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IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA NACIONAL (cont.) 
IMPRENSA | MÉDIA CAPITAL (CM) ► A Igreja Maná, 
em parceria com a LP Brothers, quer entrar no capital da Media 
Capital. Quem o garante é Pedro Xavier Pereira, 'partner' da 
empresa de capital de risco espanhola, negando, no entanto, a 
intenção de lançar uma OPA sobre o grupo de Pais do Amaral. 
"Estamos a negociar, junto com a Igreja Maná, uma acção para 
tomar uma posição estratégica no capital da Media Capital", 
avançou ao CM Xavier Pereira.   
EDUCAÇÃO | LIVROS ESCOLARES (TVI) ► Cada 
aluno gasta, em média, este ano, cerca de 350 euros em livros 
escolares. Os pais queixam-se de grandes aumentos. “Para o 12º 
ano, conto gastar cerca de 400 euros e, para o 9º ano, 240 e tal 
euros. Isto fora o material escolar! Acho os preços bastante 
inflacionados”, queixa-se uma mãe, à reportagem da TVI. 
ECONOMIA | INDÚSTRIA (CM) ► A produção industrial 
apresentou em Julho uma descida de 0,8% em relação ao 
período homólogo de 2004, situação para a qual contribuiu, 
principalmente, o comportamento negativo do agrupamento de 
bens de consumo total, indicou esta quarta-feira o Instituto 
Nacional de Estatística (INE). Em Julho, face ao período homólogo 
do ano anterior, todos os agrupamentos industriais, à excepção do 
de energia (14,1%), apresentaram variações homólogas negativas. 
O agrupamento bens de consumo total, com uma descida de 4,7%, 
foi o que mais contribuiu para a descida do índice geral, com 1,5 
pontos percentuais negativos. 
POLÍTICA | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CM) ► A 
partir de hoje, o salário dos directores-gerais da Administração 
Pública não pode ultrapassar o vencimento base do primeiro-
ministro, de 5287,27 euros. Mas o diploma, que entra hoje em 
vigor, exclui os dirigentes já nomeados, como é o caso do director-
geral dos Impostos, Paulo Macedo, cuja retribuição mensal 
continuará a situar-se acima de 23 mil euros. "As leis não são 
retroactivas e, além disso, o director-geral dos Impostos foi 
requisitado ao sector privado, mantendo as condições de origem 
dessa requisição", garantiu ontem fonte do Ministério das Finanças.  
POLÍTICA | ANMP | INCÊNDIOS (Público) ► O 
membro do conselho directivo da Associação Nacional de 
Municípios (ANMP) com responsabilidades na área da 
Protecção Civil, Jaime Soares, acusou ontem o ministro da 
Agricultura, Jaime Silva, de estar a ser "política e 
intelectualmente desonesto" quando anuncia a aplicação de 
coimas às autarquias que não adoptaram as medidas preventivas 
que alegadamente lhes cabiam para a prevenção de incêndios. 
"Caso notifique as autarquias, conforme disse, o senhor ministro 
terá não só a resposta política às asneiras que proferiu, mas 
também a dos tribunais", assegurou, em declarações ao PÚBLICO.  
POLÍTICA | BE | PRESIDENCIAIS (NM) ► Imprevista. 
Assim se pode considerar a presença do dirigente do Bloco de 
Esquerda, Fernando Rosas, na apresentação da candidatura de 
Soares. "A minha presença aqui trata-se apenas de um gesto 
pessoal. O BE terá o seu candidato presidencial", sublinhou.   

