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IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA NACIONAL (cont.) 
EDUCAÇÃO | ENSINO SUPERIOR (LUSA) ► As 
universidades e politécnicos vão receber mais 22 milhões de 
euros do que estava previsto no orçamento de Estado de 2005 
para despesas de funcionamento em 2006, anunciou ontem o 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. De acordo 
com um documento do ministério, a proposta de dotação global do 
financiamento público para despesas de funcionamento do ensino 
superior para o próximo ano é de 1.222,4 milhões de euros. 
EDUCAÇÃO | PROFESSORES (LUSA) ► Dos cerca 
de 50 mil candidatos ao concurso de professores que não 
pertencem aos quadros do Ministério da Educação (ME), só 
10.039 foram contratados, segundo as listas publicadas ontem na 
Internet, um dia antes do anunciado.  
EDUCAÇÃO | PROFESSORES (LUSA) ► A Federação 
Nacional de Professores (Fenprof) afirmou ontem que o 
concurso de professores correu bem do ponto de vista 
técnico, mas lembrou que se mantêm os problemas de 
instabilidade dos docentes no sistema educativo. Augusto 
Pascoal, do secretariado nacional da Feprof, afirmou à Agência 
Lusa que "do ponto de vista técnico o concurso correu bem, mas o 
governo está a recolher os louros da equipa anterior", que resolveu 
os problemas registados na colocação do ano lectivo 2004/2005. 
POLÍTICA | AUTÁRQUICAS (Público) ► Os candidatos 
às eleições autárquicas de 9 de Outubro vão ter apenas direito 
a dispensa laboral durante o período de campanha eleitoral, ou 
seja onze dias, ao invés dos 30 concedidos até agora. O novo 
prazo consta da alteração à lei eleitoral autárquica publicada ontem 
em Diário da República, noticia a TSF. Assim, de acordo com a 
nova redacção do artigo 8º da lei orgânica 01/2001, “os candidatos 
efectivos e os candidatos suplentes, no mínimo legal exigível, têm 
direito a dispensa do exercício das respectivas funções” apenas 
“durante período da campanha eleitoral”, que no caso das 
autárquicas é de onze dias. 
POLÍTICA | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CM) ► As 
progressões nas carreiras e todos os suplementos 
remuneratórios da função pública ficam congelados a partir de 
hoje e até ao final de 2006, foi ontem publicado em Diário da 
República. O diploma foi aprovado a 28 de Julho na Assembleia da 
República e determina "a não contagem do tempo de serviço para 
efeitos de progressão nas carreiras de todos os funcionários, 
agentes e demais servidores do Estado", incluindo os que integram 
corpos especiais.  
POLÍTICA | B.E. | IMIGRAÇÃO (LUSA) ► O Bloco de 
Esquerda (BE) considerou ontem que o Executivo ficou "sem 
espaço" para manter a actual lei da imigração depois de o 
director do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ter 
reconhecido o "falhanço" do sistema em vigor. O novo director 
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Manuel Palos, 
considerou um "falhanço rotundo" a lei portuguesa de imigração. 
POLÍTICA | B.E. | PRESIDENCIAIS (LUSA) ► A 
comissão política do Bloco de Esquerda (BE) reúne-se quinta-
feira para debater o nome do candidato bloquista às eleições 
presidenciais de 2006. Francisco Louça e Luís Fazenda, são duas 
"fortes hipóteses" para concorrer às eleições de 2006, assegurou à 
Lusa uma fonte da direcção do Bloco. 

