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IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA NACIONAL (cont.) 
COMUNICAÇÃO SOCIAL | JORNALISTAS (Lusa) 
►A Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas (CCPJ) 
inicia segunda-feira um processo de renumeração que 
permitirá conhecer o número actual de profissionais no activo, 
afirmou ontem à agência Lusa o presidente da entidade, Eurico 
Reis. Os dados definitivos serão conhecidos após o período de 
renovação dos títulos profissionais para o biénio 2006/2007, 
processo que arrancou na quinta-feira e irá prolongar-se até 30 de 
Novembro. Actualmente, e segundo dados fornecidos pela CCPJ, 
os registos apresentam um universo de 11 mil jornalistas, mas "este 
número não é real", salientou o responsável, adiantando que o total 
poderá rondar um pouco mais de 7,8 mil jornalistas. 
EDUCAÇÃO | PROFESSORES (Lusa) ► A 
Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) está 
satisfeita com a medida anunciada pelo primeiro-ministro que 
prevê o vínculo dos professores às escolas durante três ou 
quatro anos, disse ontem o dirigente Albino Almeida. Em 
declarações à agência Lusa, Albino Almeida salientou que esta foi 
uma das propostas que a Confap tinha pedido ao futuro governo 
aquando da campanha eleitoral das últimas legislativas, pelo que os 
pais "só podem estar satisfeitos e na expectativa positiva de que no 
próximo ano lectivo possam suceder estas mudanças". 
EDUCAÇÃO | PROFESSORES (Lusa) ► Os 
professores consideraram anteontem positiva a medida de 
manter os docentes na mesma escola por três a quatro anos, 
mas pretendem ser ouvidos pelo Governo quando a medida 
anunciada anteontem pelo primeiro-ministro for convertida em 
projecto de lei. Em declarações à agência Lusa, tanto a Federação 
Nacional da Educação (FNE) como a Federação Nacional de 
Professores (Fenprof) lamentaram que o governo apresente "uma 
ideia num comício partidário", sem "consultar previamente os 
sindicatos". "Considero a medida positiva, mas actualmente, face à 
legislação, já está previsto que os docentes possam permacecer 
três anos na mesma escola", salienta Augusto Pascoal da Fenprof. 
POLÍTICA | BE | PRESIDENCIAIS (Lusa) ► Francisco 
Louçã assumiu ontem que a sua candidatura à Presidência da 
República será "a campanha mais difícil" da sua vida, mas 
garantiu que ela será para ir "até ao fim". "Não conheço a palavra 
desistência", disse, na sua primeira intervenção pública depois de o 
BE ter formalmente aprovado o apoio à sua candidatura, no 
encerramento da conferência nacional deste partido, que decorreu 
no Porto. E deixou mesmo claro que é importante ir até às urnas 
"para saber que força tem cada candidato". 
POLÍTICA | BE | PRESIDENCIAIS (Lusa) ► Francisco 
Louçã é candidato a presidente da República porque "as 
bibliotecas são o coração do Mundo" e "porque é preciso falar 
de finanças". É-o por mais do que isso, mas a resposta à citação 
de Fernando Pessoa, feita há dias por Mário Soares, serviu de 
preâmbulo a uma outra citação, esta do poeta enquanto autor do 
"slogan" "primeiro estranha-se, depois entranha-se", usada para 
enumerar problemas de um país "governado por irresponsáveis". 
"Que país é este onde já não se estranha que os idosos gastem a 
reforma na farmácia?”; ou que haja fábricas "com os portões 
fechados, em que o patrão ladrão levou as máquinas quando os 
trabalhadores estavam de férias"; ou "que arda mais do que em 
Espanha", ou "que haja mulheres julgadas por terem abortado". 
Responde o candidato escolhido pelo Bloco "Nós estranhamos e, 
portanto, não entranhamos". 