POLÍTICA | BOMBEIROS | INEM (LUSA) ► O 
presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses apelou ontem 
ao primeiro-ministro para que medeie o conflito com o Instituto 
Nacional de Emergência Médica (INEM), dando um prazo de dez 
dias para resolver o impasse existente no distrito de Lisboa. Há 
cerca de duas semanas, o INEM ordenou às corporações do distrito 
para que reencaminhem as chamadas recebidas nos quartéis para 
o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU). Como forma 
de protesto, as corporações do distrito de Lisboa recusaram utilizar 
as ambulâncias do INEM estacionadas nos quartéis. 
POLÍTICA | BOMBEIROS | AUTÁRQUICAS (LUSA) 
► A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) 
apelou ontem aos candidatos às eleições autárquicas para que 
divulguem as suas propostas no âmbito da protecção civil, 
nomeadamente quanto à prevenção de incêndios. Em comunicado 
divulgado ontem, a ANBP defende que os candidatos às eleições 
autárquicas, que decorrem a 09 de Outubro, deveriam divulgar os 
projectos "para a salvaguarda da vida e das populações". A 
associação quer conhecer as medidas que os candidatos 
pretendem adoptar "para colmatar as carências existentes no sector 
da protecção civil" e explicar "se pretendem aumentar o efectivo de 
bombeiros profissionais que, ao minuto, possam ocorrer ao sinistro, 
seja um fogo ou um acidente de viação". 
POLÍTICA | CDS-PP | SEF (Público) ► O CDS 
apresentou um requerimento para que o director do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras, Manuel Jarmela Palos, e o ministro 
da Administração Interna, António Costa, sejam ouvidos na 
Assembleia da República. Os populares afirmam que Manuel 
Jarmela Palos extravasou as suas competências na entrevista da 
passada segunda-feira ao PUBLICO, revelando sinais 
preocupantes sobre alterações legislativas na política de imigração 
que são da responsabilidade do Governo e da Assembleia.   
POLÍTICA | CGTP | PRESIDENCIAIS (TSF) ► 
Carvalho da Silva esclareceu, esta quarta-feira, que a 
mensagem enviada a Mário Soares foi um gesto pessoal e sem 
qualquer ligação com a CGTP. Numa nota enviada à TSF, 
Carvalho da Silva afirma o seu apoio a Jerónimo de Sousa, não só 
nas funções de secretário-geral do PCP mas também na corrida a 
Belém. 
POLÍTICA | FORÇAS ARMADAS (Público) ► Os 
chefes de Estado-Maior do Exército, Marinha e Força Aérea 
enviaram este semana mensagens idênticas a todos os 
militares, acusando alguns manifestantes de prejudicarem as 
Forças Armadas com acções "nefastas" e exigindo às cadeias 
de comando mão mais pesada para todos os que violem o artigo 
31, que restringe alguns direitos de expressão, reunião e 
manifestações dos militares. Isto acontece na sequência dos 
protestos contra as mudanças legislativas aos regimes de reforma, 
de reserva e de assistência na doença.  
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IMPRENSA NACIONAL (cont.) IMPRENSA NACIONAL (cont.) 
POLÍTICA | GOVERNO | ECONOMIA (JN) ► De 
acordo com o Ministério da Economia e Inovação, desde o 
arranque das "empresas na hora" e até ao passado dia 25, foram 
constituídas 371 novas sociedades. A medida, aprovada em 
Conselho de Ministros na primeira semana de Julho, encontra-se 
em funcionamento desde o dia 14 desse mês, nas conservatórias 
do Registo Comercial de Aveiro, Coimbra, Moita e Barreiro e nos 
centros de Formalidades de Empresas de Aveiro e Coimbra.   
POLÍTICA | GOVERNO | INCÊNDIOS (J.Negócios) ► 
Os cerca de mil bombeiros voluntários que trabalham na função 
pública podem, desde ontem, ser dispensados do serviço para 
que possam colaborar no esforço do combate dos incêndios, 
ao abrigo de uma decisão governamental. A resolução do Conselho 
de Ministros do dia 25 de Agosto foi ontem publicada em "Diário da 
República" e vigorará até ao final da época de incêndios, que 
começou a 15 de Maio e terminará a 30 de Setembro. 
POLÍTICA | GOVERNO | JUSTIÇA (JN) ► O Sindicato 
dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) poderá recorrer 
ao Tribunal Administrativo para impugnar as recentes medidas 
tomadas pelo Governo, nomeadamente o regime de férias, o 
congelamento de suplementos remuneratórios, bem como 
determinar a não contagem de tempo para efeitos de 
progressão. O recurso aos tribunais, bem como um pedido ao 
Procurador Geral da República, para que este solicite a apreciação 
do diploma (42/2005 de 29 de Agosto) ao Conselho Consultivo, 
prende-se essencialmente com a progressão nas carreiras. "Não 
consideramos que este diploma seja aplicável, é ambíguo e está 
mal feito”, afirmou António Cluny, do SMMP. Isto porque "o Tribunal 
Constitucional definiu claramente que a progressão na carreira 
(feita por concurso, com classificações) é diferente da progressão 
remuneratória, e o diploma foi pensado de acordo com o sistema 
normal de progressão da função pública, que não se encaixa neste 
sistema", salientou.   
POLÍTICA | GOVERNO | RTP e RDP (Público) ► O 
Governo do PS anunciou a fusão das estruturas da RTP e RDP 
dos Açores e da Madeira, pondo fim às intenções do anterior 
Executivo de tornar autónomas as estruturas da RTP e RDP nestes 
arquipélagos. Este projecto, de acordo com Carlos Narciso, 
assessor do Ministro dos Assuntos Parlamentares, é para "avançar 
em simultâneo" nas duas regiões, uma vez que "não há razões 
para dar prioridade a uma região em detrimento de outra".   
POLÍTICA | GOVERNO | SAÚDE (Público) ► O 
Ministério da Saúde está a estudar a hipótese de 
descomparticipar a pílula. Em contrapartida, quer reforçar o 
acesso aos anticoncepcionais nos centros de saúde, onde são 
fornecidos gratuitamente. A ideia é pôr as mulheres a pagar a pílula 
por inteiro nas farmácias, mas "no pressuposto ideal" de que não 
haverá "rupturas nos stocks dos centros de saúde", explicou ao 
PÚBLICO Miguel Oliveira e Silva, ginecologista/obstetra e consultor 
do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (Infarmed).   
POLÍTICA | GOVERNO | SAÚDE (DN) ► O ministro da 
Saúde, Correia de Campos, ilibou da acção disciplinar os 
antigos funcionários do ministério, envolvidos na polémica em 
torno do acompanhamento da gestão privada do Hospital 
Amadora-Sintra. No despacho, assinado esta semana, depois de 
os visados terem apresentado uma petição ao ministério, o 
governante arquiva o processo que se encontrava parado desde 
2003.   
POLÍTICA | JCP | EDUCAÇÃO (LUSA) ► A Juventude 
Comunista Portuguesa (JCP) repudiou ontem o corte de três 
por cento no financiamento público da Universidade de 
Coimbra (UC), considerando que funciona como "um apelo 
implícito" ao aumento das propinas. "Num quadro de sérias 
dificuldades do próprio funcionamento regular da Universidade, 
entendemos esta medida como um apelo implícito ao aumento das 
propinas, o que apenas contribuirá para aumentar a exclusão de 
mais estudantes", sustenta a direcção da organização do ensino 
superior de Coimbra da JCP. Num comunicado ontem divulgado, a 
estrutura classifica a medida como incompreensível, dada "a 
importância estratégica" do ensino superior para o desenvolvimento 
do país. 