POLÍTICA | GOVERNO | IMIGRAÇÃO (TSF) ► Já 
estão previstas alterações à lei portuguesa da imigração, 
confirmou, esta segunda-feira, à rádio TSF o secretário de 
Estado da Administração Interna, José Magalhães, 
desvalorizando assim a necessidade de mudança da legislação 
defendida pelo director do SEF, Manuel Palos. O secretário de 
Estado da Administração Interna recordou que o ministro António 
Costa já anunciou que vai fazer alterações a esta legislação, 
lembrando ainda que as mudanças estão também previstas nas 
Grandes Opções do Plano aprovadas na Assembleia da República. 
POLÍTICA | GOVERNO | OBRAS PÚBLICAS (LUSA) 
► O secretário de Estado adjunto das Obras Públicas, Paulo 
Campos, garantiu ontem que a Circular Regional Interior de 
Lisboa (CRIL) ficará concluída até ao final desta legislatura. 
"Constituiria um falhanço da política deste governo se não 
conseguíssemos concretizar a CRIL nesta legislatura", afirmou 
Paulo Campos.   
POLÍTICA | P.S. | PRESIDENCIAIS (LUSA) ► A 
Comissão Nacional do PS reúne-se no domingo para aprovar a 
candidatura de Mário Soares à Presidência da República, disse 
à Agência Lusa uma fonte da direcção dos socialistas. A reunião do 
órgão mais importante dos socialistas entre congressos acontece 
quatro dias depois do ex-Presidente e fundador do partido anunciar 
a recandidatura às presidenciais. 
POLÍTICA | P.S. | PRESIDENCIAIS (LUSA) ► O 
deputado Manuel Alegre vai hoje romper o silêncio sobre a sua 
eventual candidatura a Belém e "dizer tudo" sobre as eleições 
presidenciais num jantar com apoiantes, em Viseu. 
SOCIEDADE | REFORMAS (JN) ►Do universo total de 
368 mil aposentados e reformados da Caixa Geral de 
Aposentações contabilizados no final de 2004, cerca de 22,8% 
têm menos de 60 anos, indica o Relatório de Actividades da CGA. 
O documento revela ainda que 42,2% das pensões são de valor 
superior a mil euros. 
LOCAL | PORTO | POLÍTICA | PSD (LUSA) ► O vice-
presidente e vereador do Urbanismo da Câmara do Porto, 
Paulo Morais, é ouvido hoje no Departamento Central de 
Investigação e Acção Penal (DCIAP) em Lisboa, na sequência 
das denúncias feitas numa entrevista à revista Visão. 
LOCAL | AMARANTE | POLÍTICA | B.E. (Público) ► O 
BE pediu ontem a impugnação das listas lideradas por Ferreira 
Torres, em Amarante, por entender haver uma violação da lei 
eleitoral. Tratando-se de movimentos com existência jurídica 
diversa, alega o BE, não pode haver coincidência de nomes de 
candidatos, por serem, legalmente, candidaturas diferentes — o 
que acontece em 13 casos. 
LOCAL | VALENÇA | POLÍTICA | CDS/PP (Público) 
► O Tribunal Constitucional (TC) confirmou ontem a exclusão 
do CDS-PP das próximas eleições autárquicas no concelho de 
Valença. O partido, que, no passado dia 16 de Agosto, viu negada 
pelo Tribunal de Valença a aceitação das suas listas candidatas à 
câmara, assembleia municipal e 14 juntas de freguesia com o 
argumento de estarem a ser apresentadas fora de tempo, tinha 
apresentado recurso, na tentativa de reverter a situação.   
 

 



Revista de Imprensa nº 0 | 29/08/2005 | pág. 2 

 
 
 