POLÍTICA | GOVERNO | COMUNICAÇÃO SOCIAL 
(Lusa) ► O ministro dos Assuntos Parlamentares, Santos 
Silva, afirmou ontem que o Governo "não se intromete em 
nenhum negócio privado", ao comentar um eventual pedido do 
CDS-PP de um inquérito à venda de acções da Media Capital à 
Prisa. "O Governo não interfere, não se intromete em nenhum 
negócio privado e muito menos em nenhum negócio na área da 
comunicação social", garantiu Augusto Santos Silva, em 
declarações à rádio TSF. "O Governo respeita inteiramente a 
liberdade das empresas da comunicação social e a sua 
independência face a qualquer forma de poder, incluindo o poder 
político", acrescentou o ministro dos Assuntos Parlamentares. 
POLÍTICA | GOVERNO | EDUCAÇÃO | CRECHES 
(Lusa) ► O Governo aposta na cobertura de um terço do 
território nacional com creches até 2010, em sintonia com uma 
meta fixada pela União Europeia, disse ontem o ministro do 
Trabalho e da Solidariedade Social. José Vieira da Silva intervinha 
na inauguração das novas instalações do Centro de Solidariedade 
Social da Adémia (CSSA), no concelho de Coimbra. "Quando 
investimos numa creche, não estamos a pensar apenas nas 
crianças. Estamos também a prestar um grande apoio às famílias", 
disse o governante. O ministro frisou que a União Europeia 
recomendou aos estados- membros para reforçarem os 
investimentos nesta área, para que em 2010 haja creches a 
funcionar em pelo menos um terço dos respectivos territórios. 
POLÍTICA | PCP | AUTÁRQUICAS (Lusa) ► O 
secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, manifestou-se 
ontem convicto de que os trabalhadores vão penalizar o 
Governo nas próximas eleições autárquicas e acusou José 
Sócrates de seguir as mesmas políticas dos anteriores 
executivos PSD. Na Festa do Avante!, Jerónimo de Sousa foi 
ontem o primeiro subscritor na Internet de um abaixo-assinado 
promovido pelo PCP contra o aumento da idade da reforma para os 
trabalhadores da administração pública, uma medida que disse 
confirmar que o Governo "não é de esquerda". "Para ser de 
esquerda não basta dizê-lo, é preciso sê-lo", afirmou Jerónimo de 
Sousa, manifestando-se convicto de que o PS será penalizado nas 
próximas eleições pelos trabalhadores. "Sem querer nacionalizar, 
passe o termo, as autárquicas, os trabalhadores da administração 
pública e das autarquias vão também votar tendo em conta o 
conjunto destas medidas e é natural que seja penalizado", afirmou 
Jerónimo de Sousa, em declarações aos jornalistas. 
POLÍTICA | PCP | EDUCAÇÃO | PROFESSORES 
(JN) ► "É uma medida positiva, desde que não sirva para 
esconder os problemas de fundo da Educação". Jerónimo de 
Sousa reagiu, desta forma, à medida, anteontem, anunciada 
por José Sócrates, em relação a novas regras nos concursos 
dos professores. O líder comentou a proposta do Governo 
anunciada na "rentrée" do PS, no Porto, depois de assinar um 
abaixo-assinado, que circula, na Festa do "Avante!", contra o 
aumento da idade de reforma. Uma proposta que para Jerónimo 
será sinónimo de "retrocesso social" e contra a qual todos os 
trabalhadores, e não só os comunistas, devem lutar. Por ser o "pior 
caminho para resolver os problemas da economia", insistiu. 
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IMPRENSA NACIONAL (cont.) IMPRENSA NACIONAL (cont.) 

 POLÍTICA | PS | PRESIDENCIAIS (Lusa) ► A 
Comissão Nacional do PS reúne hoje, em Lisboa, para 
formalizar o apoio à candidatura presidencial de Mário Soares, 
uma reunião que será marcada pela ausência Manuel Alegre, que 
critica a opção socialista e se afastou da corrida a Belém. A 
ausência de Manuel Alegre foi confirmada pelo próprio que, em 
declarações à agência Lusa, se escusou a especificar os motivos 
da sua ausência. 
POLÍTICA | PSD | FESTA AVANTE (Lusa) ► A Festa 
do Avante! recebeu ontem a visita do vice-presidente da 
câmara de Lisboa, Carmona Rodrigues, que assegurou não 
querer "roubar votos" ao PCP e se confessou admirador de Álvaro 
Cunhal. Carmona Rodrigues, candidato do PSD à presidência da 
câmara de Lisboa nas eleições autárquicas de Outubro, visitou a 
XIV Bienal de Artes Plásticas e o Pavilhão Central, acompanhado 
pelo comunista António Abreu, vereador da CDU na autarquia. Na 
sua primeira visita à Festa do Avante!, Carmona Rodrigues passou 
pelo espaço da Bienal, onde está exposto um quadro com duas 
pinturas inéditas de Cunhal. "O doutor Álvaro Cunhal é uma 
referência. Para mim foi uma referência que sempre admirei, pela 
sua postura, pela sua forma de estar na vida", afirmou Carmona 
Rodrigues. 

