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IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA NACIONAL (cont.) 
ECONOMIA | INVESTIMENTO ESPANHOL (JN) ► 
Apesar das dificuldades que a economia portuguesa atravessa e 
de, por causa desta mesma crise, algumas empresas espanholas 
estarem a sair do nosso mercado, Espanha continua a canalizar 
para este lado da fronteira um elevado volume de investimento. 
Os dados oficiais do Banco de Portugal indicam, até Junho, um 
saldo global mais de mil milhões de euros, quase tanto quanto em 
todo o ano passado. No mesmo período, Portugal desinvestiu mais 
do que investiu em Espanha.   
POLÍTICA | ACESSIBILIDADES (LUSA) ► A nova lei 
das acessibilidades, que visa facilitar a mobilidade das 
pessoas com deficiência, prevê uma maior fiscalização do 
processo de licenciamento de edifícios públicos e outras infra-
estruturas, revelou ontem a secretária de Estado da Reabilitação. 
A lei, a aprovar "em breve", "vai prever uma responsabilização mais 
directa de quem intervém nos processos de licenciamento", afirmou 
hoje Idália Moniz, depois da assinatura em Lisboa de um protocolo 
de um projecto de voluntariado. Questionada se essa maior 
responsabilização abrangerá as autarquias, a secretária de Estado 
esclareceu que "não se deve abrir sempre fogo aos autarcas" e 
explicou que a fiscalização efectuar-se-á também a quem concebe 
e executa os projectos. 
POLÍTICA | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LUSA) ► O 
Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) admitiu 
ontem pedir ao Tribunal Constitucional (TC) a declaração de 
inconstitucionalidade do diploma que congela as progressões 
automáticas dos funcionários públicos até final de 2006. 
POLÍTICA | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LUSA) ► 
Os dirigentes intermédios da administração pública vão ser 
seleccionados por concurso e podem ser recrutados fora do 
sector, segundo as novas regras para as nomeações dos altos 
cargos dirigentes da administração pública, publicadas ontem 
em Diário da República. O diploma, que entra em vigor quinta-feira, 
distingue assim as regras de nomeação entre os cargos de 
direcção superior (por escolha) e os cargos intermédios, que são 
recrutados por concurso. O actual estatuto do pessoal dirigente 
permite que todos os titulares de cargos dirigentes, de direcção 
intermédia ou superior, na administração directa ou indirecta do 
Estado, sejam livremente nomeados pelo dirigente máximo do 
serviço ou pelo membro do Governo competente, conforme os 
casos. 
POLÍTICA | BE | INCÊNDIOS (JN) ► O Bloco de 
Esquerda pediu, ontem, a marcação de um debate de urgência 
no Parlamento sobre fogos florestais, considerando que esse 
deve ser o primeiro tema a ser tratado na reabertura do 
Parlamento. No requerimento ao presidente da Assembleia da 
República, o BE justifica "a inexistência de propostas do Governo" 
para debater o problema.  
POLÍTICA | CGTP | SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL 
(Público) ► A CGTP anunciou ontem a sua política 
reivindicativa para 2006. A bandeira mais forte da Intersindical: 
pedir o aumento do salário mínimo nacional para 400 euros a 
partir de 1 de Janeiro do próximo ano. O salário mínimo está 
actualmente nos 374,7 euros. O coordenador nacional da CGTP, 
Carvalho da Silva, defendeu o aumento para 400 euros (o 
equivalente a mais sete por cento) em parte pelo seu "valor 
simbólico" como "elemento mobilizador".   

