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IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA NACIONAL (cont.) 
COMUNICAÇÃO SOCIAL | MÉDIA CAPIAL (Lusa) ► 
O administrador que quinta-feira se demitiu da TVI acusou os 
governos socialistas português e espanhol de "cumplicidade 
política" para permitir a "tranquila assinatura" do acordo para 
opção de venda de acções da Media Capital à Prisa. Num artigo 
de opinião publicado na edição de hoje do semanário Expresso, 
João van Zeller escreve que foram "cumplicidades políticas entre os 
partidos e governos socialistas dos dois países" que permitiram a 
"tranquila assinatura" do acordo. João van Zeller defende que ao 
governo socialista "convinha desfazer a polémica contrariedade 
publicamente expressa pelos espanhóis da Prisa com o resultado 
do leilão da Lusomundo Media". Esta "fácil entrada" na Media 
Capital, considera van Zeller, prenuncia uma crescente influência 
política, económica e cultural espanhola em Portugal.  
EDUCAÇÃO | POLITÉCNICOS (JN) ► O presidente do 
Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 
(CCSIP) revelou ontem que o financiamento do Ministério da 
Educação para 2006 não é suficiente para custear as despesas 
com pessoal em sete instituições. Segundo Luciano Almeida, os 
politécnicos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Tomar, 
Santarém, Portalegre e Setúbal não recebem verbas suficientes 
para pagar as despesas com pessoal pelo que terá de ser 
encontrado um "mecanismo de financiamento complementar".  
JUSTIÇA | APITO DOURADO (Lusa) ► A Procuradoria-
Geral da República (PGR) informou "que ainda não foi 
deduzida qualquer acusação" no âmbito do processo «Apito 
Dourado», sobre corrupção no futebol, e que tanto os nomes 
como os factos ontem noticiados "não têm qualquer 
fundamento". A informação da PGR foi divulgada num comunicado 
emitido a meio da tarde, horas depois de, com o título "171 
acusados no «Apito Dourado»", o diário Correio da Manhã ter 
publicado "a lista completa das 171 pessoas que vão aparecer na 
acusação", a qual será deduzida "nos próximos dias" pelo Ministério 
Público, de acordo com o jornal. "A propósito da notícia vinda a 
público no jornal Correio da Manhã, na sua edição de ontem, com o 
título «171 acusados no Apito Dourado», a PGR informa (...) que 
ainda não foi deduzida qualquer acusação no processo 
denominado «Apito Dourado», e que tanto os nomes como os 
factos noticiados não têm qualquer fundamento em acto processual 
da lavra do Ministério Público", refere a nota da PGR. 
POLÍCIA | MENSALÃO (Lusa) ► A Polícia Federal (PF) 
brasileira confirmou ontem à Lusa em Brasília que vai pedir a 
cooperação da Polícia Judiciária (PJ) no âmbito das 
investigações sobre os escândalos de corrupção no Brasil e 
que envolvem vários políticos. Os responsáveis pelas 
investigações na PF não quiseram, entretanto, revelar os detalhes 
dessa cooperação "para não atrapalhar os trabalhos". Os relatórios 
parciais das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) que 
investigam as denúncias de corrupção já teriam sido enviados à PJ, 
disseram à Lusa fontes parlamentares. De acordo com o gabinete 
de comunicação da PF, sem a ajuda da PJ não é possível 
investigar o que a imprensa brasileira denominou de "conexão 
Lisboa" no escândalo do "mensalão", um esquema montado pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, para financiar ilegalmente campanhas políticas e comprar 
votos de deputados no Congresso.  

