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IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA NACIONAL (cont.) 
EDUCAÇÃO | COIMBRA (LUSA) ► A Universidade de 
Coimbra (UC) distribuiu cerca de 130 mil euros aos seus 
melhores alunos em bolsas de mérito para o ano lectivo 
2005/2006, anunciou hoje a instituição. As bolsas, no valor de 
404,83 euros, foram atribuídas a 316 alunos da UC, no âmbito do 
Fundo de Apoio ao Estudante. 
EDUCAÇÃO | PROFESSORES (DD) ► Na véspera da 
divulgação das listas de colocação de professores, a FNE e a 
Fenprof alertam para as consequências de novos atrasos, 
tendo em conta que a apresentação dos docentes nas escolas é já 
na próxima quinta-feira. Apesar de o Ministério da Educação ter 
assegurado que está tudo dentro dos prazos, os sindicatos alegam 
que as listas já deviam ter sido divulgadas, sobretudo tendo em 
conta que os professores têm que se apresentar nas escolas na 
quinta-feira. 
POLÍTICA | CDS/PP | DEFESA (DN) ► O CDS/PP vai 
chamar o ministro da Defesa, Luís Amado, à Assembleia da 
República, para lhe pedir explicações sobre a eventual 
alteração do regime de incentivos ao voluntariado nas Forças 
Armadas. Conforme o DN ontem noticiou, o Ministério da 
Administração Interna (MAI) quer acabar com a exigência de que os 
candidatos à GNR tenham que cumprir pelo menos dois anos de 
serviço militar, uma obrigatoriedade introduzida pelo anterior 
Governo com vista a incentivar os jovens a entrar nas Forças 
Armadas (FA). 
POLÍTICA | PCP | REFORMA (LUSA) ► O PCP vai 
lançar na próxima sexta- feira na Festa do Avante! uma 
campanha de recolha de assinaturas contra o aumento da 
idade da reforma aprovado pelo Governo PS, anunciou hoje a 
dirigente comunista Fernanda Mateus. 
POLÍTICA | PS | PRESIDENCIAIS (JN) ► Vital Moreira 
considera não haver espaço para duas candidaturas 
presidenciais na área do PS e que a persistência de Manuel 
Alegre em manter-se até às autárquicas só pode "ser produto de 
uma incomensurável teimosia romântica". No seu blogue "Causa 
Nossa", refere que Alegre poderia ter-se imposto se tivesse 
avançado logo que se soube que Guterres não queria. "Faltou-lhe, 
porém, arrojo suficiente para tal rasgo".  
POLÍTICA | PS | PRESIDENCIAIS (LUSA) ► Manuel 
Alegre vai romper o silêncio sobre a sua eventual candidatura 
a Belém e "dizer tudo" sobre as eleições presidenciais num 
jantar com apoiantes, em Viseu, amanhã. "No jantar vou falar. 
Amanhã [terça-feira] vou dizer tudo o que tenho a dizer. Sobre as 
presidenciais, sobre o apoio do PS a Mário Soares", afirmou hoje à 
Agência Lusa o deputado e histórico dirigente do PS. O jantar com 
apoiantes - dirigentes do PS e de outros partidos, segundo disse - 
acontece na véspera da apresentação da candidatura de Mário 
Soares, prevista para quarta-feira, num hotel de Lisboa. 