POLÍTICA | GOVERNO | Saúde (DE) ► O ministro da 
Saúde assinou esta semana um despacho que iliba da acção 
disciplinar os antigos funcionários do Ministério da Saúde 
envolvidos na polémica jurídica à volta do acompanhamento 
da gestão privada do Hospital Amadora-Sintra. Em causa está a 
divergência entre o Estado e o Grupo Mello sobre o contrato de 
gestão do hospital, que levou a que as interpretações contrárias 
fossem dirimidas num Tribunal Arbitral. Este órgão acabou por dar 
razão à entidade gestora e obrigou o Estado a pagar 38 milhões de 
euros a título de indemnização.   
POLÍTICA | GOVERNO | SEF (Público) ► O ministro 
de Estado e da Administração Interna disse ontem que mantém 
a confiança política no director-geral do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que, segundo António Costa, 
"está a cumprir" com as funções que lhe foram designadas.  A 
declaração surge na sequência da entrevista do responsável do 
SEF, Manuel Jarmela Palos, ao PÚBLICO, onde este afirmou que 
as leis que regulam a admissão de estrangeiros são um "falhanço 
rotundo". Ontem, o ministro António Costa, à margem da assinatura 
de um protocolo no Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção 
Civil, comentou: "Das duas uma: os directores-gerais ou cumprem a 
política do Governo, porque são cargos de confiança política, ou 
não cumprem e são demitidos", disse.   
POLÍTICA | GOVERNO | SEF (LUSA) ► O secretário-
geral do PSD, Miguel Macedo, acusou ontem o Governo de se 
preparar para "liberalizar a entrada de imigrantes em Portugal", 
considerando a mudança de política neste sector "um mau 
caminho" e "um sinal político errado". Miguel Macedo recordou que 
os socialistas votaram favoravelmente a nova lei da imigração, 
aprovada em 2003, quando o PSD e o CDS-PP tinham a maioria no 
Parlamento. "Se o PS e o Governo socialista pretendem inflectir 
políticas que têm firmado com o PSD e outros partidos, julgamos 
que escolheram o mau caminho", afirmou o secretário-geral dos 
sociais-democratas, em declarações à imprensa num intervalo da 
reunião da comissão política do partido. 
POLÍTICA | PS | PRESIDENCIAIS (LUSA) ► O 
deputado do PS Manuel Alegre admitiu ontem que não avançará 
para uma candidatura presidencial para não dividir o eleitorado 
de esquerda, apesar de discordar do processo e das razões da 
escolha de Mário Soares. Sem nunca afirmar que não se 
candidatará, Manuel Alegre disse, porém, que não quer "ser 
responsabilizado pela divisão da esquerda" e pela "eventual 
fractura do Partido Socialista". "Não fui eu que dividi. Discordo das 
razões da candidatura de Mário Soares por todas as razões que 
disse e por mais uma, sou republicano", afirmou o deputado 
socialista num jantar com apoiantes, em Viseu. "O processo não foi 
claro, a solução [de Mário Soares] não está conforme os critérios 
republicanos da renovação da vida política", acrescentou. Alegre 
afirmou ainda que a candidatura de Mário Soares "não é saudável 
para a democracia", e que recebeu "palavras de estímulo" de José 
Sócrates para se candidatar à Presidência da República, 
ressalvando que "é melhor não contar o resto". "Como ninguém 
avançava para enfrentar Cavaco Silva, o secretário-geral do partido 
pediu-me para reflectir, e quando fiz essa reflexão apareceu outra 
solução", acrescentou. 
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IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA NACIONAL (cont.) 
POLÍTICA | SEGURANÇA (LUSA) ► Profissionais das 
forças de segurança vão concentrar-se hoje à tarde junto à 
residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, numa 
vigília em "defesa de legítimos direitos" e para protestar contra 
medidas governamentais para o sector. O protesto é promovido 
pela Comissão Coordenadora Permanente (CCP) dos Sindicatos e 
Associações das Forças e Serviços de Segurança, que integra a 
Associação dos Profissionais da Guarda , Associação Sindical dos 