NA EUROPA 
 

IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA INTERNACIONAL (cont.) 
BÉLGICA | POLÍTICA | GOVERNO (DD) ► O governo 
belga está a ponderar atribuir antes do fim do ano a cada lar do 
país um cheque extraordinário de 75 euros para aliviar o 
impacto da subida dos preços do petróleo nas famílias. A 
medida faz parte de um pacote que inclui também a negociação 
com as empresas petrolíferas de uma forma de fraccionar o 
pagamento do combustível para aquecimento, e a aprovação de 
incentivos fiscais para os investimentos que permitam poupar 
energia nas casas particulares.  
ESPANHA | SOCIEDADE (Público) ► Este ano, a 
violência domestica já levou ao assassínio de 41 mulheres em 
Espanha. Só este mês, foram seis as vítimas mortais de casos de 
agressão e no final da semana passada registaram-se dois novos 
assassinatos.   
COMISSÃO EUROPEIA | POLÍTICA (DN) ► O 
Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, vai, amanhã, 
ao coração do movimento Solidariedade, os estaleiros de 
Gdansk, para falar do futuro de uma Europa mais solidária. 
Enquanto se associa ao aniversário deste movimento, que deu um 
grande contributo para o fim dos regimes comunistas na Europa, 
Barroso terá conversações, em Varsóvia e Budapeste, com os 
dirigentes da Polónia, República Checa, Eslováquia e Hungria - o 
Grupo de Visegrado - para aprofundar o futuro quadro orçamental 
da União Europeia - as Perspectivas Financeiras de 2007/2013, 
cuja negociação é encarada como um teste para o encorajamento 
do desenvolvimento económico e solidário da UE.   
UNIÃO EUROPEIA | POLÍTICA (DN) ► Os 
negociadores comerciais da União Europeia que se 
encontravam em Pequim a discutir o dossier das exportações 
de produtos têxteis chineses abandonaram ontem a capital 
chinesa, com o objectivo de informarem Bruxelas sobre a 
evolução do debate.  As discussões sobre as quotas de têxteis 
vão passar agora a desenvolver-se entre a delegação permanente 
da UE em Pequim e o ministro chinês do comércio, afirmou ontem 
um porta-voz da UE, Michael Jenning. A delegação comunitária 
encabeçada por Fritz-Harald Wenig, que terá de apresentar um 
relatório à UE, esteve presente no país com o objectivo de resolver 
algumas problemas com o bloqueio em alfândegas comunitárias 
dos 75 milhões de mercadorias chinesas, uma vez que foram 
superados os limites de importação.   

IMPRENSA INTERNACIONAL 
ESPANHA | POLÍTICA | GOVERNO (El País) ► El 
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se prepara para 
librar en los próximos meses varias batallas políticas. De 
entrada, el 10 de septiembre llevará a la Conferencia de 
Presidentes una propuesta para resolver el déficit de la sanidad que 
no acaba de gustar al PP. Luego se pondrá a negociar con sus 
socios parlamentarios los Presupuestos de 2006, para cuya 
aprobación necesita el respaldo de ERC. El tercer frente será la 
aprobación en el Congreso de los Diputados del nuevo Estatuto 
valenciano, que el PSOE pretende pulir en lo que respecta a la 
invocación de supuestos derechos históricos. Ya en febrero, La 
Moncloa planteará una dura negociación con Cataluña. 
ESPANHA | POLÍTICA | PP (El País) ► El presidente 
del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado que tiene la intención de 
celebrar en febrero, una gran convención ideológica para 
“actualizar” el proyecto político del partido, para afrontar y 
establecer posturas sobre los temas que van a marcar el mundo y 
España en los próximos 20 años: el terrorismo, la inmigración, el 
modelo de Estado en España. “El mundo cambia”, ha dicho Rajoy, 
por lo que quiere la ayuda de los militantes para acomodar al 
partido a los nuevos tiempos. 