POLÍTICA | IMIGRAÇÃO (PÚBLICO) ► O novo director 
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Manuel Palos, 
considera um "falhanço rotundo" a lei portuguesa da 
imigração e afirma que é preciso torná-la menos restritiva. 
Manuel Jarmela Palos diz que é preciso mudar a lei portuguesa da 
imigração, baseada em quotas, que é a mais restritiva da Europa, 
além de "rigorosa e intransigente". "Nós ainda estamos com um 
modelo de relatório de oportunidades de trabalho (com base no 
qual são determinadas as quotas de entrada) feito há dois anos, 
que está completamente desajustado da realidade portuguesa", 
salienta. 
SAÚDE | MEDICINA DENTÁRIA (LUSA) ►A Autoridade 
da Concorrência (AdC) condenou a Ordem dos Médicos 
Dentistas ao pagamento de uma coima de mais de 160 mil 
euros pela imposição de preços mínimos para a prestação de 
serviços médicos dentários. A Ordem dos Médicos Dentistas fica 
ainda obrigada a cessar de imediato a aplicação das disposições do 
seu código deontológico que fixa tabelas de honorários mínimos e a 
divulgar a informação junto dos seus associados, refere a decisão 
da AdC, a que a agência Lusa teve acesso e que hoje será 
divulgada no site oficial da entidade reguladora. 
SOCIEDADE | INCÊNDIOS (LUSA) ► As horas de voo 
contratadas pelo Governo aos meios aéreos de combate de 
incêndios já foram esgotadas, pelo que os 24 milhões de euros 
do orçamento são neste momento insuficientes. Trata-se da factura 
mais cara de sempre. Todos os dias o Estado tem de gastar mais 
de 266 mil euros nos contratos com aviões e helicópteros.  
SOCIEDADE | PENSÕES (DN) ► Existem pelo menos 
mil funcionários que acumulam rendimentos de pensões com 
o exercício de cargos remunerados na administração pública 
ou empresas participadas pelo Estado, soube o DN junto de 
fonte oficial do Ministério das Finanças. Aqueles trabalhadores não 
serão, todavia, abrangidos pelas novas regras que passam a impor 
limites ao rendimento que um trabalhador pode auferir em tais 
condições, uma vez que a lei não tem efeitos retroactivos.  
LOCAL | MADEIRA | POLÍTICA | PS (LUSA) ► Os 30 
anos de poder "laranja" na Madeira estão "irremediavelmente a 
acabar", disse ontem o ex- secretário de Estado das 
Comunidades e ex-ministro do Desporto José Lello, na festa 
dos socialistas madeirenses, na Fonte do Bispo, concelho da 
Calheta. José Lello foi, este ano, o convidado da "Festa da 
Liberdade" dos socialistas madeirenses e representou o secretário-
geral do PS, José Sócrates, que não se deslocou à Madeira "por 
motivos de Estado”. 
LOCAL | PORTO | POLÍTICA | PSD (LUSA) ► O vice-
presidente e vereador do Urbanismo da Câmara do Porto 
disponibilizou-se ontem para reunir com todas as autoridades 
que pretendam obter esclarecimentos sobre alegadas 
pressões de empreiteiros e partidos políticos para viabilização 
de determinados projectos urbanísticos. Durante uma visita à 
Feira do Mundo Rural, na Quinta de Bonjóia, no Porto, o autarca 
social-democrata confirmou aos jornalistas que amanhã (terça-
feira), cerca das 14:00, será ouvido sobre o assunto no 
Departamento Central de Investigação e Acção Penal, em Lisboa. 
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IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA INTERNACIONAL 
ALEMANHA | POLÍTICA | CDU (JN) ► Mil delegados da 
União Democrata Cristã alemã, CDU, reunidos em congresso 
em Dortmund elegeram por esmagadora maioria (98,7% dos 
votos), o novo secretário-geral do partido, Volker Kauder, e 
aclamaram a sua candidata a chanceler, Angela Merkel, a três 
semanas das eleições legislativas antecipadas. Merkel surge como 
grande favorita e poderá destronar o Governo de centro-esquerda e 
o actual chanceler Gerhard Schroeder. O mais recente inquérito à 
opinião pública, efectuado pelo Instituto Dimap para a televisão 
pública ARD, dava 42% das intenções de voto à CDU/CSU e 7% 
aos Liberais. Por sua vez, o SPD somava 31%, os Verdes 8% e o 
PDS 9%. Assim, a Esquerda no seu conjunto soma 48%, apenas 
menos um ponto do que o Centro-Direita. 
INGLATERRA | POLÍTICA | GOVERNO (DD) ► Tony 
Blair tenciona remodelar o seu governo perto do Natal, e o 
ministro do Interior, Charles Clarke, que tem na conta de “insípido”, 
poderá ser uma das vítimas da “mexida”, escreveu este domingo o 
Sunday Times. Clarke, que na sequência dos atentados de Julho 
em Londres anunciou uma série de medidas contra os que incitam 
à prática do terrorismo, é o responsável da luta anti-terrorista na 
Grã-Bretanha. Blair e este seu ministro têm visões diferentes sobre 
a repressão dos comportamentos de incivilidade (o barulho 
nocturno, por exemplo). 