Profissionais de Polícia, Associação Sócio- Profissional da Polícia 
Marítima, Associação da Carreira de Investigação e Fiscalização do 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Sindicato Nacional do Corpo 
da Guarda Prisional. A CPP considera que o Governo chefiado pelo 
socialista José Sócrates "entendeu prepotentemente" congelar as 
carreiras profissionais, os escalões e o aumento dos suplementos 
salariais. A organização sindical protesta também contra o aumento 
do tempo de serviço para efeito de reforma, a alteração do sistema 
de aposentação e pré-aposentação. 
POLÍTICA | SINDICATOS | SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL (Público) ► O Sindicato dos Quadros 
Técnicos do Estado (STE), o Sindicato dos Trabalhadores dos 
Impostos (STI) e o Sindicato Nacional e Democrático dos 
Professores (SINDEP), anunciaram ontem, em conferência de 
imprensa, que vão propor ao Governo uma actualização 
salarial e das pensões para 2006 de 3,5%. O valor é calculado 
com base na inflação prevista de 3% para o próximo ano, a que se 
adicionam ganhos de produtividade equivalentes a menos de 50% 
do crescimento do PIB, estimado em 1,2%.  
SAÚDE | MEDICINA (24h) ►A Ordem dos Médicos 
suspendeu a tabela que até agora fixava os preços mínimos e 
máximos que os clínicos podiam pedir aos doentes. Ou seja, 
neste momento os profissionais de Saúde cobram aos pacientes o 
que bem entenderem sem qualquer controlo da Ordem. "Multámos 
médicos por terem cobrado aos doentes quantias que eram 
verdadeiros roubos, mas agora a Autoridade da Concorrência vem 
dizer que isso interfere nos mecanismos de mercado e notificou a 
Ordem, preparando-se para nos multar", revelou ao 24horas o 
bastonário dos médicos, Pedro Nunes.   
SOCIEDADE | INCÊNDIOS (LUSA) ► Os bombeiros e 
técnicos chilenos que vieram a Portugal ajudar no combate 
aos incêndios concluíram que Portugal gasta demasiada água 
a apagar fogos quando devia apostar no desbaste da 
vegetação para impedir o avanço das chamas. Após a 
assinatura de um protocolo de intercâmbio para a troca de 
experiências entre bombeiros portugueses e chilenos entre o 
Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (SNBPC) e a 
Corporação Nacional Florestal do Chile, director-geral desta 
instituição chilena sugeriu que se combata os fogos florestais 
através do desbaste da área que circunda as chamas. 
SOCIEDADE | INCÊNDIOS (LUSA) ► Um especialista 
em fogos florestais alertou ontem que o índice de secura este 
ano é o pior desde 1988 e, se não chover abundantemente nos 
próximos dias, poderá manter-se "a situação catastrófica" em 
termos de incêndios. Domingos Xavier Viegas, especialista no 
comportamento dos fogos florestais, revela que o Índice de Secura 
DC (Drought Code), um dos indicadores utilizados pelo Instituto de 
Meteorologia para caracterizar o índice diário de perigo de incêndio 
em Portugal (medindo a secura do solo e da vegetação arbustiva), 
é, este ano, o pior desde que tem registo, 1988. "O ano de 2005 
está a ser muito pior do que 2003 e 2004 e, se não chover 
abundantemente nos próximos dias, poderemos continuar com uma 
situação catastrófica em termos de incêndios florestais em 
Portugal", sustenta o catedrático da Universidade de Coimbra. 
SOCIEDADE | INCÊNDIOS (DN) ► Até domingo 
passado, já arderam cerca de 240 milhares de hectares, em 
Portugal, o que faz de 2005 o segundo pior ano em área ardida 
desde que há registo - ou seja, desde 1980. Depois do ano negro 
de 2003 (com um total de 425 mil hectares), 1992 ocupava até 
agora o segundo lugar, com 180 mil.  A estimativa resulta de 
imagens captadas por satélite e foi apresentada, ontem, em 
conferência de Imprensa conjunta do ministro da Administração 
Interna, António Costa, do ministro da Agricultura, Desenvolvimento 
Rural e Pescas, Jaime Silva, e do director da Autoridade Nacional 
para os Incêndios Nacionais, general Ferreira do Amaral.   

