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POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA        ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA    
Governo: álcool - pedidas explicações à DGV 
sobre directiva da DGV 
O Governo desconhecia a directiva da Direcção-Geral de 
Viação que estabelece uma margem de erro nos testes ao 
excesso de álcool e já pediu explicações ao director daquele 
serviço, indicou hoje em comunicado o Ministério da 
Administração Interna. 
PCP: campanha pela segurança social na 
Festa do Avante! 
O PCP vai lançar na Festa do Avante!, na sexta-feira, uma 
campanha em defesa do sistema de segurança social e 
contra "os cortes" nas pensões de reforma, que se 
prolongará até Outubro. "Será uma campanha centrada na 
afirmação da segurança social e contra o corte brutal nas 
pensões de reformas. É uma situação em que podemos 
passar de 80 por cento para 57% em relação aos salários", 
afirmou o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa. 
PND: Manuel Monteiro quer que 
beneficiários do RSI realizem trabalho 
comunitário 
O Partido da Nova Democracia (PND) vai lançar uma petição 
ao Parlamento para que os beneficiários do Rendimento 
Social de Inserção (RSI) sejam obrigados a prestar serviço 
comunitário, anunciou ontem à noite o seu líder, Manuel 
Monteiro. 
PR: Cavaco Silva analisa hoje envio de 
tropas para o Líbano  
O Presidente da República reúne-se hoje com o primeiro-
ministro e o chefe de Estado-Maior-General das Forças 
Armadas (CEMGFA) para analisar o envio de tropas 
portuguesas para o Líbano, disse fonte da presidência. 
PR: Cavaco Silva recebe hoje o primeiro 
Passaporte Electrónico Português  
O Presidente da República, Cavaco Silva, vai receber hoje o 
primeiro Passaporte Electrónico Português (PEP) numa 
cerimónia que vai assinalar, em Lisboa, o lançamento do 
novo documento, que pretende ser mais seguro e difícil de 
falsificar. 

 Bens essenciais: preços disparam nos 
mercados internacionais 
As cotações do arroz, trigo, café e açúcar estão em forte alta 
este ano nos mercados internacionais, uma situação que irá 
reflectir-se nos preços de venda destes produtos ao 
consumidor. Por isso, pedir uma bica pode vir a custar mais 
alguns cêntimos, e o mesmo pode acontecer com o pão e 
outros derivados destas matérias-primas, que têm elevados 
níveis de consumo em Portugal. 
Crude: Preços encerram estáveis apesar da 
possível formação de uma tempestade 
tropical 
Os preços do petróleo terminaram a última sessão da 
semana de forma estável, apesar dos investidores estarem 
apreensivos relativamente à possível formação de uma 
tempestade tropical que poderá ameaçar potencialmente as 
infraestruturas petrolíferas no Golfo do México. 
Fisco: duplicaram os gastos com correio 
A «febre» que atacou o Fisco em 2005 e levou ao envio aos 
contribuintes de centenas de milhares de cartas de aviso e 
notificações em geral, custou aos cofres da DGCI qualquer 
coisa como 32,9 milhões de euros, um valor que duplicou em 
relação ao ano anterior. “O elevado número de notificações 
enviadas aos contribuintes, como consequência das medidas 
de recuperação de receita (notificação da dívida, penhoras, 
etc.)”, representou “40% das aquisições com bens e 
serviços”, refere o relatório de actividades de 2005 da DGCI.  

 
LOCALLOCALLOCALLOCAL        LOCAL (cont.)LOCAL (cont.)LOCAL (cont.)LOCAL (cont.)    
Açores e Madeira: Açores recebem mais 
dinheiro que Madeira 
Os arquipélagos da Madeira e dos Açores vão passar a contar 
apenas com as receitas do IVA cobradas localmente. Deverá, 
contudo, ser acautelado um período de transição. O Governo 
apresentou aos executivos da Madeira e dos Açores, no 
âmbito da revisão da lei das Finanças Regionais, uma 
proposta que prevê que as ilhas usufruam unicamente das 
receitas de IVA cobradas localmente, o que implica uma 
perda de receita de 6%.  