POLÍTICA | BE | PRESIDENCIAIS (Lusa) ► A Mesa 
Nacional do Bloco de Esquerda (BE) aprovou ontem de 
madrugada, no Porto, a candidatura de Francisco Louçã às 
eleições presidenciais de 2006, com 58 votos a favor, dois contra 
e dois em branco. No final de cinco horas de reunião, João Teixeira 
Lopes reafirmou que a candidatura de Francisco Louçã "irá até ao 
fim", frisando que "a diversidade de alternativas à esquerda dá mais 
votos à esquerda e clarifica a eleição". Apesar dos votos contra, 
Teixeira Lopes considerou que Louçã foi escolhido com "uma 
belíssima maioria", demonstrativa da esperança que os dirigentes 
do BE têm numa candidatura que se pretende "popular". 
POLÍTICA | CDS-PP | PARLAMENTO EUROPEU 
(Lusa) ► Os eurodeputados do CDS-PP vão defender 
segunda-feira a reposição de subsídios para corta-fogos 
durante um debate dedicado aos fogos florestais no 
Parlamento Europeu, anunciou ontem o líder do partido, Ribeiro e 
Castro. "Os subsídios para corta-fogos foram eliminados este ano 
na transição de programas comunitários, mas vamos defender a 
sua reposição", disse Ribeiro e Castro, no Fundão, à margem da 
apresentação dos candidatos do CDS-PP aos órgãos autárquicos 
naquele concelho. Ribeiro e Castro, ele próprio deputado europeu, 
garantiu ainda que vai defender no Parlamento Europeu a activação 
do Fundo de Solidariedade para Portugal e a criação de uma 
comissão temporária que estude e analise a problemática dos fogos 
florestais. 
POLÍTICA | GOVERNO | AJUDA EUA (Lusa) ► O 
Governo vai emprestar 2 por cento das suas reservas 
estratégicas de derivados de petróleo aos Estados Unidos para 
este fazer face à escassez provocada pelo furacão Katrina, 
anunciou ontem o Ministério da Economia. A contribuição será feita, 
essencialmente, através de crude armazenado no Norte da 
Alemanha (de 360 milhões de toneladas) sem impacto directo nos 
stocks de petróleo bruto existentes em Portugal, refere o Ministério 
em comunicado. Segundo o Ministério, os stocks de Portugal 
manter-se-ão bastante acima dos níveis obrigatórios, não havendo, 
por isso, qualquer impacto negativo no fornecimento de 
combustíveis em Portugal. Portugal tem reservas estratégicas de 
30 dias de gasolina, 30 dias de gasóleo e 10 dias de GPL (gás 
liquefeito de petróleo), segundo fonte da EGREP. 
POLÍTICA | GOVERNO | DÉFICE (Expresso) ► O 
governo vai fixar como objectivo no Orçamento do Estado para 
2006 a baixa do défice público para 4,6% do Produto Interno 
Bruto. A revisão da meta comunicada a Bruxelas (inicialmente, de 
4,8%) decorre da actualização do PIB - a riqueza gerada em 2005 
aumentou em seis mil milhões de euros - e não permitirá qualquer 
folga ao Executivo de José Sócrates. 
POLÍTICA | GOVERNO | ECONOMIA (DD) ► O 
ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, afirmou na sexta-
feira que a economia portuguesa está numa situação de baixo 
crescimento ou estagnação, mas considera “excessivo” falar-se 
em recessão. 
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IMPRENSA NACIONAL (cont.) IMPRENSA NACIONAL (cont.) 