SOCIEDADE | INCÊNDIOS | AGRICULTURA 
(Público) ► O ministro da Agricultura, Jaime Silva, afirma 
que vai aplicar coimas às autarquias que não cumpriram as 
medidas legais de protecção contra os fogos florestais. Entre 
elas está a obrigatoriedade de se manter uma faixa de protecção de 
100 metros entre zonas urbanas e florestais, para evitar dramas 
como o vivido durante o cerco das chamas a Coimbra. Os fogos 
deste ano já destruíram 240 mil hectares de matos e florestas — o 
segundo maior recorde desde 1980. Só na agricultura, os prejuízos 
são de 300 milhões de euros, segundo o Governo. 
SOCIEDADE | METEREOLOGIA (LUSA) ► As 
temperaturas previstas para hoje deverão ter efeitos sobre a 
saúde nas populações dos distritos de Portalegre, Évora e 
Beja, segundo um alerta da Direcção-Geral da Saúde. 
LOCAL | ALBUFEIRA | POLÍTICA | TÁXIS (LUSA) ► 
A Câmara de Albufeira vai financiar a colocação de sistemas 
GPS (Global Position System) na totalidade dos 81 táxis do 
concelho, tornando-se o primeiro município do país a assinar um 
protocolo nesse sentido. Segundo o presidente da autarquia, 
Desidério Silva (PSD), o protocolo a assinar quarta-feira entre a 
Câmara e a ANTRAL (Associação Nacional de Transportes 
Rodoviários em Automóveis Ligeiros) fará de Albufeira o primeiro 
concelho do país com GPS em todos os táxis. 
LOCAL | LISBOA | POLÍTICA | FEIRA POPULAR 
(J.Negócios) ► O executivo da Câmara de Lisboa deverá 
aprovar hoje a atribuição de uma indemnização de 20 milhões 
de euros aos comerciantes da Feira Popular pelo encerramento 
do parque de diversões em Outubro de 2003. Com a aprovação 
desta proposta, que será ainda submetida à Assembleia Municipal 
de Lisboa, ficará definida a compensação final, no valor de 
20.446.065 euros, após dois anos de negociações. A compensação 
será paga até 15 de Janeiro de 2006, prevendo-se o pagamento de 
adiantamentos ainda este ano.  Desta verba serão descontados os 
adiantamentos já pagos aos feirantes, no valor de 5,5 milhões de 
euros. 
POLÍTICA | PS | PRESIDENCIAIS (TSF) ► Mário 
Soares prepara-se para anunciar oficialmente hoje a sua 
candidatura às próximas eleições presidenciais. Este anuncio 
será efectuado com a presença de José Sócrates. Recorde-se que 
com esta candidatura Mário Soares nega uma jura que efectuou à 
três meses sobre a sua possível candidatura.   
POLÍTICA | PSD | PARLAMENTO (DE) ► O ainda 
presidente da Câmara de Lisboa, Santana Lopes, adiou uma 
reunião camarária, prevista para hoje, para a próxima semana, 
altura em que terá decidido se retoma o seu mandato no 
Parlamento apurou o DE. Caso o faça, Santana terá que abdicar 
da CML, deixando Carmona Rodrigues como presidente durante a 
campanha eleitoral autárquica, na qual é candidato apoiado pelo 
PSD.   
LOCAL | OEIRAS | POLÍTICA | PSD (Público) ► 
Marques Mendes quer ver instaurado um processo disciplinar 
ao presidente da concelhia de Oeiras, Alberto Martins da Luz. 
Esta decisão foi anunciada ontem, através de uma declaração do 
secretário-geral do PSD, e surge na sequência das "várias atitudes 
e declarações públicas que [Martins da Luz] tem feito" e que, 
acrescentou Marques Mendes, "estão a lesar gravemente o 
partido". O pedido de instauração do processo disciplinar foi já 
participado ontem ao conselho nacional de jurisdição do PSD. 
Ouvido telefonicamente pelo PÚBLICO, o presidente da comissão 
política da secção de Oeiras do PSD, Martins da Luz, considerou 
ontem que "o líder do [PSD] não respeita os militantes e os 
estatutos".  
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LOCAL | PORTO | POLÍTICA | PSD (LUSA) ► O 
vereador do Urbanismo da Câmara do Porto, Paulo Morais, 
saiu hoje "satisfeito" de uma audiência com investigadores do 
Ministério Público, em Lisboa, no âmbito dos casos 
relacionados com pressões de empreiteiros e partidos 
políticos em autarquias. Acompanhado por dois advogados, 
Paulo Morais foi ouvido esta tarde ao longo de três horas no 
Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), na 
sequência das denúncias feitas numa entrevista à revista Visão 
publicada quinta-feira passada. Á saída do DCIAP, cerca das 18:35, 
o autarca não especificou aos jornalistas o conteúdo das suas 
declarações nem qual a sua condição processual, referindo apenas 
que estava "satisfeito". "Estou satisfeito, troquei impressões com a 
senhora Procuradora (do DCIAP), não tenho mais nada a 
acrescentar", disse o vice-presidente e vereador do Urbanismo da 
Câmara do Porto. 
LOCAL | SESIMBRA | POLÍTICA | PARQUE 
NATURAL DA ARRÁBIDA (LUSA) ► A Câmara de 
Sesimbra deverá entregar em Setembro o processo de 
impugnação do Plano de Ordenamento do Parque Natural da 
Arrábida a um escritório de advogados, revelou o presidente da 
autarquia. "Vamos adjudicar o processo de impugnação a um 
escritório de advogados de Lisboa na reunião de câmara de dia 21 
de Setembro", afirmou Amadeu Penim, salientando que se trata de 
uma acção conjunta das câmaras de Sesimbra e Setúbal, a que se 
poderá juntar ainda a Câmara de Palmela.   