SOCIEDADE | CAÇA (Lusa) ► A época de caça ao 
coelho e à lebre começa hoje, mas apenas nos terrenos 
ordenados, já que em relação às espécies sedentárias a lei 
determina duas datas consoante esta se faça em terrenos 
ordenados ou não. O dia de hoje assinala também o começo da 
caça à codorniz, depois de a caça ao pombo ter sido aberta a 21 de 
Agosto, enquanto a 30 de Outubro inicia-se a caça à narceja, 
tarambola-dourada, galinhola, turdídeos e estorninho-malhado. A 
abertura da época da caça foi este ano antecipada para algumas 
espécies, terminando também mais cedo, devido à seca. 
SOCIEDADE | FALECIMENTO FERNANDO TÁVORA 
(JN) ► Desapareceu um dos mais importantes pensadores da 
arquitectura portuguesa, mestre de Siza e de Souto de Moura. 
Funeral sai amanhã de Guimarães para o Prado do Repouso. Foi 
um dos mestres da arquitectura moderna portuguesa, firmou-se 
como referência incontornável da Escola do Porto e pioneiro no 
processo de reabilitação do património. Deu a volta ao Mundo com 
400 euros no bolso e cometeu a proeza de colocar Portugal na 
vanguarda europeia. Fernando Távora, o arquitecto, o pensador 
e o pedagogo, faleceu, ontem, aos 82 anos, vítima de doença 
prolongada. 

 
 
 
 
 

NA EUROPA 
 

IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA INTERNACIONAL 
EUROPA | INCÊNDIOS (Lusa) ► A devastação 
provocada pelos incêndios florestais em Portugal este Verão 
vai ser um dos assuntos de abertura da sessão plenária do 
Parlamento Europeu (PE) da próxima semana, que marca a 
"rentrée" política em Estrasburgo. Dois meses após a última 
sessão, e após um Verão marcado por desastres naturais que 
atingiram vários Estados-membros, como os fogos em Portugal e 
as cheias na Europa Central, o início dos trabalhos, segunda-feira, 
será antecedido de um minuto de silêncio, proposto pelo presidente 
do PE, Josep Borrell, em memória das vítimas. O porta-voz do 
Parlamento, José Manuel Nunes Liberato, indicou à Agência Lusa 
que na abertura dos trabalhos haverá lugar a uma declaração da 
Comissão Europeia sobre as catástrofes, devendo ser abordadas 
fórmulas de ajuda aos atingidos, após o que os grupos políticos do 
PE votarão resoluções sobre a questão. 
FRANÇA | INCÊNDIO (DD) ► Um violento incêndio 
numa torre de 18 andares da região parisiense, em L´Ha-les-
Roses, provocou este domingo 12 mortos e 14 feridos graves, 
segundo um novo balanço provisório comunicado pelos sapadores 
de bombeiros de Paris. O plano vermelho foi activado devido à 
amplitude do sinistro e os trabalhos no local prosseguiam às 04:30 
locais (03:30 em Lisboa), indicou o capitão Michel Cros, porta-voz 
dos sapadores de bombeiros. 
FRANÇA | SAÚDE PRESIDENTE (JN) ► O presidente 
francês, Jacques Chirac, de 72 anos, vai estar internado pelo 
menos durante uma semana, num hospital militar de Paris, por 
causa de um problema de visão causado por um acidente 
vascular. É a primeira vez que está internado desde que se tornou 
presidente, em 1995. "O pequeno acidente que lhe provocou uma 
ligeira quebra de visão deverá desaparecer dentro de quatro dias. 
Por isso, ele deverá ficar internado durante um semana", afirmou, 
ontem, o Hospital militar de Val-de-Grâce, em Paris. 