 POLÍTICA | GOVERNO | EDUCAÇÃO (Lusa) ► José 
Sócrates anunciou esta noite no Porto que o próximo concurso 
de professores será válido por três a quatro anos, de modo a 
eliminar a "instabilidade permanente no ensino". O líder socialista, 
que falava no comício de rentrée do PS na Praça D. João I, no 
Porto, salientou que já no próximo ano lectivo o concurso de 
colocação de professores nas escolas portuguesas "será válido por 
um período de três ou quatro anos, conforme a duração do ciclo de 
ensino", de modo a evitar a "instabilidade permanente provocada 
pelos professores em trânsito, saltando de escola para escola". 
"Pusemos na ordem o concurso de professores e o ano lectivo 
pode começar com normalidade. Alguns políticos ainda coram de 
vergonha quando se fala nisto", disse, recordando os problemas 
ocorridos nos últimos anos em torno da colocação dos docentes. 
POLÍTICA | GOVERNO | EMPREGO (Público) ► O 
ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, Vieira da Silva 
disse ontem, em Guimarães, que o Governo apresentará em 
Setembro um Plano Nacional de Emprego, visando requalificar 
os trabalhadores desempregados e responder às necessidades da 
economia. "O Plano tem em vista quer a melhoria geral da 
qualificação e da formação dos trabalhadores quer uma intervenção 
precoce em caso de desemprego", afirmou, sublinhando que "num 
mercado competitivo e duro como o actual só com profissionais 
qualificados é possível vencer". 
POLÍTICA | PCP | LEI FINANCIAMENTO PARTIDOS 
(Lusa) ► O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, 
desafiou ontem o PS e o PSD a terem um "rebate de 
consciência democrática" e alterar a lei de financiamento dos 
partidos políticos, na intervenção de abertura da Festa do 
Avante!. "A direita e o PS aprovaram uma lei (de financiamento dos 
partidos) onde, além de distribuírem entre si a parte de leão das 
verbas que saem do Orçamento de Estado, incluíram normas que 
directa ou indirectamente visam condicionar as receitas da Festa do 
Avante!", criticou. 
POLÍTICA | PS | AUTÁRQUICAS (Lusa) ► O líder do 
Partido Socialista, José Sócrates, definiu sexta-feira à noite no 
Porto como fasquia eleitoral do PS para as autárquicas 
conseguir ser o partido mais votado. "Em democracia só há uma 
maneira de ganhar eleições: ter mais votos que os outros. É para 
isso que vamos trabalhar", disse o líder socialista, no comício de 
rentrée do PS na Praça D. João I, no Porto. Garantindo que "o PS 
não dorme em combate", Sócrates disse que os socialistas 
apresentam-se "para ganhar estas autárquicas" e afirmou que, 
olhando para o comício, sentiu o partido "forte e mobilizado", 
demonstrando assim mais optimismo do que o "speaker" de serviço 
que passou grande parte da noite a pedir aos presentes para 
taparem as brechas visíveis no espaço da praça. 
POLÍTICA | PS | PRESIDENCIAIS (Lusa) ► Manuel 
Alegre vai faltar à Comissão Nacional do PS, que reúne domingo 
para aprovar a candidatura presidencial de Mário Soares, uma 
solução criticada pelo deputado- poeta que se afastou esta semana 
da corrida a Belém. "Não vou", afirmou Manuel Alegre à Agência 
Lusa, escusando-se a explicar as razões da sua ausência. "É uma 
decisão minha, não tenho de dar explicações", disse. 
POLÍTICA | PS | PRESIDENCIAIS (Expresso) ► Mário 
Soares foi segunda-feira ao Ministério dos Negócios 
Estrangeiros para uma longa conversa com Freitas do Amaral 
sobre as presidenciais. Freitas tem dado sinais de não pretender 
tomar partido caso se confirme o duelo entre Soares e Cavaco. E 
Mário Soares terá querido auscultar a abertura do agora ministro de 
José Sócrates para o apoiar nesta recandidatura a Belém. Segundo 
fonte diplomática, Soares entrou no Palácio das Necessidades ao 
meio-dia e saiu uma hora depois. A conversa terá servido para este 
explicar ao seu ex-rival de há 20 anos as razões que o levam a 
avançar, mas Soares terá saído do MNE sem garantias de apoio do 
ministro. 