LOCAL | VALENÇA | POLÍTICA | PP (LUSA) ► O 
CDS-PP/Valença vai pedir ao seu grupo parlamentar que 
prepare um projecto-lei para "facilitar e modernizar" a 
formalização de candidaturas autárquicas nos tribunais, 
admitindo a entrega de documentos por via electrónica ou fax. A 
iniciativa foi anunciada ontem, um dia depois de o Tribunal 
Constitucional confirmar uma decisão do tribunal local que recusou 
as listas democratas-cristãs às autarquias de Valença, por a 
documentação não ter sido apresentada presencialmente e dentro 
do prazo legal. 

 
 
 
 
 
 

NA EUROPA 
 

IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA INTERNACIONAL 
ALEMANHA | ELEIÇÕES LEGISLATIVAS | CDU (DN) 
► A candidata conservadora às legislativas alemãs, Angela 
Merkel, apresentou um trunfo eleitoral inesperado, ao anunciar 
que um dos empresários mais influentes do país - o presidente 
da Siemens durante 12 anos, Heinrich von Pierer, agora na 
supervisão da multinacional germânica - vai presidir a um 
conselho económico que a líder da CDU tenciona organizar, 
caso vença as eleições de 18 de Setembro. As sondagens dão a 
Merkel grande vantagem face aos social-democratas de Gerhard 
Schroeder.   
CÓRSEGA | CONSULADO PORTUGUÊS (LUSA) ► 
Os cerca de dez mil portugueses da Córsega vão ser servidos 
por um escritório consular a partir de Setembro, estrutura que 
será inaugurada pelo secretário de Estado das Comunidades 
durante uma visita à ilha francesa. Reivindicada há vários anos 
pelos emigrantes, a abertura de uma estrutura consular na ilha foi 
prometida em 2001 pelo então secretário de Estado das 
Comunidades, José Cesário. 
COMISSÃO EUROPEIA | PORTUGAL (J.Negócios) 
► Margarida Marques vai chefiar a Representação da 
Comissão Europeia em Portugal, a partir de 1 de Setembro, 
anunciou ontem o executivo comunitário. Esta portuguesa, de 51 
anos, é funcionária da Comissão Europeia e já ocupava, desde há 
alguns meses, o cargo de chefe da Representação do executivo 
comunitário em Lisboa. Margarida Marques será a "voz oficiar da 
Comissão Europeia em Portugal, responsável assim por explicar as 
políticas da União Europeia (UE)”. Os representantes do executivo 
comunitário têm, entre outras funções, divulgar a informação sobre 
a UE e acompanhar a evolução da opinião pública no respectivo 
país. 