ESPANHA | POLÍTICA | PP GALICIA (El País) ► 
Manuel Fraga, presidente fundador del Partido Popular, ha 
asegurado ayer durante el mitin de su formación en Ribadumia 
que ha abierto el curso político que, a punto de cumplir 83 
años y tras pasar los últimos 15 al frente de la Xunta de Galicia, 
no tiene intención de presentarse como candidato a sucederse 
a sí mismo en el congreso extraordinario que se celebrará 
antes de final de año. Fraga ha prometido así mismo respaldar al 
que resulte elegido para encabezar el PP gallego en esa reunión, 
que hace unos días calificó de “ordinaria en el buen sentido de la 
palabra”. 
FRANÇA | POLÍTICA | CHIRAC | TURQUIA (LF) ►Un 
mois avant l'ouverture prévue des négociations d'adhésion de la 
Turquie à l'Union européenne, Jacques Chirac a lancé hier un 
avertissement à Ankara en l'enjoignant de “clarifier” sa 
position sur Chypre. Mais le chef de l'Etat s'est abstenu de faire 
dépendre le lancement de ces discussions, le 3 octobre, d'une 
reconnaissance préalable de la République de Chypre par Ankara. 
“Des engagements ont été pris et la France s'y tiendra, mais sous 
réserve que toutes les conditions soient bien respectées par les 
pays qui souhaitent rejoindre l'Union”, a affirmé le président devant 
les ambassadeurs de France, réunis à Paris pour leur 13e 
conférence annuelle.   
FRANÇA | POLÍTICA | CHIRAC | IRÃO (FT) ► French 
France toughened its line towards Iran on Monday, demanding 
objective guarantees of the civilian nature of its nuclear 
programme and threatening to seek sanctions at the United 
Nations Security Council. In his annual address to his 
ambassadors, President Jacques Chirac said France, Germany, 
and the UK the so-called EU3 were still prepared to pursue broad-
based political, economic and energy co-operation with Iran. But he 
warned that the legitimate development of Iran's civilian nuclear 
energy programme could be not be used to disguise the acquisition 
of a military nuclear arsenal. “Today I call on the Iranian authorities 
to choose the path of co-operation and confidence by carefully 
examining this offer and resuming their commitment to suspend 
activities related to the production of fissile materials”, he said. 
COMISSÃO EUROPEIA | POLÍTICA (LV) ► El 
presidente de la Comisión Europea pidió a los Estados 
miembros que aprueben antes de finales de año los 
presupuestos de la Unión Europea para el periodo 2007-2013 
porque de lo contrario se retrasará la llegada de fondos 
comunitarios especialmente a los países de la cohesión (España, 
Portugal, Grecia y los nuevos socios de la ampliación). "Estamos 
instando a los Estados miembros a que no pierdan esta oportunidad 
de aprobar el presupuesto antes de final de año", dijo Barroso 
después de reunirse con el nuevo primer ministro búlgaro, Sergeui 
Stanishev. "Si el presupuesto no se aprueba a tiempo, será un 
problema para todos los países de la cohesión porque retrasará la 
llegada efectiva de fondos, ya que necesitamos que el Parlamento 
apruebe una nueva base legislativa para eso", recalcó. 
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IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA INTERNACIONAL 
E.U.A. | FURACÃO (DD) ► A primeira expressão técnica 
usada pelas autoridades para descrever Nova Orleães depois 
da passagem do furacão Katrina foi "falência estrutural". A 
contabilidade de vítimas far-se-á nos próximos dias, com a 
admissão, para já, de que há "muitas mortes", não se sabe 
quantas. Teria sido um desastre, se a zona não tivesse sido quase 
totalmente evacuada.   
E.U.A. | POLÍTICA | FUTURO IRAQUE (DD) ► O 
Presidente norte-americano, George W. Bush, declarou-se esta 
segunda-feira “muito optimista” quanto ao futuro do Iraque, 
durante uma deslocação ao Arizona. No domingo, o Presidente 
iraquiano, Jalal Talabani, anunciou que a Constituição estava 
pronta para ser submetida a referendo, a 15 de Outubro, depois de 
um processo difícil que não deixou os sunitas totalmente satisfeitos. 
“Nem todos estão de acordo” com o texto [da Constituição], 
reconheceu Bush numa alusão aos sunitas.  “Cabe agora aos 
iraquianos decidirem, debaterem” [este projecto], acrescentou. 
Noutro passo, Bush congratulou-se pelo facto de os iraquianos 
tomarem uma decisão ainda “este Outono para saber se esta 
Constituição será, ou não, aplicada”. 
ISRAEL | POLÍTICA | GOVERNO (DD) ► O primeiro-
ministro israelita, Ariel Sharon, afirmou ontem que Israel não 
deverá manter todos os colonatos actualmente existentes na 
Cisjordânia caso venha a ser alcançado um acordo de paz com 
os palestinianos. “Nem todos os colonatos da Judeia Samaria vão 
permanecer” sob controlo israelita, declarou Sharon numa 
entrevista ao Canal 10 da televisão israelita, usando a terminologia 
bíblica para a Cisjordânia. O primeiro-ministro não quis adiantar que 
colonatos poderão ser desmantelados, limitando-se a adiantar que 
o mapa definitivo das implantações que Israel quer manter só será 
apresentado quando as negociações com os palestinianos 
entrarem numa fase final.  