POLÍTICA | PCP | LEI FINANCIAMENTO PARTIDOS 
(LUSA) ► O PCP assumiu ontem não deverá cumprir a lei 
do financiamento dos partidos políticos, ao admitir que as 
receitas da Festa do Avante! ultrapassem os limites legais, 
arriscando-se a uma multa de cerca de 150 mil euros. "Podemos 
correr o risco de ter um resultado superior ao limite da lei, mas a 
única solução era deixar de fazer a Festa do Avante!", afirmou, em 
declarações à Agência Lusa, Alexandre Rosa, do Comité Central do 
PCP e da comissão organizadora da iniciativa. A lei dos partidos 
políticos prevê, no artigo 6º, que "as receitas de angariação de 
fundos não podem exceder anualmente, por partido, 1500 salários 
mínimos mensais nacionais" (562.050 euros). Em 2003, o PCP 
admitiu que o produto das iniciativas de angariação de fundos, 
incluindo a Festa do Avante!, rendeu ao longo do ano quatro vezes 
mais que o valor imposto na nova lei. 
POLÍTICA | PR | AUDIÊNCIAS (JN) ► O Presidente da 
República, Jorge Sampaio, reúne-se hoje às 16h30 com 
Joaquim Oliveira, o novo proprietário da Lusomundo. Esta é 
uma das primeiras reuniões de Jorge Sampaio depois de regressar 
do seu período de férias, não tendo sido possível até ao fecho 
desta edição saber qual das partes solicitou o encontro. Joaquim 
Oliveira é, desde a semana passada, o mais recente "player" no 
mercado dos grandes grupos de comunicação em Portugal, depois 
de ter adquirido a Lusomundo Media ao Grupo Portugal Tetecom. 
Às 15h30 recebe o presidente do BCP.   
POLÍTICA | PS | PRESIDENCIAIS (LUSA) ► Mário 
Soares anunciou ontem que vai candidatar-se pela terceira vez 
à presidência da República, nove anos depois de ter deixado o 
cargo, prometendo ser um "candidato nacional" e não "o candidato 
do PS". "Aceito candidatar-me à presidência da República", 
anunciou o fundador do PS numa cerimónia que juntou centenas de 
pessoas num hotel de Lisboa, incluindo o líder do PS, José 
Sócrates, ministros e dirigentes nacionais socialistas, entre artistas 
e personalidades independentes. "Não serei um candidato do PS, 
mas sim um candidato nacional apoiado pelo PS", acrescentou. 
Mário Soares justificou ontem a sua candidatura à Presidência da 
República com a necessidade de vencer o "estado de espírito 
depressivo" dos portugueses e preencher "um certo vazio" quanto a 
candidatos mobilizadores e capazes de entusiasmar. "Ouvi muita 
gente. (Ó) Apercebi-me agudamente do estado de espírito dos 
portugueses, que amplifica a situação de crise económica- 
financeira que Portugal atravessa", afirmou Mário Soares na 
apresentação da sua candidatura, em Lisboa, considerando que se 
está a instalar um "pessimismo quanto ao futuro da pátria". "É 
preciso vencer esse estado de espírito depressivo", sublinhou, 
aludindo ainda ao reconhecimento de "um certo vazio, quanto a 
candidatos presidenciais, capazes de suscitar e mobilizar o 
entusiasmo dos portugueses e de os unir em torno de ideias e 
valores que lhes possam restituir a confiança neles próprios". 
Segundo o ex-presidente e antigo líder do PS, foi este panorama 
que o obrigou a mudar os seus propósitos e a lançar-se num novo 
combate político. 
SOCIEDADE | CRIMES SEXUAIS (Público) ► Depois 
de um brutal aumento, as denúncias de crimes sexuais contra 
menores parecem estar a "estabilizar num patamar de cerca de 
mil por ano". A análise do director nacional adjunto da Polícia 
Judiciária, Carlos Farinha, aponta mesmo para uma tendência de 
regressão do fenómeno.  O número de inquéritos quase triplicou 
entre 2002 e 2001 - um salto que Farinha atribui à mediatização do 
processo Casa Pia, mas também à alteração legislativa que 
concentrou este tipo de crimes na PJ. No ano passado, foram 
abertos 1077 inquéritos. No primeiro semestre de 2005, cerca de 
500. Prevê-se que o número de denúncias deste ano seja muito 
semelhante ao do ano anterior. Farinha fala numa "tendência 
nacional de estabilização - não nos mil novos casos, mas nos mil 
novos casos conhecidos por ano".   
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IMPRENSA NACIONAL (cont.) IMPRENSA NACIONAL (cont.) 
SOCIEDADE | TRABALHADORES PORTUGUESES 
EM FRANÇA (LUSA) ► Cerca de 70 trabalhadores 
portugueses em França estão impedidos de entrar no seu local 
de trabalho há uma semana devido a divergências com a 
empresa italiana que os contratou, denunciou ontem o 
representante dos operários. "Desde quinta-feira passada que 
estamos impedidos de entrar e trabalhar em alguns departamentos 
da refinaria da empresa Total, em França", disse à Agência Lusa 
João Romão. De acordo com o responsável, dentro da refinaria 
estão todas as máquinas e ferramentas de trabalho, bem como 
bilhetes de identidade, passaportes, bilhetes de avião, cartões de 
crédito e outros documentos pessoais dos trabalhadores, aos quais 
não têm também acesso. Os 70 portugueses são empregados da 
Montep, uma empresa sedeada em Aveiro, e foram subcontratados 
pela Sociedade Italiana de Montagens (SIM) para executar uma 
obra na refinaria da petrolífera Total em Havre, no norte da França. 
TRANSPORTES | AVIAÇÃO (Público) ► O diário 
francês Le Figaro publicou anteontem um artigo em que inclui 
Portugal num liste de 30 países que apresentam "carências em 
matéria de segurança" aeronáutica, lançando suspeições de 
corrupção sobre as autoridades que regulam o sector, no caso 
português o Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC). O Ministério 
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações garantiu ontem 
que Portugal cumpre todas as regras internacionais e o INAC 
desmentiu a notícia.   
LOCAL | AÇORES | POLÍTICA | GOVERNO 
REGIONAL (24h) ► Carlos César, o líder do Governo 
Regional açoriano, partiu ontem para a Ilha da Reunião, no 
Índico, para participar na XI Conferência de presidentes das 
Regiões Ultraperiféricas da União Europeia. No encontro, Carlos 
César abordará a acção judicial que o seu executivo moveu contra 
a Comissão Europeia, com o objectivo de evitar a abertura das 
águas do arquipélago a frotas pesqueiras de países da União. 