FRANÇA | AVIAÇÃO (Le Monde) ► La France a publié 
dans la nuit de dimanche à lundi sur le site de la direction 
générale de l'aviation civile (DGAC) sa liste noire des cinq 
compagnies aériennes interdites de vol. En août 2005, seules 
quatre compagnies étaient interdites de vol dans l'Hexagone, selon 
la DGAC: Air Koryo (Corée du Nord), Air Saint-Thomas (Etats-Unis), 
International Air Service (Liberia) et Lineas AER de Mozambique 
(LAM). Cette liste n'était pas publique jusqu'à présent. On a appris 
avec la publication de la liste qu'une cinquième compagnie y 
figurait: Phuket Airlines (Thaïlande). 
FRANÇA | TURQUIA/CHIPRE (Le Monde) ► Le 
président français, Jacques Chirac, a répété lundi 29 août 
devant les ambassadeurs de France que la Turquie devait 
apporter des "clarifications" sur sa position concernant 
Chypre. Mais il a également souligné que la France respectera les 
engagements pris vis-à-vis d'Ankara. "A la suite de sa déclaration 
unilatérale sur Chypre, la Turquie devra (...) donner l'assurance à 
l'Union à 25 de sa volonté de respecter pleinement l'ensemble de 
ses obligations", a-t-il dit dans un discours prononcé au palais 
présidentiel de l'Elysée à l'ouverture de la 13e conférence annuelle 
des ambassadeurs français. 
INGLATERRA | SOCIEDADE (FT) ► Britain is coming 
under pressure from the European Commission to say when it 
will honour its 25-year-old promise to go fully metric, 
converting miles to kilometres and pints to litres. Günter 
Verheugen, EU enterprise commissioner, says he wants clarity on 
the issue, claiming he is facing pressure from British pro-metric 
campaigners to act. Mr Verheugen’s officials are said to be in 
“constant contact” with the government, trying to establish a firm 
date for a changeover. 
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IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA NACIONAL (cont.) 
ANGOLA | POLÍTICA | P.R. (JN) ► O presidente 
angolano, José Eduardo dos Santos, anunciou ontem, em 
Luanda, a intenção de se reunir nos próximos dias com os 
líderes dos principais partidos, para "ouvir as suas opiniões" 
sobre a situação política no país. José Eduardo dos Santos 
precisou que pretende iniciar esta semana "contactos em separado 
com líderes dos partidos políticos com assento na Assembleia 
Nacional para ouvir as suas opiniões sobre o processo democrático 
em curso em Angola". Nestes contactos, que deverão ser 
posteriormente alargados a blocos de partidos sem representação 
parlamentar, serão também analisadas questões relacionadas com 
a reconstrução nacional e a preparação das próximas eleições, 
previstas para 2006. 
EUA | POLÍTICA | PETRÓLEO (DD) ► O presidente dos 
EUA, George W. Bush, poderá recorrer à reserva estratégica de 
petróleo do país, para atenuar os efeitos do furacão Katrina, 
anunciaram as autoridades norte-americanas esta segunda-feira. 
Bush está a estudar a forma de reduzir os custos do furacão, 
solução que poderá passar pelas reservas estratégicas. De acordo 
com as fontes, o presidente dos EUA deverá anunciar a decisão 
durante o dia de hoje.  

IRAQUE | POLÍTICA | PARLAMENTO (DD) ► O 
Parlamento iraquiano, reunido este domingo para receber o 
projecto final da constituição, acabou a sessão sem votar o 
texto, embora este já tenha sido lido pelos membros da Assembleia 
Nacional. 
PALESTINA | POLÍTICA | GOVERNO (JN) ► O 
primeiro-ministro palestiniano, Ahmed Qorei, condenou, 
ontem, o atentado suicida na cidade israelita de Beershev, que 
qualificou de "ataque terrorista", e apelou às facções radicais 
palestinianas para que respeitem a trégua. Qorei, no entanto, não 
deixou escapar a oportunidade para criticar Israel devido à sua 
política de implementação da colonização na Cisjordânica, numa 
altura em que, depois da retirada da Faixa de Gaza, o Governo 
israelita aprovou, ontem, a entrada em serviço de 750 militares 
egípcios na zona fronteiriça daquele território. 
RUSSIA | POLÍTICA | ONU (RR) ► O Presidente russo 
diz que apoia a candidatura da Alemanha a membro 
permanente do Conselho de Segurança da ONU, desde que uma 
maioria de países seja favorável à reforma daquele órgão. 
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IMPRENSA INTERNACIONAL IMPRENSA INTERNACIONAL (cont.) 

BRASIL | POLÍTICA | PT (Folha) ► O presidente 
nacional do PT, Tarso Genro, marcou para a tarde desta 
segunda-feira uma entrevista colectiva, onde deve anunciar 
que desistirá de disputar as eleições internas do partido, 
marcadas para o próximo dia 18 de Setembro. Genro já havia 
afirmado duvidar que os articuladores de sua campanha 
convençam o ex-ministro José Dirceu a deixar a chapa --condição 
que apresenta para ficar. "Para algumas pessoas é possível 
[manter Dirceu na chapa]. Para mim, não dá." 
BRASIL | POLÍTICA | GOVERNO (Folha) ► O ex-
presidente, Fernando Henrique Cardoso, disse ontem ao jornal 
argentino "Clarín" que uma eventual renúncia do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva "seria péssimo para todos" e afirmou 
que o seu partido, o PSDB, jamais falou de impeachment. "O mais 
provável é que o governo chegue até o final do mandato, mas 
chegará mal, porque já perdeu a confiança", disse ao diário 
argentino.  
EUA | TUFÃO (CNN) ► Hurricane Katrina is pummelling 
New Orleans with howling gusts and blinding rain, after 
sweeping ashore over the southern Louisiana coast. The storm 
has knocked out power and submerged part of the low-lying city in 
up to 6ft (1.8m) of rising water. Katrina has torn part of the roof of 
the stadium, where many sought refuge. Mississippi and Alabama 
are also being pounded by the violent storm, which weakened as it 
moved inland, but brought winds of 125mph (200km/h).  