POLÍTICA | PS | PRESIDENCIAIS (Lusa) ► O 
candidato presidencial apoiado pelo PS, Mário Soares, não vai 
participar em "acções internas" durante o período de 
campanha para as autárquicas de 9 de Outubro, adiantou à 
agência Lusa fonte próxima do líder histórico socialista. "Ele não vai 
meter-se nas autárquicas e não desenvolverá nenhuma acção 
interna", disse a mesma fonte. Depois da cerimónia de 
apresentação da sua candidatura, quarta-feira, em Lisboa, Soares 
começará "no final da próxima semana ou início da seguinte" um 
périplo por comunidades de emigrantes portugueses espalhados 
pelo mundo. Um conjunto de viagens que deverá preencher a 
agenda do candidato presidencial "até ao final de Setembro". 
POLÍTICA | PS | PRESIDENCIAIS (Lusa) ► O líder do 
PS, José Sócrates, sublinhou sexta-feira à noite a intenção de 
Mário Soares se assumir como "o Presidente de todos os 
portugueses", confrontando-a com alegada vontade de outros 
de transformar Belém na "sede da oposição". Aproveitando o 
comício da rentrée socialista na Praça D. João I, no Porto, Sócrates 
definiu o discurso oficial socialista no apoio à candidatura 
presidencial de Soares. O apoio a Mário Soares deverá tornar-se 
oficial quando a comissão política nacional do PS votar a proposta 
que o secretário-geral socialista vai apresentar na próxima reunião, 
com "a certeza de assim ir de encontro ao sentimento dos 
apoiantes do PS e da maioria dos portugueses". "Mário Soares é a 
figura mais prestigiada da democracia portuguesa e com maior 
projecção internacional. É o que os portugueses esperam de um 
Presidente da República, alguém que consiga projectar e valorizar 
a imagem do país no Mundo", disse. 
SOCIEDADE | ANBP | INCÊNDIOS (Lusa) ► A 
Associação Nacional de Bombeiros Portugueses (ANBP) 
defendeu, ontem, a criação urgente de uma "task force" 
constituída por bombeiros profissionais que possa minimizar 
os danos de eventuais incêndios em Setembro e Outubro. Em 
declarações à agência Lusa, o presidente da ANBP, Fernando 
Curto, disse que a criação de uma "task force" é uma "necessidade 
urgente", uma vez que os estudos meteorológicos apontam para 
que as altas temperaturas se mantenham em Setembro e Outubro. 
Fernando Curto referiu mesmo um estudo de evolução climatérica, 
efectuado por seis países europeus, incluindo Portugal, que aponta 
para a continuação de altas temperaturas em Setembro e Outubro, 
o que, para aquele responsável, representa "riscos acrescidos de 
incêndios". 
SOCIEDADE | INCÊNDIOS (Lusa) ► Os incêndios 
queimaram 18 mil hectares de área protegida em Portugal 
desde o início do ano, 11 mil dos quais só no Parque Natural 
da Serra da Estrela, revelou ontem o secretário de Estado do 
Ambiente. Humberto Rosa visitou nos últimos dias os parques 
naturais da Arrábida, Peneda-Gerês, Estrela, Alvão e Montesinho 
para efectuar um primeiro balanço dos prejuízos causados pelos 
incêndios. Em conferência de imprensa realizada ontem no Parque 
Natural de Montesinho, em Bragança, o responsável referiu que, 
desde o início do ano, já arderam 18 mil hectares de áreas 
protegidas. 
SOCIEDADE | SNBPC | INCÊNDIOS (Lusa) ► O 
Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil disponibiliza 
on-line um guia prático sobre incêndios para autarcas, com 
informações sobre as suas responsabilidades e competências 
e uma síntese das medidas a tomar em situação de 
emergência. O manual, com 14 páginas, está dividido em três 
partes, a primeira das quais contém informações genéricas sobre o 
sistema de protecção civil. A segunda refere-se aos planos de 
emergência de protecção civil e ao accionamento dos diversos 
níveis de alerta (azul, amarelo, laranja e vermelho), traçando várias 
hipóteses e cenários. A última resume o funcionamento dos centros 
operacionais de emergência de protecção civil e define as suas 
responsabilidades e competências. O guia destina-se a apoiar de 
forma rápida a acção e decisões dos autarcas (presidentes de 
Câmara, vereadores e presidentes de Juntas de Freguesia). No 
final apresenta uma "check-list" sucinta das principais medidas a 
adoptar face à iminência ou ocorrência de fogos florestais RCR. 
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SOCIEDADE | SEGURANÇA RODOVIÁRIA (DD) ► 
As infracções de trânsito levaram à detenção de mais de dez 
pessoas, todos os dias, durante o mês de Agosto, revelam 
dados da PSP. Os números constam do balanço da operação 
Verão Seguro 2005 - Especial Férias, divulgados esta sexta-feira.  
LOCAL | LISBOA | POLÍTICA | AUTÁRQUICAS (DD) 
► Os candidatos do PSD às câmaras municipais da Área 
Metropolitana de Lisboa (AML) defendem a manutenção do 
aeroporto internacional da Portela, um dos compromissos que 
assumiram no âmbito de um acordo metropolitano assinado na 
sexta-feira. A definição de políticas de coesão social, a promoção 
de uma rede de cuidados de saúde, a coordenação das forças de 
segurança e a concretização de um Plano Estratégico Energético-
Ambiental para a região metropolitana são outros compromissos 
assumidos pelos candidatos social-democratas aos 18 municípios 
da AML. 

LOCAL | OEIRAS | POLÍTICA | PSD (Lusa) ► O PSD 
de Oeiras anunciou ontem que entregou no Tribunal 
Constitucional um pedido de anulação das decisões das 
comissões distrital e nacional do partido que aprovaram a 
candidatura de Teresa Zambujo à autarquia. Em comunicado 
enviado à Agência Lusa, o presidente da comissão política da 
secção de Oeiras, Alberto Martins da Luz, considera que "todo o 
processo de elaboração da candidatura do PSD" em Oeiras viola os 
estatutos do PSD e representa "uma imperdoável falta de respeito e 
lealdade para com os militantes do PSD de Oeiras". Por idênticas 
razões, esta secção do PSD já tinha apresentado ao Conselho de 
Jurisdição do PSD uma acção de impugnação da aprovação da 
candidatura de Teresa Zambujo, que ainda não foi apreciada. 