ESPANHA | POLÍTICA | GOVERNO (El País) ► José 
Luis Rodríguez Zapatero expresó ayer su convicción de que 
"acabará por abrirse paso el acuerdo" sobre la reforma del 
Estatuto catalán y los de otras comunidades, y exhortó al PSOE 
y al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a no dejarse 
arrastrar "ni por el inmovilismo ni por las aventuras egoístas e 
insolidarias". Constató que "se ha abierto una situación política 
nueva en el País Vasco", donde "ahora llega el momento de la paz 
y del entendimiento", y se comprometió a arriesgarse "si hay una 
oportunidad para la paz". 
INGLATERRA | POLÍTICA | SEGURANÇA (BBC) ► 
Prime Minister Tony Blair heard residents' fears about gang 
violence on a visit to a Glasgow housing estate. He was joined 
by First Minister Jack McConnell as he talked to people at a 
community centre in Easterhouse. One woman complained that the 
police presence seen for Mr Blair's visit was not repeated when 
violence broke out in the area.  
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IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA NACIONAL (cont.) 
EUA | FURACÃO (DD) ► A Universidade Tulane, uma das 
mais importantes instituições de ensino de Nova Orleães, 
suspendeu as aulas no próximo semestre, na sequência da 
crise humanitária e destruição provocada pela passagem do 
furacão Katrina, anunciou este sábado o presidente da instituição, 
Scott Cowen. “Devido à situação da cidade, sou obrigado a tomar 
uma decisão extremamente difícil: a Universidade Tulane não 
poderá oferecer aulas nas suas instalações no próximo semestre”, 
informou Cowen num comunicado. O presidente incentivou os 
alunos de Tulane a inscreverem-se em cursos oferecidos por 
universidades vizinhas, e disse que aceitará as notas obtidas 
nesses estabelecimentos. 
EUA | FALECEU PRESIDENTE SUPREMO 
TRIBUNAL (DD) ► O presidente do Supremo tribunal 
norte-americano, William Rehnquist, que tinha um cancro na 
tiróide, morreu, anunciou este domingo a CNN. Com 80 anos, 
Rehnquist, um conservador, deu entrada no hospital de Arlington 
em meados de Julho, devido a uma febre, mas acabou por 
abandonar a instituição hospitalar apenas dois dias depois. 
GUINÉ-BISSAU | POLÍTICA | PRESIDENCIAIS (DD) 
► Um grupo de deputados do Parlamento guineense, cujos 
partidos apoiaram a candidatura de «Nino» Vieira, considerou 
este sábado “longo demais” o prazo de 1 de Outubro proposto 
para a tomada de posse do presidente eleito da Guiné-Bissau. 
O grupo de 55 parlamentares é constituído por deputados do 
Partido da Renovação Social (PRS), Partido Unido Social 
Democrata (PUSD), dissidentes do Partido Africano da 
Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e um da União 
Eleitoral (UE). 

IMPRENSA INTERNACIONAL 

BRASIL | POLÍTICA | PL (DN) ► José Alencar, vice-
presidente do Partido Liberal (PL), que integra a plataforma de 
apoio ao Presidente Lula da Silva, anunciou ontem o abandono 
do partido, declarando-se "contrariado e incomodado" com as 
acusações de corrupção que pesam sobre o PL. Alencar 
abandona o partido também, como sublinhou, para mostrar o seu 
desagrado pela intenção do PL de repensar a sua política de apoio 
ao Governo de Lula da Silva. 
EGIPTO | POLÍTICA | PRESIDENCIAIS (DN) ► A 
campanha eleitoral para as eleições presidenciais no Egipto, 
que se realizam na quarta-feira, termina hoje após seis 
semanas de promessas tidas como impossíveis pe-lo seu 
impacto económico. O actual Chefe do Estado, Hosni Mubarak, 
surge como o principal candidato à vitória naquela que é a primeira 
eleição pluralista da história do Egipto (em vez do referendo em que 
os eleitores eram chamados a votar a favor ou contra a 
continuidade do Presidente). 
EUA | FURACÃO (Lusa) ► A situação das vítimas do 
Katrina apresenta progressos, mas há muito a fazer, pois a 
passagem do furacão e a inundação consequente deitaram por 
terra os planos de emergência dos EUA, reconheceu ontem o 
secretário de Estado da Segurança Interna. O furacão Katrina 
teve o efeito de uma "bomba atómica" sobre os planos de 
evacuação de emergência, afirmou ontem Michael Chertoff 
perante as críticas nacionais e internacionais pela falta de 
preparação da administração Bush para lidar com a catástrofe. A 
guarda costeira norte-americana já salvou cerca de 9.500 
desalojados em Luisiana e na faixa litoral do Golfo do México e 
cerca de 4.000 foram retirados através de meios aéreos, estando 
alguns deslocados a ser enviados por comboio para o estado 
vizinho do Texas. 
EUA | FURACÃO (DD) ► O Superdome e o centro de 
convenções de Nova Orleães já estão vazios, mas várias 
centenas de pessoas terão ainda de ser evacuadas do exterior 
dos edifícios, anunciou sábado o exército norte-americano. Este 
desafio logístico, que obrigou à adopção da rotação de autocarros e 
de uma ponte aérea, permitiu evacuar em três dias os dois 
edifícios, nos quais dezenas de milhares de pessoas se abrigaram, 
algumas das quais durante seis dias, após a passagem do furacão 
Katrina, em condições de vida extremamente precárias. O exército 
e a polícia sublinharam que cerca de 2.000 pessoas se encontram 
no exterior dos edifícios, esperando embarcar nos autocarros 
disponibilizados pelas autoridades. 