LOCAL | LISBOA | HABITAÇÃO (LUSA) ► Mais de 
9.000 jovens participaram no concurso Praça de Entrecampos, 
lançado pela Empresa Pública de Urbanização de Lisboa 
(EPUL), que se destina à compra de casas a preços mais 
baixos, anunciou ontem a empresa. Segundo a empresa municipal, 
9.113 pessoas candidataram-se aos 305 apartamentos, com 
tipologias de T0 a T3, disponibilizados no empreendimento Praça 
de Entrecampos, no âmbito do concurso EPUL Jovem, em que 
podiam participar concorrentes até aos 39 anos. Numa nota 
divulgada ontem, a EPUL informa que a adesão a este concurso, 
que terminou no sábado, atingiu um recorde de inscrições, 
superando todos os anteriores programas de habitação dirigida a 
jovens. Quase 90 por cento das inscrições (8.404) foram feitas on-
line, através do sistema de candidaturas disponibilizado no site da 
EPUL (www.epul.pt) pela primeira vez. 
LOCAL | MARCO CANAVEZES | POLÍTICA (24h) ► 
O ex-colaborador de Avelino Ferreira Torres depôs ontem 
perante dois inspectores da Polícia Judiciária (PJ) pela segunda 
vez no espaço de seis dias. Após receber alta do Hospital 
Magalhães Lemos, José Faria correu de imediato para as 
instalações da PJ, onde foi interrogado durante mais de três horas. 
À saída, acompanhado pelo irmão Joaquim Faria e por um sobrinho 
- que tem feito segurança a José, impedindo Avelino de aproximar-
se - disse estar "muito cansado". "Agora não quero falar, contactem 
o meu advogado. Estive a contar tudo à PJ", disse José Faria.   