BRASIL | POLÍTICA | P.T. (FOLHA) ► O secretário-
geral do PT, Ricardo Berzoini, anunciou na tarde desta 
segunda-feira que será o candidato do Campo Majoritário à 
presidência do partido nas eleições do próximo dia 18 de 
Setembro. O presidente nacional da legenda, Tarso Genro, desistiu 
ontem de disputar as eleições pela chapa, já que não houve acerto 
na composição do Campo Majoritário. 
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EFEMÉRIDES: 
1645 - Índios americanos firmam o tratado de paz com os holandeses de Nova Amsterdão, actual Nova Iorque. 
1777 - Nasce a escritora britânica Mary Shelley, autora de "Frankenstein". 
1808 - É assinada a convenção de Sintra, que põe termo à primeira invasão francesa. 
010.0..0..852 - É criado o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria. António Maria Fontes Pereira de Melo é o ministro nomeado 
para o novo departamento. 
1914 - Grande Guerra 1914-18. Os alemães tomam Amiens, em França. 
1928 - É formada a Liga da Independência da Índia. 
1936 - Guerra Civil Espanhola. A Guarda Civil é convertida em Guarda Nacional Republicana. 
1941 - II Guerra Mundial. As tropas alemãs começam o cerco de Leninegrado. 
1951 - EUA e Filipinas assinam o pacto de defesa mútuo. 
1960 - A Alemanha de Leste impõe o bloqueio parcial a Berlim ocidental. 
1963 - Entra em funcionamento a chamada "linha quente" entre os EUA e a União Soviética. 
1974 - É homologado o Acordo de Argel, assinado entre Portugal e o PAIGC no dia 26. Portugal reconhece a independência da Guiné e de 
Cabo Verde, proclamada a 24 de Setembro de 1973 e reconhecida pela ONU. 
1975 - O primeiro-ministro português Vasco Gonçalves é demitido, iniciando-se negociações para a formação do VI Governo Provisório, 
numa coligação PS-PPD-PCP. 
1980 - São assinados os acordos de Gdansk, que criam o sindicato polaco Solidariedade, como associação de vários sindicatos livres. 
1981 - Morre Armando de Lucena, 82 anos, cientista e professor jubilado da Universidade de Coimbra. 
1982 - O líder da OLP, Yasser Arafat, deixa Beirute, no Líbano, onde mantinha, há mais de dez anos, o quartel- general. 
1987 - O atleta canadiano Ben Johnson leva, primeira vez, o recorde mundial dos 100 metros a um tempo inferior a 10 segundos, atingindo 
os 9,83 segundos. 
1991 - O Parlamento soviético aprova a auto-dissolução, para que seja eleita a nova câmara de deputados. 
1991 - O Azerbeijão declara a independência. 
1993 - Israel e a OLP aprovam o projecto de acordo para a autonomia da faixa de Gaza e Jericó. 
1995 - O prémio Príncipe das Astúrias de Cooperação Internacional é atribuído a Mário Soares, presidente da República Portuguesa. 
1996 - Morre o escritor cubano José Puig, 79 anos. 
1999 - Referendo para a independência de Timor-Leste. Vota mais de noventa por cento do eleitorado. 
2000 - Lançamento do Plano Colômbia, estabelecido com o Equador, o Brasil e os EUA, para erradicação do tráfico de cocaína. 
2001 - Os timorenses elegem, pela primeira vez em plena democracia, um Governo para o seu território. A vitória cabe à Fretilin. 
2003 - "Rentrée" política do PSD. O primeiro-ministro português, Durão Barroso, pede a confiança dos portugueses para mais uma 
legislatura, até 2010, alegando que o seu projecto "é para uma década" e não de curto prazo. 
2003 - A UNESCO integra as 21 reivindicações do sindicato polaco Solidariedade, estabelecidas em Agosto de 1980, entre os documentos 
da Memória do Mundo. 
2003 - Morre o actor norte-americano Charles Bronson, 81 anos. 
2004 - Juiz do Tribunal da Boa Hora anula despacho de juíza de turno que determinava o regresso a prisão preventiva de seis arguidos do 
Processo Casa Pia. 
2004 - Iraque. O líder radical xiita Moqtada Al Sadr apela aos seguidores para que cessem os combates e anuncia a participação no 
processo político do país. 
2004 - Começa a Convenção do Partido Republicano, em Nova Iorque, que consagra a recandidatura de George W.Bush à Presidência 
dos EUA. 
 