 
 
 
 
 
 

NA EUROPA 
 

IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA INTERNACIONAL 
EUROPA | AMBIENTE (JN) ► A Rede Europeia de 
Acção Climática (REAC) apelou ontem à redução de emissões 
poluentes dos países industrializados após 2012, e alertou para 
o aumento das catástrofes naturais devido às alterações climáticas. 
A REAC pretende que os países mais ricos desenvolvam 
tecnologias mais limpas e financiem o desenvolvimento sustentável 
dos mais pobres. 
EUROPA | CULTURA (Lusa) ► A Fundação Europeia 
para a Cultura anunciou ontem o lançamento de bolsas para 
apoiar projectos inovadores de associações culturais que 
promovam a colaboração entre países da União Europeia. 
Criada há meio século em Genebra e actualmente baseada em 
Amsterdão, na Holanda, esta fundação independente pan-europeia 
tem como objectivos apoiar projectos nas áreas da cultura, media e 
educação. De acordo com informação constante no site da 
Fundação, até 15 de Setembro podem candidatar-se às bolsas 
associações de países membros da União Europeia ou de países 
vizinhos, cuja lista pode também ser consultada na Internet. As 
bolsas concedidas variam entre os 5.000 e os 30.000 euros, sendo 
que o valor atribuído não pode ultrapassar 80 do projecto, com 
previsão para ter início já em Dezembro de 2005. 
INGLATERRA | ONU | AJUDA (DD) ► O secretário-
geral da ONU, Kofi Annan, estará em Londres na segunda e 
terça-feira, presidindo a uma conferência de doadores para o 
Fundo global de luta contra a SIDA, tuberculose e paludismo. 
Segundo avançou na sexta-feira um porta-voz da ONU, a 
conferência visa reforçar este fundo para o período 2006-2007. 
INGLATERRA | GOVERNO | FAMÍLIA (DD) ► 
Respect for other people must be learnt within families first, 
said Tony Blair as he launched a new drive against bad 
parenting and anti-social behaviour. In his first speech since his 
summer holiday, Mr Blair called for change in the UK's culture as 
well as new laws. Mr Blair announced plans to extend the use of 
orders telling parents how to deal with their unruly children. But the 
Tories and Lib Dems say new laws on alcohol sales will add to anti-
social behaviour problems. Under plans to be outlined in detail in 
November, housing officers and local anti-social behaviour teams 
will be added to the list of agencies which can apply for parenting 
orders. 
 
 

ALEMANHA | POLÍTICA | LEGISLATIVAS (BBC 
Brasil) ► Faltando cerca de duas semanas das eleições alemãs 
e com metade do eleitorado ainda sem saber em quem vai votar, 
um debate na TV entre o atual chefe de governo e a candidata da 
oposição poderá influenciar decisivamente a opinião dos eleitores. 
O chanceler alemão Gerhard Schröder e a líder oposicionista 
Angela Merkel vão debater ao vivo na noite de domingo. O 
evento será televisionado simultaneamente por quatro redes 
de televisão alemãs: ARD, ZDF, RTL e SAT1. Debates deste tipo 
ainda não têm uma grande tradição na Alemanha.  
ESPANHA | POLÍTICA | GOVERNO | FORÇAS 
ARMADAS (El País) ► El Consejo de Ministros tiene 
previsto aprobar hoy un acuerdo por el que se autoriza la 
adopción de medidas para la adecuación de la retribuciones 
del personal de las Fuerzas Armadas, según informaron fuentes 
del Ejecutivo. El Ministerio de Defensa contará con una partida de 
450 millones de euros que se distribuirán de forma gradual durante 
los próximos tres años. El ministro de Defensa, José Bono, se 
comprometió el pasado día 1 de agosto ante las tropas españolas 
desplegadas en las localidades afganas de Qual-i-Naw y Herat a 
subir el sueldo de los militares, y aseguró que, si no lo conseguía, 
dejaría el cargo. Entonces, Bono dijo contar con la complicidad del 
presidente del Gobierno para ese aumento de sueldo. Un día 
después, José Luis Rodríguez Zapatero prometió una subida 
salarial para los suboficiales, porque se la tienen "bien ganada". 
ESPANHA | SOCIEDADE | SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA (El País) ► Los accidentes de tráfico 
costaron la vida a 666 personas durante los meses de julio y 
agosto en las carreteras españolas, según el balance hecho 
público ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno, María 
Teresa Fernández de la Vega tras el Consejo de Ministros. La cifra 
es la más baja de los últimos 26 años, esto es, desde que se tienen 
registros de siniestros. El año pasado murieron 45 personas más. 
FRANÇA | POLÍTICA | PS | PRESIDENCIAIS (Le 
Monde) ► Il en parle depuis quelque temps. Le député du Pas-
de-Calais Jack Lang a rappelé, dans un entretien à paraître 
mercredi dans le quotidien en ligne Profession politique, que 
sa décision de briguer l'investiture du PS pour la présidentielle 
de 2007 est "irréversible". Cette annonce intervient le jour où, 
dans un sondage de l'IFOP, l'ancien ministre de la culture est donné 
comme le candidat socialiste le mieux placé pour la présidentielle 
de 2007. 
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IMPRENSA INTERNACIONAL (cont.) 