 
 
 
 
 

NA EUROPA 
 

IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA NACIONAL (cont.) 
EUROPA | ECONOMIA | EUROSTAT (J.Negócios) ► 
Portugal está entre os países europeus que menos gastam na 
protecção social dos seus habitantes. De acordo com os 
números apresentados esta semana pelo Eurostat, em 2003, do 
total da despesa pública realizada em Portugal, 33% destinou-se a 
funções de protecção social, como o pagamento de pensões ou 
subsídio de desemprego. Este número é o segundo mais baixo da 
União Europeia a Quinze, apenas ultrapassando a Irlanda, ficando 
bastante abaixo dos 40,1 % registados em média em toda a 
comunidade. Entre os 10 novos estadosmembros, é possível 
encontrar políticas de menor apoio social por parte do Estado, com 
seis outros países a destinarem uma menor parte do seu 
orçamento à protecção social do que Portugal. Em percentagem do 
PIB, a despesa portuguesa em protecção social é de 15,7%, o que 
compara com a média de 19,3% na UE. Em compensação, 
Portugal fica entre os países que mais prioridade dão nos seus 
orçamentos ao sector da Saúde e da Educação. Com uma 
percentagem de 14,9% a destinar-se à Saúde, Portugal é o quarto 
país que gasta relativamente mais neste sector. Na educação, com 
14,7%, é o quinto da UE e o segundo entre os quinze estados-
membros mais antigos. Nos primeiros lugares a acompanhar 
Portugal estão os países nórdicos. Outras funções em que a 
despesa pública portuguesa fica acima da média europeia são a 
segurança. Os assuntos económicos e o lazer, cultura e religião. 
Pelo contrário, Portugal dá uma reduzida prioridade às despesas 
destinadas à defesa, protecção ambiental e habitação.  