CHINA | TEMPESTADE (BBC) ► At least 54 people 
have died in China because of flooding and landslides 
triggered by Typhoon Talim.  About 40 died in the province of 
Anhui when Talim made landfall on Thursday, and 14 died in the 
city of Wenzhou, China's Xinhua news agency reported. Some 
400,000 people were affected by the storm, which caused an 
estimated $877m (£476m) worth of damage.  
ISRAEL | HAMAS (BBC Brasil) ► O grupo militante 
palestino Hamas se expôs de forma inesperada, ao dar os 
nomes dos comandantes de seu braço militar e especificar 
quais são suas funções. Até recentemente, tais informações eram 
mantidas em caráter de sigilo absoluto pela organização, temendo 
que seus líderes pudessem ser assassinados por Israel.  
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EFEMÉRIDES: 
- Este dia é dedicado a Santa Rosa de Viterbo. 
- Nos céus, a Lua encontra-se na Fase Crescente. Quarto Crescente, dia 11, às 11:37. 
- O Sol nasce às 07:07 e o ocaso regista-se às 20:08. 
- No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 03:32 e às 15:44, a baixa-mar, às 09:14 e às 21:38. 
1888 - George Eastman registava a patente da máquina fotográfica Kodak.  
1929 - o dirigível alemão Graff Zeppelin completava a viagem à volta do mundo.  
1963 - morria o político francês Robert Schumman, nome essencial na construção da União Europeia. 
1965 - morria o Prémio Nobel da Paz Albert Schweitzer. 
1972 - o nadador norte-americano Mark Spitz ganhava a sétima Medalha de Ouro olímpica, em Munique, o maior número de medalhas de 
ouro conseguidas por um atleta, numa única edição dos Jogos.  
1974 - os EUA e a RDA estabeleciam relações diplomáticas.  
1980 - começava a guerra entre o Iraque e o Irão. 
1986 - o presidente da República Portuguesa vetava o novo Estatuto de Autonomia dos Açores. No mesmo dia, no Rio de Janeiro, morria 
o treinador de futebol Otto Gloria, 69 anos, treinador da selecção portuguesa de futebol em 1966, quando a equipa conquistou o terceiro 
lugar no Mundial de Inglaterra. 
1995 - a Federação das Organizações de Arte Rupestre aprovava, em Turim, o documento que reconhece a "importância da herança 
cultural do Vale do Coa". Na mesma data, morria o actor brasileiro Paulo Gracindo, 84 anos.  
1986 - morria o actor Baptista Fernandes, fundador do teatro Experimental do Porto (TEP). 
1999 - em Timor-Leste, as milícias pró-integracionistas espalhavam o terror em Díli, com a conivência da polícia e do exército indonésios.  
2001 - tinha início, no Brasil, a cimeira Luso-Brasileira.  
2002 - o maestro e pianista de origem judaica Daniel Barenboim e Edward Said, ensaísta norte- americano de origem palestiniana, eram 
galardoados com o Prémio Príncipe das Astúrias da Concórdia 2002, pelo desenvolvimento conjunto do projecto East-Western Divan, 
orquestra de jovens músicos, oriundos de Israel e da Palestina. 
2003 - a Comissão de Jurisdição do PS expulsava, do partido, Fátima Felgueiras, ex-presidente da Câmara de Felgueiras. No mesmo dia, 
o primeiro-ministro palestiniano, Mahmoud Abbas, recusava, perante o Parlamento, o recurso à força contra os grupos armados. 
2004 - terminava o resgate dos reféns da escola de Beslan, na Ossétia do Norte. Tinham morrido 331 pessoas, entre elas, 176 crianças. 
Na Argentina, a justiça determinava a prisão e o arresto dos bens de 18 antigos militares de alta patente da ditadura do general Videla, que 
marcou o final da década de 1970. No mesmo dia, a selecção portuguesa de futebol vencia a equipa da Letónia, no encontro a contar para 
o Mundial de 2006. 
 