FRANÇA | POLÍTICA | UMP | PRESIDENCIAIS (Le 
Monde) ► La formule claque comme un slogan de campagne 
électorale : "Pour une cr oissance sociale, avancer ensemble !" Elle 
est flanquée d'un logo bleu-blanc-rouge, comme trois griffes qui 
lacèrent le fond bleu azur. Pour sa conférence de presse de rentrée, 
Dominique de Villepin a choisi de soigner la forme. Et d'abattre ses 
cartes. La séance des questions-réponses ne laisse plus aucun 
doute sur sa feuille de route : le rendez-vous devant les Français en 
mai 2007. A la veille de l'ouverture de l'université de l'UMP, M. de 
Villepin a décidé de faire entendre sa propre musique au sein du 
parti majoritaire qui s'est placé, en novembre 2004, sous le 
leadership de Nicolas Sarkozy. Alors que le ministre de l'intérieur 
ne cache plus, depuis longtemps, ses ambitions 
présidentielles, M. de Villepin marque ses distances : "En 2007, 
le projet du mouvement (l'UMP) devra rassembler le maximum 
de Français." 

 
 
 
 

 
 
 

NO MUNDO 
 

IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA NACIONAL (cont.) 
BRASIL | MENSALÃO (DN) ► O ex-ministro da Casa 
Civil José Dirceu, apontado como líder do esquema do 
"mensalão", classificou ontem de "fuzilamento político" os 
resultados do relatório preliminar das Comissões 
Parlamentares de Inquérito (CPI) dos Correios e do 
"mensalão", que sugerem que seja destituído do seu mandato de 
deputado. "Não há provas, nenhum facto que possa ser 
caracterizado como ilícito", disse, referindo que pretende ir até ao 
Supremo Tribunal Federal para defender o seu mandato. 
COSTA DO MARFIM | ONU (Lusa) ► A missão das 
Nações Unidas na Costa do Marfim tenciona recomendar que 
este país seja punido com sanções pelo Conselho de 
Segurança, depois de o grupo rebelde Forças Novas ter rejeitado a 
mediação sul-africana. 
EUA | FURACÃO (JN) ► Os estragos causados pelo 
furacão Katrina lançaram centenas de milhar de norte-
americanos no desemprego. Os analistas acreditam que 
demorará vários meses até que os habitantes das regiões 
afectadas pelo "Katrina" possam voltar ao trabalho. Rajeev 
Dhawan, director do gabinete de estudos económicos da 
Universidade do Estado da Geórgia, estima que cerca de um 
milhão de pessoas tenham perdido os seus locais de trabalho nos 
estados do Luisiana, Mississípi e Alabama. 
EUA | FURACÃO (DD) ► A drenagem e a secagem dos 
solos em Nova Orleães, inundada após a passagem do furacão 
Katrina, levará entre 36 e 80 dias, indicou esta sexta-feira um 
general do Exército norte-americano. 
EUA | FURACÃO (Público) ► Um comandante militar 
americano admitiu acelerar o repatriamento de soldados 
actualmente em missão no Iraque para ajudar a restaurar a 
ordem e dar assistência às pessoas afectadas pelo furacão 
“Katrina”. Contudo, o Presidente garante que os EUA têm 
capacidade para responder à situação de emergência sem recorrer 
aos militares estacionados no estrangeiro. 