FRANÇA | TÊXTEIS (DN) ► Os têxteis retidos nas 
alfândegas da União Europeia não deverão ver a "luz do dia" 
tão cedo. A França poderá juntar-se hoje ao protesto que tem 
sido levado a cabo por Portugal, Espanha, Itália e Grécia, o que 
proporcionaria uma minoria de bloqueio, impedindo a rápida 
abertura às peças "presas" nas alfândegas.  A decisão da 
Comissão Europeia era esperada ontem, mas o Comité Têxtil 
acabou por não chegar a uma conclusão, marcando para esta 
manhã novo encontro.   
ZONA EURO | ECONOMIA (Público) ► O Produto 
Interno Bruto (PIB) da Zona Euro cresceu 0,3 por cento no 
segundo trimestre deste ano em relação ao trimestre anterior. 
Segundo os dados divulgados ontem pelo Eurostat (braço 
estatístico da Comissão Europeia), isto implica um aumento anual 
de 1,1 por cento face ao período homólogo de 2004; e significa um 
abrandamento do ritmo de crescimento do PIB da "eurolândia".  Ou 
seja: a economia dos Doze cresceu entre Abril e Junho, mas 
cresceu mais devagar do que nos primeiros três meses do ano. De 
Janeiro a Março, o crescimento em cadeia (relativamente ao 
trimestre anterior) fora de 0,4 por cento. Razão para o 
abrandamento: o petróleo. Ou, antes, o seu preço, que tem subido 
constantemente em 2005, atingindo preços nominais recorde. Pela 
primeira vez nos últimos 14 trimestres, o consumo das famílias 
reduziu-se (em 0,1 por cento) na Zona Euro. 
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IMPRENSA INTERNACIONAL 

ITÁLIA | BANCO DE ITÁLIA (FT) ► Italy's governmnent 
was on Wednesday set to agree on far-reaching reforms to 
improve the Bank of Italy's governance as political support for 
Antonio Fazio, the embattled central bank governor, eroded further. 
The proposals are expected to be put to a cabinet meeting on 
Friday and to win broad support among ministers, including some 
who until recently have defended Mr Fazio from accusations of 
biased intervention during the takeover battle of an Italian bank. 
Giorgio La Malfa, European affairs minister, who has previously 
expressed firm but qualified support for Mr Fazio, on Wednesday 
became the first cabinet member to say publicly that the governor 
should consider resigning, “in the primary interest of the state and of 
the Bank of Italy”. Claudio Scajola, the industry minister who is close 
to Silvio Berlusconi, prime minister, yesterday said: "Certainly Fazio 
has caused Italy embarrassment because our image abroad has 
suffered a blow”. Mr Fazio, who regulates Italy's banking sector and 
has been the governor since 1993, is under fire for allegedly 
favouring a takeover bid of an Italian bank over an offer from ABN 
Amro, the Dutch bank, for Banca Antonveneta, a northern Italian 
lender.    

 
 
 

 
 
 