COMISSÃO EUROPEIA | TURQUIA (FT) ► Olli Rehn, 
the European Union's commissioner for enlargement, has 
made an urgent plea for EU governments to start membership 
negotiations with Turkey on time on October 3. But he also 
signalled that Ankara eventually needed to make further 
concessions to Cyprus if the talks were to progress. France and 
Cyprus have recently doubted Turkey's readiness to begin the 
negotiations, because of Ankara's refusal to recognise Cyprus 
diplomatically. Germany's Christian Democrat opposition, which is 
leading in the polls ahead of the country's general election, has 
argued that the talks should lead to a partnership deal with the EU 
rather than full membership. The negotiations could last a decade 
and need the backing of all 25 EU governments. The issue is due to 
be discussed by EU foreign ministers tomorrow at a meeting near 
Newport in Wales. The EU faces a race against the clock if the 
negotiations are to begin on schedule. “We must stick to our 
commitments once Turkey has met the conditions”, Mr Rehn said 
yesterday. “My interpretation is that Turkey has fulfilled the two strict 
conditions which pave the way for the opening of negotiations”.   
FRANÇA | POLÍTICA | BCE (FT) ► France on Tuesday 
intensified calls for a more “resolute dialogue” between the 
eurozone's politicians and the European Central Bank, arguing 
that fiscal and monetary policy must be better co-ordinated to 
stimulate faster economic growth. In a speech to France's 
ambassadors, Philippe Douste-Blazy, foreign minister, said Europe 
must improve its economic governance. “Everyone can see that the 
euro today remains an unfinished project, for lack of a seriously co-
ordinated economic policy between members of the eurozone”, he 
said. “Let us not leave economic and budget policy to the European 
Central Bank, let us not leave it just to the European Commission, to 
people who are not elected”.    
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HOLANDA | SOCIEDADE (BBC Brasil) ► A mulher 
mais velha do mundo de acordo com o Livro Guinness dos 
recordes morreu nesta terça-feira na Holanda. Hendrikje van 
Andel-Schipper tinha 115 anos e morreu enquanto dormia em um 
asilo na cidade de Hoogeveen, no norte do país. 
INGLATERRA | POLÍTICA | INDÚSTRIA (FT) ► David 
Willetts, a contender for the leadership of the UK’s 
Conservative party, has accused France of stupidity and 
"double standards" over its stance on foreign takeovers, after 
the country's industry minister said it would protect companies in 
strategic sectors. The Tory trade and industry spokesman's 
comments come as Saint-Gobain, the French building materials 
group, prepares formally to launch its £3.68bn hostile bid for BPB, 
the plasterboard group. The offer document is expected to be 
posted today. Mr Willetts seized on comments by François Loos, the 
French industry minister, in Monday's Les Echos, which raised 
concerns that Paris might be preparing protectionist measures to 
challenge the free movement of capital, one of the basic tenets of 
the European Union. 

 
 
 

 
 
 

NO MUNDO 
 

IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA INTERNACIONAL 
ABORTO | PÍLULA ABORTIVA (LUSA) ► A pílula 
abortiva que as activistas da associação Women on Waves 
disponibilizavam a bordo do "barco do aborto" quando, há um 
ano, se aproximaram da costa portuguesa, pode causar 
infecções mortais, segundo um estudo norte-americano. A 
investigação será publicada na edição de Setembro da revista 
médica "The Annals of Pharmacotherapy" e as conclusões estão 
parcialmente disponíveis na edição on-line daquela publicação. 
EUA | FURACÃO (FT) ► "Este é o nosso tsunami", 
descreveu, o mayor de Biloxi, onde morreram pelo menos 30 
pessoas. A cidade de Nova Orleães está inundada em 80 por 
cento da sua superfície. Soldados da Guarda Nacional americana 
passaram o dia de ontem a transportar cadáveres de vítimas do 
furacão Katrina para as dezenas de morgues temporárias que 
foram improvisadas na cidade de Nova Orleães e por toda a região 
da costa do golfo do México, que ficou completamente devastada 
pela tempestade tropical de segunda-feira. O nível de destruição é 
tal que a contabilidade das vítimas era ontem virtualmente 
impossível: mais de uma centena de cadáveres tinham já sido 
identificados, mas as autoridades estimavam que o número de 
vitimas fosse bastante superior. O número de desaparecidos 
continuava igualmente por divulgar.   