 
 
Fontes Nacionais: 24h – Jornal 24 horas; CM – Jornal Correio da Manhã; DN – Diário de Notícias; DD – Diário Digital; Expresso – Jornal 
Expresso; Independente – Jornal O Independente; JD – Jornal Digital; JN – Jornal de Notícias; Lusa – Agência Lusa; Público – Jornal 
Público; RR – Rádio Renascença; RTP – Rádio e Televisão de Portugal; SIC – SIC Televisão; TSF – Rádio TSF; TVI – Televisão 
Independente; Visão – Revista Visão 
Fontes Internacionais: BBC – British Broadcasting Corporation; CNN – Cable News Network; El País – Jornal El País; Folha – Jornal 
Folha; FT – Finantial Times; HT – Jornal Herald Tribune; LF – Jornal Le Fígaro; Le Monde – Jornal Le Monde; LV – Jornal La Vanguardia; 
Reuters – Agência Reuters; Times – Revista Times 
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PSD: Miguel Macedo critica director-geral do SEF por censurar quotas 
imigração 

 Portalegre, 29 Ago (Lusa) - O secretário-geral do PSD criticou hoje o director-geral do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) por condenar as políticas do Governo quanto à imigração e 
considerou que o país está perante "uma nova etapa de degradação política". 

Miguel Macedo referia-se à entrevista do director-geral do SEF, Manuel Palos, publicada hoje no 
jornal Público e na qual o responsável defende a alteração da Lei da Imigração baseada em quotas, 
por ser "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 de imigrantes) feito há dois anos, que está completamente 
desajustado da realidade portuguesa", salienta Manuel Palos na entrevista. 

O secretário-geral do PSD, que falava em Castelo de Vide, na abertura da Universidade de Verão do 
partido, considerou "inaceitável" que o director-geral do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras apareça 
numa entrevista a criticar a política de imigração definida pelo Governo, que deveria prosseguir. 

Para Miguel Macedo, o país está perante "uma nova etapa de degradação política e de desgaste da 
esperança que os eleitores depositaram no PS" por haver directores-gerais "a definirem políticas que
deviam caber aos ministros". 

"Quem deveria definir as políticas eram os ministros, não é suposto que fossem os ministros a andar 
a reboque dos directores- gerais,", disse. 

Para o dirigente social-democrata, o país está perante "uma nova etapa de degradação política e de 
desgaste da esperança que os eleitores depositaram no PS". 

Miguel Macedo criticou ainda o PS por ter contestado algumas das medidas aprovadas pelo anterior 
governo no âmbito do novo Código da Estrada. 

"Afinal essas medidas estão a dar resultado, tendo em conta que nos últimos seis meses deste ano 
houve uma redução no número de acidentes e de vítimas", afirmou. 

Segundo os números divulgados no passado sábado pela GNR, a sinistralidade rodoviária diminui 
oito por cento entre Janeiro e 26 de Agosto deste ano face a igual período do ano passado. 

De acordo com as estatísticas, naquele período, a GNR registou este ano menos 5.899 desastres e 
menos 37 mortos em acidentes de viação. 

A universidade de Verão do PSD decorre em Castelo de Vide até ao próximo domingo, estando 
agendada a presença, na sessão de encerramento, do presidente do PSD, Marques Mendes. 

GN/SO. 

Lusa/Fim   
 