EUA | FURACÃO (DD) ► A tempestade tropical Maria 
ganhou força e no sábado pode transformar-se no quinto 
furacão da temporada activa de ciclones no Atlântico norte. Os 
seus ventos máximos aumentaram para 85 quilómetros por hora, 
com rajadas mais fortes, informou no seu boletim das 22:00 de 
sexta-feira o Centro nacional de Furacões (CNH) dos Estados 
Unidos, com sede em Miami. “Maria tem o potencial para converter-
se num furacão no sábado”, advertiu o CNH, assegurando que a 
tempestade não ameaça zonas habitadas. 
GUINÉ-BISSAU | POLÍTICA | GOVERNO | 
COMUNICAÇÃO SOCIAL (Lusa) ► O Governo da 
Guiné-Bissau demitiu ontem os directores-gerais da rádio, 
Carlos Gomes Nha, e da televisão estatais, Adriano Ferreira, e 
desmentiu alegações de que se trata de perseguição a pessoas 
suspeitas de simpatizarem com o Presidente eleito, Nino Vieira, 
cuja tomada de posse - a ocorrer em breve - ainda está envolta em 
polémica. 
IRAQUE | TRAGÉDIA (DD) ► A secção iraquiana da 
rede terrorista Al Qaeda, dirigido pelo jordano Abu Mussab al-
Zarqawi, negou num comunicado na Internet qualquer 
envolvimento na onda de pânico que fez quase mil mortos 
durante uma peregrinação na quarta-feira em Bagdad. 
RÚSSIA | EDUCAÇÃO (Público) ► A Rússia tem falta 
de 50 mil professores, sobretudo, de línguas estrangeiras, 
alertou ontem o director da Agência Federal da Educação russa, 
Grigori Balykhine. Actualmente, os professores ganham menos de 
metade do salário médio mensal na Rússia, que é de 300 dólares. 
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IMPRENSA INTERNACIONAL IMPRENSA INTERNACIONAL (cont.) 
 BRASIL | PMDB | PSDB | PRESIDENCIAIS (Folha) 
► O Ex-presidente Itamar Franco está neste momento dando 
uma coletiva em Belo Horizonte para lançar o nome do 
governador Aécio Neves (PSDB) para a presidência da 
República. Itamar, que é do PMDB, está tentando articulação 
suprapartidária para a sucessão. Recém chegado de Roma, onde 
deixou, a pedidos, a embaixada do Brasil na Itália, Itamar havia 
dado aval para que o PMDB mineiro trabalhasse internamente para 
que o seu nome seja levado à direção nacional do partido na 
condição de pré-candidato à Presidência da República em 2006. 
Mas, desde já, Itamar refuta entrar em disputas internas no partido, 
que já tem Anthony Garotinho (RJ) lutando pela indicação. 
BRASIL | SEGURANÇA (Folha) ► Uma pesquisa do 
Ministério da Saúde aponta que o índice nacional de mortes 
por armas de fogo caiu 8,2% no ano passado, na comparação 
com 2003. Isso representa 3.234 vidas poupadas. O ministério 
afirma que esta é a primeira vez em 13 anos que cai o número de 
mortos por armas de fogo no país. Para o governo federal, o 
resultado está ligado à campanha do desarmamento. 
CHINA | DIREITOS HUMANOS (BBC) ► The United 
Nation's human rights chief, Louise Arbour, has said she is 
"guardedly optimistic" that China is making progress on 
human rights. But she questioned Beijing's widespread use of the 
death penalty, warning that some of those being executed might be 
victims of discrimination. Ms Arbour was speaking at the end of a 
five day visit to Beijing.  
EUA | BUSH | FURACÃO (BBC) ► President George 
Bush has conceded the initial response to Hurricane Katrina 
was "not acceptable" but has said every effort is being made to 
save lives. Heavily-armed National Guardsmen have begun pouring 
into New Orleans, where thousands remain stranded without food or 
water amid rising lawlessness.  
EUA | FURACÃO | AJUDA (CNN) ► On the day 
President Bush visited this devastated city, thousands of tired 
and angry people stranded at the convention center welcomed 
National Guard troops and trucks carrying food, water and 
medicine with cheers and tears of joy. "The crowd erupted", said 
Tishia Walters, a woman in the convention center crowd told CNN 
by telephone. "Flags went flying, people shouting and waving. 
There's like 7,000 people out here in dying conditions", she added. 
Walters said she was outside of the center when she saw the 
National Guard and police arrive. "It's amazing. They've come in full 
force", she said. 

