); Época;Volta. 8 -Mil e seis, emro-
mano;Omesmoquemaior. 9 - Ligava; Pontaaguça-
da; Primeirode todososnúmeros. 10 -Gerar.
11 - Perfuras;Ruade jardimouparque.

■■■ soluções■■■ palavras cruzadas■■■ sudoku

Esta é uma óptima
fase para investigar
as suas verdadeiras
necessidades emo-
cionais dentro de
um relacionamento.
Afinal o que deseja?

O que precisa agora
é começar a introdu-
zir o novo nesse
sector de sua vida.
Vida doméstica em
fase de mudanças
ainda incomoda.

Visibilidade, sucesso
e resultado positivo
de projectos profis-
sionais fazem parte
desta fase que dura
aproximadamente
quatro semanas.

Um pouco mais de
paciência e fé, pois
o ciclo de confusão
e perdas está a che-
gar ao fim. As próxi-
mas quatro sema-
nas serão decisivas.

Esta é uma fase im-
portante para si,
pois muitos pontos
finais serão coloca-
dos em vários sec-
tores da sua vida.

Fase em que será
obrigado a colocar
os pés no chão, as
mãos na massa e
trabalhar em direc-
ção à estruturação
de uma nova vida.

A necessidade de
mudanças especial-
mente na área emo-
cional e afectiva
torna-se ainda mais
presente.

VIRGEM
21-08 a 20-09

BALANÇA
21-09 a 20-10

ESCORPIÃO
21-10 a 20-11

SAGITÁRIO
21-11 a 20-12

CAPRICÓRNIO
21-12 a 20-01

AQUÁRIO
21-01 a 20-02

PEIXES
21-02 a 22-03
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