GOLFO DO MÉXICO | AVIAÇÃO (Le Monde) ► Oil 
prices on Sunday night looked set to come under fresh 
pressure as Hurricane Katrina swept through Gulf of Mexico 
production areas towards New Orleans. In early trading in 
Singapore on Monday morning, the oil price rose above $70 a 
barrel. The storm has already brought the evacuation of the city and 
several Gulf of Mexico rigs, the closure of at least two refineries, 
and forced the biggest US oil import terminal to stop onshore 
deliveries to US refineries. The price of oil hit a nominal record of 
$68 a barrel last week, on fears about Katrina's impact, but fell back 
on Friday as weather forecasters said the Louisiana and Texas oil 
platforms in the Gulf would not be hit.  
IRAQUE | POLÍTICA | GOVERNO (Folha) ► O 
presidente do Iraque, Jalal Talabani, disse neste domingo que 
é contrário a que Saddam Hussein seja condenado à morte, se 
o ex-ditador for condenado. Talabani afirmou que renunciaria se tal 
sentença for dada, disse à TV Al Arabya. "Eu acho que uma 
sentença a respeito de Saddam Hussein será aprovada antes que 
meu mandato termine", declarou Talabani, um ex-guerrilheiro curdo 
que combateu o regime do ex-ditador. 

 
 
EFEMÉRIDES: 
1471 - D.Afonso V conquista Tânger. 
1533 - O último rei Inca do Peru, Atahualpa, é estrangulado por ordem do conquistador espanhol Francisco Pizarro. 
1825 - Portugal reconhece a independência do Brasil. 
1933 - É criada a PVDE, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), antepassada da PIDE-DGS, polícia política e instrumento de 
repressão da ditadura do Estado Novo. 
1943 - II Guerra Mundial. Navios de guerra dinamarqueses são afundados em Copenhague, pelas forças nazis. 
1949 - A URSS testa a sua primeira bomba atómica. 
1959 - São promulgadas as alterações à Constituição de 1933. O Presidente da República deixa de ser eleito por voto directo. Na base da 
decisão encontra-se o apoio popular a Humberto Delgado, nas eleições presidenciais de 1958. 
1963 - Guerra Colonial. Começam as conversações entre o sub- secretário de Estado norte-americano, George Ball, e o ditador português 
Oliveira Salazar. O representante de John Kennedy discorda da política colonialista portuguesa. 
1975 - É assinado, em Lisboa, um acordo de cessar-fogo entre o MPLA e a Unita. 
1978 - Toma posse III Governo Constitucional, liderado por Nobre da Costa. 
1984 - O Governo da Indonésia declara Timor-Leste área oficial de reinstalação de agricultores indonésios. 
1991 - São suspensas todas as actividades do Partido Comunista da URSS, por decisão do Soviete Supremo. 
1994 - É publicada a Lei sobre a prática de nudismo em Portugal. 
1999 - Independentistas e milícias assinam o acordo de Díli que prevê o exercício do direito de voto, sem armas, no Referendo sobre a 
independência de Timor-Leste, no dia seguinte. 
2000 - Entra em vigor a Lei que define as coimas para as lides dos touros de morte. 
2001 - A portuguesa Susana Feitor conquista a Medalha de Prata nos 10Km marcha das XXI Universíadas de Pequim. 
2002 - É feita a primeira lide de morte em Barrancos, em situação de legalidade, desde 1928. 
2003 - Iraque. Atentado na cidade santa xiita de Najaf. Morrem 83 pessoas, entre as quais Mohammad Baqer Halkim, chefe do Conselho 
Supremo da Revolução Islâmica no Iraque. 
2004 - Encerram os XXV Jogos Olímpicos da era moderna, em Atenas. Portugal passa a totalizar 44 pontos no "ranking" dos 202 comités 
participantes, subindo ao 61º lugar, com 20 medalhas recebidas em 21 edições. 
2004 - Edmund Ho é reeleito para a liderança do executivo de Macau por mais cinco anos. 
2004 - O piloto Michael Schumacher conquista o sétimo título de Campeão Mundial de Condutores de Fórmula 1. 
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