NO MUNDO 
 

IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA INTERNACIONAL 
GOLFO DO MÉXICO | PLATAFORMAS 
PETROLÍFERAS (RTP) ►  Cerca de 20 plataformas 
petrolíferas afundaram-se ou estão à deriva no Golfo do 
México na sequência da passagem do furacão Katrina, 
anunciou ontem um responsável da Guarda-Costeira da Louisiana. 
Um tubo de perfuração está também em chamas, mas o incêndio 
deverá extinguir-se por si, indicou Robert Reed, um oficial da 
Guarda Costeira da Louisiana. As operações da Guarda-Costeira 
estão "concentradas nos socorros e na procura de vítimas a fim de 
salvar o máximo de vidas possível", acrescentou. 
GUINÉ | AJUDA PORTUGUESA (DN) ►  A embaixada 
de Portugal em Bissau entregou ontem, em nome do governo 
de Lisboa, uma verba de 250 mil euros a dez organizações 
sociais guineenses para o combate à pobreza no país. A verba, 
enquadrada num fundo global de um milhão de euros, provém de 
um protocolo trienal (2005-2007) existente entre o ministério do 
Trabalho e da Segurança Social de Portugal e o ministério da 
Solidariedade Social, Família e Luta Contra a Pobreza guineense. 
Esta é a segunda "tranche" que as dez organizações caritativas 
guineenses recebem, depois de em Janeiro passado terem 
recebido um total de 400 mil euros. Segundo José Silva Pereira, 
adido para a cooperação da embaixada portuguesa na Guiné-
Bissau, está previsto a entrega, até ao final do ano, dos restantes 
280 mil euros. 
IRAQUE | TRAGÉDIA (DN) ►  O "inferno total", nas 
palavras de quem o presenciou. Quando milhares de peregrinos 
xiitas apinhavam a ponte de Al-Aimah, em Bagdad, abandonando 
ou convergindo para o mausoléu do imã Mussa al-Kazün, na outra 
margem, soou o falso alarme de que entre eles se encontrava um 
terrorista com explosivos à cintura. Foi o pânico. Pessoas a correr 
de um lado para o outro, à toa, a lançarem-se no vácuo das águas 
do Tigre, impotentes perante a turba que espezinhava quem 
encontrasse no caminho. Morreram 841 pessoas. Mulheres e 
crianças, sobretudo. Por via da indumentária: as abayas - longas 
vestes negras que as cobriam dos pés à cabeça - tolhiam-lhes os 
movimentos, já por si dificultados pelos filhos que, desesperados, 
se agarravam a elas. Antes - a reforçar a suspeita de que a tragédia 
não se terá devido ao acaso -, já tinham sido abatidos, a tiros de 
morteiro, sete fiéis xiitas junto ao mausoléu de Mussa al-Kazim.  

BRASIL | ECONOMIA (Folha) ►  A economia brasileira 
cresceu 1,4% no segundo trimestre em relação aos três 
primeiros meses deste ano, segundo dados divulgados ontem 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Esta é a 
maior taxa de expansão desde o primeiro trimestre do ano passado, 
quando a economia havia crescido 2%. 
ESPANHA | PSOE (El País) ► El PSOE abrirá una ronda 
de contactos con partidos políticos que incluirá al PNV pero no 
al PP ni al CiU con el fin de intentar ampliar los apoyos con los que 
cuenta actualmente el Gobierno en el Congreso. Así lo ha 
manifestado el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, 
durante una conferencia de prensa posterior a la primera reunión de 
la Ejecutiva socialista tras las vacaciones. 
ESPANHA | PP (El País) ► El líder del PP, Mariano Rajoy, 
propondrá el próximo lunes al jefe del Ejecutivo, José Luis 
Rodríguez Zapatero, una "oferta de acuerdo" en lucha 
antiterrorista, modelo territorial, política exterior y educación. 
EUA | FURACÃO (BBC) ►  Hurricane Katrina is thought 
to have killed hundreds, probably thousands of people in New 
Orleans, the city's mayor, Ray Nagin, has said.  Mr Nagin said there 
were significant numbers of corpses in the waters of the flood-
stricken city, while many more people may be dead in their homes.  
There would be a total evacuation of the city, he said, warning it 
could be months before residents could return. President George W 
Bush said the area could take years to recover.  
EUA | MICROSOFT (CNN) ► Microsoft moved to build 
its presence in the booming Internet telephony market on 
Wednesday, purchasing Teleo Inc., a Californian company that 
lets users make calls from their computers to regular phones. The 
Internet telephony market is heating up with the entry of leading 
search firm Google, which launched an instant message and voice 
chat service earlier this month to compete against AOL , Yahoo, 
Microsoft and Skype. 
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 EUA | CHINA | TEXTEIS (FT) ►  The US and China 
yesterday failed to strike a deal to limit Chinese textiles exports 
to the US, making it unlikely that any agreement will be reached 
before the visit to Washington next week by Hu Jintao, China's 
president. But China resumed talks with the European Union aimed 
at resolving their acrimonious bilateral dispute over textile quotas, 
set in June, which has left 70m-80m unlicensed garments from 
China locked in storage in European ports. The Chinese official 
media had raised expectations of a deal with the US by issuing 
positive comments ahead of the talks, stressing the need to settle 
contentious issues before Mr Hu's trip. 
FRANÇA | POLÍTICA | GOVERNO | INDÚSTRIA (Le 
Monde) ►  Après l'affaire Danone, le gouvernement français a 
dévoilé, mercredi 31 août, dix secteurs industriels français qui 
pourront être protégés des OPA lancées par des groupes 
étrangers. Aux termes de ce projet de décret, cité par le ministère 
de l'industrie, seront protégés les casinos, les activités de sécurité, 
les biotechnologies, la production d'antidotes, le matériel 
d'interception des communications, la sécurité des systèmes 
informatiques, les technologies duales (relatives au civil et au 
militaire), la cryptologie, les marchés secret-défense, et l'armement. 
Cette liste ne sera définitive qu'après l'examen, en cours, du projet 
de décret par le Conseil d'Etat. Il permettra au gouvernement 
d'empêcher une fusion-acquisition, au cas par cas. 