EUA | FURACÃO | PETRÓLEO (BBC) ► Oil prices fell 
on Friday on confirmation that foreign oil reserves will be made 
available to the US in the wake of Hurricane Katrina. The Paris-
based International Energy Agency (IEA) said its member countries 
would release two million barrels a day to help ease the crisis.  
EUA | GUANTANAMO (BBC Brasil) ► Cerca de 200 
prisioneiros começaram a fazer greve de fome na prisão de 
Guantánamo, segundo seus advogados. Muitos deles estão presos 
no campo de detenção americano há mais de três anos, sem 
acusação formal. Eles exigem julgamento imediato ou sua 
libertação. O Pentágono admitiu que existe a greve de fome, mas 
diz que 76 detentos participam do movimento. 
IRÃO | PROGRAMA NUCLEAR (BBC) ► The United 
Nations atomic agency says questions about Iran's nuclear 
programme remain unanswered, despite an intensive 
investigation. In a key report, the IAEA urges Iran to clear up 
outstanding issues, saying Iran's full transparency was "overdue". 
Tehran said the findings were politically motivated but that it would 
continue to co-operate with the agency.  
IRAQUE | JULGAMENTO SADDAM (Reuters) ► 
Saddam Hussein and several aides will go on trial on October 
19, an Iraqi government source said on Friday. The process, for the 
killing of dozens of Shi'ite villagers at Dujail in 1982, will therefore be 
starting just a few days after a referendum on a new constitution 
that the U.S.-backed authorities intend to bury the legacy of his 
dictatorship. The source, who is not attached to the Special Tribunal 
trying the deposed president and his aides for crimes against 
humanity, forecast a quick trial and execution. "After what he did, 
how can we not execute him?" he said. 
RÚSSIA | PUTIN | BESLAN (BBC) ► Russia's president 
has faced a delegation of mothers whose children died a year 
ago during the Beslan school siege. Vladimir Putin told the group 
that no country could completely shield its citizens from terror. But 
he said this did not justify the negligence of any officials and 
pledged a full investigation into the siege. 
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EFEMÉRIDES: 
1189 - Coroação de Ricardo Coração de Leão, na Abadia de Westminster. 
1513 - Azamor é conquistada pelas forças de D.Jaime, duque de Bragança. 
1539 - São aprovados os estatutos da Companhia de Jesus, apresentados por Inácio de Loyola a Paulo III. 
1649 - Morre, em Milão, o infante D.Duarte, irmão de D.João IV. 
1758 - Atentado contra D.José, pelo qual os Távoras viriam a ser incriminados, condenados e executados. 
1759 - Sob a administração do Marquês de Pombal, é abolida a Companhia de Jesus. Os jesuítas são expulsos do país. 
1759 - Lançamento da primeira pedra da Igreja da Memória, na Ajuda, em Lisboa. 
1783 - Assinatura do Tratado de Paris, entre os EUA e o Reino Unido, que põe termo à Guerra da Independência. Os EUA são 
reconhecidos como nação. 
1883 - Nasce António Sérgio, historiador, sociólogo, ensaísta, autor de "O Problema da Cultura e o Isolamento dos Povos Peninsulares". 
1883 - Morre o escritor russo Ivan Turgenev. 
1939 - II Guerra Mundial. O Reino Unido e a França declaram guerra à Alemanha nazi, pela invasão da Polónia. 
1944 - II Guerra Mundial. Forças aliadas libertam Bruxelas. 
1962 - Morre o poeta norte-americano e.e.cummings. 
1976 - Cessa a publicação do Jornal do Comércio, que iniciara a actividade a 17 de Outubro de 1853. 
1981 - Portugal é eleito membro do comité directivo da União Parlamentar dos Organismos Familiares. 
1984 - Morre, no Porto, o poeta Raul de Carvalho, 63 anos. 
1985 - O Instituto para a Investigação e Exploração do Mar, em França, anuncia a descoberta do paquete Titanic a 900 quilómetros da 
costa da Terra Nova, a uma profundidade de 4.000 metros. 
1991 - Morre o cineasta Frank Capra, 94 anos, realizador de "Peço a Palavra", "Do Céu Caiu Uma Estrela". 
1992 - A Conferência de Desarmamento da ONU adopta o projecto de Convenção para a eliminação de armas químicas. 
1992 - Morre o poeta angolano Aires de Almeida Santos, 70 anos. 
1999 - Resultados do referendo de Timor-Leste. O voto pela independência atinge os 85 por cento. Recomeça a violência no território. 
2000 - A TVI estreia o programa Big Brother. 
2001 - Fradique de Menezes é eleito Presidente da República de São Tomé e Príncipe. 
2002 - A Liga para a Protecção da Natureza apresenta 33 propostas para resolução de nove problemas, que identifica como causa dos 
fogos florestais. O documento destina-se ao Governo. 
2003 - Iraque. Presta juramento o Conselho de Governo iraquiano, o primeiro executivo da era pós-Saddam Hussein. 
2004 - As forças russas tomam de assalto a escola de Beslan, na Ossétia do Norte. 
2004 - A Comissão Europeia aprova o projecto de flexibilização do PEC, permitindo um défice público acima dos 3% do PIB. 
2004 - Incêndio na Biblioteca de Weimar. São destruídos dezenas de milhar de livros, muitos deles exemplares únicos, e manuscritos de 
grandes autores europeus. 
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