CANADÁ | ADULTÉRIO HOMOSSEXUAL (BBC 
Brasil) ► Uma mulher venceu uma batalha judicial no 
Canadá em que pedia para se divorciar do seu marido porque 
ele havia mantido um caso com outro homem. Em uma decisão 
anterior, um tribunal havia concluído que ela não tinha razão para 
se divorciar porque o comportamento do marido não constituía 
adultério. 
ESPANHA | POLÍTICA | GOVERNO E PP (El País) 
► El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
y el del Partido Popular, Mariano Rajoy, se reunirán el lunes a 
las 9.30 en el palacio de la Moncloa. La reunión fue concertada 
ayer, a través de las secretarías de ambos políticos. Zapatero 
anunció la reunión con Rajoy el pasado fin de semana y adelantó 
que pondrá sobre la mesa tres cuestiones de Estado: el terrorismo 
y la pacificación del País Vasco; las reformas estatutarias en 
marcha y la reforma constitucional, y la política exterior. 
ESPANHA | POLÍTICA | PP (El País) ► Mariano Rajoy 
quiere aumentar su protagonismo político en el Congreso, y 
para ello ha decidido ampliar el número de debates en los que 
él ejercerá de portavoz del PP. No se subirá a la tribuna sólo para 
enfrentarse al presidente del Gobierno, como hasta ahora; también 
participará en los cruces con ministros que considere 
especialmente importantes, según fuentes de la dirección del PP. 
EUA | IRAQUE (Reuters) ► Os Estados Unidos 
anunciaram esta terça-feira que fizeram três ataques aéreos na 
área da vila de Al-Qaim, no Iraque, perto da fronteira com a Síria. 
Segundo informações da agência de notícias Reuters, pelo menos 
47 pessoas foram mortas no ataque, no qual pelo menos duas 
casas foram atingidas. 
EUA | POLÍTICA | EXPORTAÇÕES CHINA (BBC 
Brasil) ► Autoridades do Departamento de Comércio dos 
Estados Unidos começaram nesta terça-feira negociações 
importantes com o governo chinês, numa tentativa de limitar 
as exportações de roupas da China. Trata-se da mais nova 
iniciativa em busca de um acordo sobre como controlar as vendas 
de produtos chineses em solo americano. 
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EUA | POLÍTICA | COOPERAÇÃO VENEZUELA 
(BBC Brasil) ► O governo americano demonstrou 
satisfação nesta terça-feira com declarações do presidente da 
Venezuela, Hugo Chávez, dizendo estar disposto a continuar a 
cooperar com os Estados Unidos no combate ao narcotráfico. 
Sean McCormack, porta-voz do Departamento de Estado, afirmou 
que Washington vê com bons olhos um retorno ao que costumava 
ser uma forte colaboração entre a Venezuela e o DEA (agência 
antidrogas americana). 
ISRAEL | POLÍTICA | LIKUD (BBC Brasil) ► O ex-
primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu anunciou 
nesta terça-feira que vai desafiar a liderança do atual premiê, 
Ariel Sharon, no Likud, partido que lidera a coalizão conservadora 
que governa o país. Em uma coletiva em Tel Aviv, Netanyahu disse 
que as ações de Sharon estão destruindo o Likud. Ele se referia à 
retirada dos colonos de 21 assentamentos judaicos na Faixa de 
Gaza e de quatro na Cisjordânia, ocorrida neste mês. 