 
 
Fontes Nacionais: 24h – Jornal 24 horas; DE – Diário Económico; DN – Diário de Notícias; DD – Diário Digital; Expresso – Jornal 
Expresso; Independente – Jornal O Independente; JD – Jornal Digital; J.Negócios – Jornal de Negócios; JN – Jornal de Notícias; Lusa – 
Agência Lusa; Público – Jornal Público; RR – Rádio Renascença; RTP – Rádio e Televisão de Portugal; SIC – SIC Televisão; TSF – Rádio 
TSF; TVI – Televisão Independente; Visão – Revista Visão 
Fontes Internacionais: BBC – British Broadcasting Corporation; BBC Brasil – British Broadcasting Corporation Brasil; CNN – Cable News 
Network; El País – Jornal El País; Folha – Jornal Folha; FT – Finantial Times; HT – Jornal Herald Tribune; Le Monde – Jornal Le Monde; 
Reuters – Agência Reuters; Times – Revista Times 
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Finanças: Eduardo Catroga defende racionalização benefícios fiscais no OE 2006 

 Castelo de Vide, 03 Set (Lusa) - O ex-ministro das Finanças Eduardo Catroga considerou hoje que será 
"aconselhável" o Orçamento de Estado (OE) para 2006 introduzir alguma racionalização nos benefícios fiscais, mas 
recusou a hipótese de existir um novo aumento de impostos. 

"Será aconselhável que o OE para 2006 introduza alguma racionalização nos benefícios fiscais", afirmou o ex-
ministro do Governo de Cavaco de Silva, em declarações à Lusa à margem da Universidade de Verão do PSD. 

Eduardo Catroga recusou, contudo, a hipótese de um novo aumento de impostos, considerando que tal medida 
seria "totalmente contraproducente". 

Quanto à possibilidade do Governo conseguir reduzir a carga fiscal, o ex-ministro das Finanças rejeitou também tal 
hipótese, sublinhando que "neste momento não há margem para isso". 

"Hoje não é possível baixar os impostos", insistiu, defendendo que primeiro será necessário reduzir a despesa 
pública primária. 

"Temos de caminhar para um nível de despesa corrente primária que permita baixar a pressão fiscal", referiu, 
apontando o aumento da despesa pública "em tempo de vacas gordas" como o responsável pelo recente aumento 
de impostos. 

"Temos de caminhar para um nível de despesa pública adequado para termos um sistema fiscal competitivo", 
afirmou. 

A construção de um novo aeroporto na Ota foi outro dos assuntos abordados pelo ex-ministro das Finanças na 
"aula" que deu hoje de manhã aos cerca de 100 alunos da Universidade de Verão do PSD, que decorre até domingo 
em Castelo de Vide. 

Recordando que, devido às características do terreno, na Ota só será possível construir duas pistas, Eduardo 
Catroga admitiu que "nunca investiria naquele aeroporto numa perspectiva de longo prazo". 

"Primeiro deveria ser feito um novo estudo para avaliar se a melhor opção será construir um novo aeroporto de 
raiz, ou investir no aumento da capacidade da Portela, aproveitando para os chamados voos +low cost+ outras 
infra-estruturas militares que existem na região de Lisboa e que estão sub-aproveitadas, como Tires, Sintra ou 
Montijo", afirmou à Lusa. 

Contudo, mesmo que esses estudos apontassem a construção de um novo aeroporto como a melhor solução, 
"nunca se deverá investir na sua construção na Ota, que não terá, face às limitações do terreno, capacidade para 
mais de 30 milhões de passageiros", acrescentou o ex- ministro das Finanças. 

Quanto ao projecto do TGV, Eduardo Catroga preconizou a repartição do investimento e da exploração entre o 
Estado e privados. 

"Deve ser feita uma parceria com privados, para o risco não ficar apenas do lado dos contribuintes", defendeu. 

Questionado sobre a hipótese de Cavaco Silva vir a candidatar- se à Presidência da República, Eduardo Catroga 
confessou que deseja ver o ex-primeiro-ministro na "corrida a Belém". 

"Tudo indica que será candidato. Pelo menos, espero que sim", afirmou o ex-ministro das Finanças de um dos 
Governo de Cavaco Silva. 

Eduardo Catroga recusou ainda a ideia de que Cavaco Silva se está a atrasar na "corrida", já que Mário Soares 
anunciou esta semana a sua candidatura, considerando que o ex-primeiro-ministro "já é sobejamente conhecido". 

"Ele não precisa mais do que dois ou três meses de pré- campanha e campanha", acrescentou.  
 