VENEZUELA | POLÍTICA | GOVERNO | EUA (El 
País) ►  “El Gobierno y el pueblo de la República Bolivariana de 
Venezuela expresan a las autoridades y al pueblo norteamericanos 
su consternación por las dimensiones y consecuencias de la 
tragedia”. Hasta aquí, se trataría de apenas una nota más de 
condolencia de las emitidas por casi todas las cancillerías del 
mundo tras el desastre del «Katrina». Pero el comunicado del 
Ministerio de Exteriores venezolano va un paso más allá: 
“Venezuela expresa el ofrecimiento del presidente Hugo 
Chávez de enviar combustible y ayuda humanitaria a Estados 
Unidos, para contribuir a aliviar los efectos de esta catástrofe”. 

 
 
 
EFEMÉRIDES: 
1809 - Saem em Lisboa os primeiros números dos jornais Novo Diário de Lisboa, Jornal de Lisboa, Mapa Político e Mensageiro. 
1823 - Simão Bolívar chega a Lima e assume a autoridade político-militar. 
1889 - Morre Costa Cabral, marquês de Tomar, antigo ministro de D.Maria II. 
1904 - É fundado o Estado do Líbano. 
1914 - São Petersburgo, na Rússia, passa a denominar-se Petrogrado. 
1939 - II Guerra Mundial As forças nazis de Adolf Hitler invadem a Polónia. Começa o segundo grande conflito mundial. 
1969 - Na Líbia, o golpe militar dirigido por Muammar Khadafy depõe a monarquia. É proclamada a República Árabe da Líbia. 
1971 - É proclamada a independência do Qatar. 
1972 - O dirigente dos guerrilheiros uruguaios Tupamaros, Raul Sendic, é capturado. 
1975 - São nacionalizados os estaleiros navais de Viana do Castelo. 
1988 - Morre o cientista Luís Walter Alvarez, 77 anos, Prémio Nobel da Física em 1968. Alvarez integrou o grupo de investigação que 
construiu a primeira bomba atómica. 
1991 - É inaugurada a ponte sobre o Guadiana, entre Portugal e Espanha. 
1999 - Dois dias após o Referendo para a independência, milícias pró-integracionistas atacam a população de Timor- Leste. 
2000 - O Euro atinge o mínimo histórico de 0,88 dólares, desde a criação. 
2001 - Os EUA e Israel abandonam a conferência da ONU contra o racismo, em Durban, na África do Sul, considerando "odiosos" os 
termos utilizados em relação ao Estado israelita. 
2002 - O Governo português defende, na Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, na África do Sul, a criação de uma 
organização internacional para gerir os oceanos e propõe Lisboa para sede. 
2003 - Começa a II Reunião de Lisboa sobre Terrorismo, no âmbito da OSCE. 
2003 - Morre o político espanhol Ramón Serrano Suñer, 100 anos, ministro e ideólogo do franquismo. 
2004 - Um comando tchecheno toma de assalto a escola de Beslan, na Ossétia do Norte, fazendo reféns cerca de um milhar de pessoas, 
entre elas perto de 200 crianças. 
2004 - Investigadores norte-americanos apresentam à Nasa a descoberta de dois planetas fora do sistema solar. 
2004 - Morre Virgílio de Carvalho, 77 anos, antigo militar, especialista em estratégia. 
 
 
 
 
Fontes Nacionais: 24h – Jornal 24 horas; DN – Diário de Notícias; DD – Diário Digital; Expresso – Jornal Expresso; Independente – Jornal 
O Independente; JD – Jornal Digital; JN – Jornal de Notícias; Lusa – Agência Lusa; NM – Notícias da Manhã; 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; Le Monde – Jornal Le Monde; Reuters – Agência Reuters; Times – Revista Times 