MUNDO | CONSUMO GASOLINA (FT) ► During the 
first half of 2005, gasoline consumption in Germany and 
Belgium - and presumably in many other countries - fell by 
about 10 percent. We have not seen a drop like this for many 
years. It shows that the market mechanism continues to function as 
the most important regulator of supply and demand - and very 
speedily indeed.  The international community has been laboring for 
10 years under the Kyoto Protocol negotiations to agree on a global 
reduction of energy consumption and carbon dioxide emissions of 
less than 10 percent by 2012. So the market has achieved within a 
few months what international bureaucrats - hampered by 
resistance from key consumer countries like the United States, 
China, Australia and India - have struggled to obtain in a decade. 

 
 
EFEMÉRIDES: 
1811 - Nasce o escritor francês Teophile Gautier. 
1867 - Morre o poeta francês Charles Baudelaire. 
1888 - Jack, o Estripador, assassina a primeira vítima, Mary Ann (Polly) Nichols. 
1890 - Começa a construção do Santuário do Sameiro, perto de Braga. 
1901 - Os primeiros carros eléctricos começam a circular em Lisboa. 
1908 - Nasce o escritor norte-americano William Saroyan, Prémio Pulitzer, autor de "The Time of Your Life". 
1919 - É abolida a censura à imprensa, na Irlanda. 
1939 - II Guerra Mundial. Adolf Hitler manda avançar os Panzers, rumo a Leste. No dia seguinte, as forças alemãs entrarão na Polónia. 
1940 - II Guerra Mundial. Pela primeira vez, desde o início do conflito, a força aérea britânica bombardeia Berlim. 
1941 - Morre a escritora russa Marina Tsvetayeva, no degredo, autora de "Indícios Terrestres", "O Diabo", "Depois da Rússia". 
1958 - Revolução Cubana. Partem, de Sierra Maestra, os batalhões comandados por Che Guevara e Camilo Cienfuegos, com destino a 
Havana. 
1961 - As últimas tropas espanholas deixam Marrocos. 
1963 - Morre o pintor Georges Braque, pioneiro do cubismo, com Picasso. 
1973 - Morre o cineasta norte-americano John Ford, realizador de "A Desaparecida", "O Homem que Matou Liberty Wallence", "Sete 
Mulheres", "O Homem Tranquilo", "O Vale Era Verde". 
1981 - A organização terrorista alemã Facção do Exército Vermelho faz explodir uma bomba no parque de estacionamento da base aérea 
da NATO em Ramstein, RFA. 
1984 - A África do Sul concede a auto-determinação ao bantustão negro de Kangwane, com 160 mil habitantes, na fronteira com a 
Suazilândia. 
1985 - A atleta portuguesa Aurora Cunha vence a meia maratona internacional de Oslo, estabelecendo a segunda melhor marca nacional, 
1h11m28s. 
1991 - O Uzbequistão proclama a independência. 
1992 - É extinta a Alta Autoridade contra a Corrupção, com a publicação do diploma em Diário da República. 
1997 - Morre, em Paris, Diana de Gales, num acidente de viação. 
1999 - Os números do referendo em Timor-Leste sobre o futuro do território mostram uma participação de 98,6 por cento dos eleitores. 
2002 - Morre o compositor de jazz Lionel Hampton, 94 anos, vibrafonista, um dos nomes-chave do "bebop". 
2003 - Termina a Taça da Europa de Natação para deficientes, em Brno, República Checa, na qual a selecção portuguesa conquista 12 
medalhas, cinco de ouro. 
2003 - A Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, líder do movimento pró- democracia da Birmânia, começa uma greve de fome em protesto pela 
sua detenção ilegal. 
2003 - A polícia indiana detém cinco suspeitos de envolvimento no duplo atentado em Bombaim que causou 52 mortos e mais de 150 
feridos, no dia 25. 
2003 - Morre Pavel Tigrid, 85 anos, resistente anti-comunista checo. 
2004 - O Ministério da Educação publica a lista de colocação de professores. Os sindicatos denunciam a existência de muitos erros graves 
e um enorme número de incorrecções. 
2004 - As empresas de transportes passam a fazer um ajuste tarifário trimestral em função do preço do gasóleo. 
2004 - Um atentado em Moscovo, à entrada de uma estação de Metro, causa 10 mortos e 51 feridos. A acção é reivindicada pelas auto-
denominadas Brigadas Islambuli. 
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