 Madeira: Antonio Costa justifica reforma da 
lei das Finanças Regionais 
O dirigente do PS e ministro da Administração Interna, 
António Costa, justificou ontem, na Madeira, a necessidade 
da reforma da Lei das Finanças Regionais, considerando que 
"a todos é exigível um esforço conjunto para salvar o País". 
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África: Combate a doenças infecciosas junta 
governantes de 46 países 
Ministros e representantes de Governos de 46 países 
africanos iniciam hoje a 56ª reunião do comité regional 
africano da Organização Mundial de Saúde (OMS), para 
debater formas de combate às doenças infecciosas e 
problemas causados no continente. A reunião, que decorre 
até sexta-feira em Adis Abebba, capital da Etiópia, conta com 
a presença do primeiro enviado especial do secretário-geral 
da ONU para o combate à tuberculose, o antigo presidente 
português Jorge Sampaio, e o director da OMS para África, o 
angolano Luís Gomes Sambo. 
Irão: Recusa suspender enriquecimento de 
urânio mas quer negociações a nível 
ministerial  
O Irão recusou hoje suspender o enriquecimento de urânio, 
como o exige o Conselho de Segurança da ONU cujo ultimato 
expira na quinta-feira, mas propõe negociações “ao nível 
ministerial” com o grupo 5+1 para solucionar a questão 
nuclear. 
Líbano: Nasrallah fala em negociações para 
troca de prisioneiros  
O líder do Hezbollah, xeque Hassan Nasrallah, afirmou ontem 
numa entrevista que começaram já contactos para uma troca 
de prisioneiros entre Israel e o Partido de Deus. O 
movimento xiita libanês detém dois soldados israelitas desde 
12 de Julho e pede a libertação de libaneses prisioneiros em 
Israel. 
Líbano: Israel utilizou fósforo branco no 
Líbano, dizem fontes médicas 
Pelo menos três cadáveres com “sinais claros” de terem sido 
atacados com bombas de fósforo branco, uma arma química 
proibida, deram entrada durante a guerra no Líbano num 
hospital da cidade libanesa de Baalbek, disseram fontes 
médicas. 

 Líbano: Prejuízos ascendem a 10 mil 
milhões de euros - director da Oikos 
O director executivo da associação não governamental Oikos, 
João José Fernandes, estimou ontem em 10 mil milhões de 
dólares o montante dos prejuízos sofridos pelo Líbano 
durante o último conflito com Israel. 
Líbano: Kofi Annan visita hoje Beirute 
O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, chega 
hoje a Beirute para discutir com os responsáveis libaneses o 
destacamento da força internacional e a segurança na 
fronteira com a Síria, indicou anteontem uma fonte oficial 
libanesa. 
Líbano: Força internacional chega ao Líbano 
dentro de cerca de uma semana 
O reforço da Força Interina das Nações Unidas no Líbano 
(FINUL) deverá chegar "dentro de cerca de uma semana" ao 
Sul do país, anunciou ontem o secretário-geral das Nações 
Unidas ao primeiro-ministro israelita. 
Rússia: ultrapassa a Arábia Saudita como a 
principal produtora de crude no mundo 
A Rússia está actualmente a extrair mais petróleo do que a 
Arábia Saudita, o que a converte na maior produtora do 'ouro 
negro' no mundo. A informação consta do documento recente 
publicado pela Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP). 
Timor-Leste: Jovens desordeiros 
queimaram ontem oito casas em Díli 
Pelo menos uma casa foi queimada ao início da noite em Díli 
por grupos de jovens desordeiros, elevando para oito o 
número de habitações ontem destruídas pelo fogo. 
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 Futebol: Sporting – Deivid sai, Douala quer 
sair e Costúdio renova até 2011 
O site do Fenerbahçe, líder da Liga turca de futebol, revelou 
ontem que o avançado brasileiro do Sporting, Deivid de 
Souza, chegou a acordo para representar o clube na presente 
temporada. Entretanto Douala manifestou vontade em sair 
do clube leonino e Custódio deverá renovar até 2011.  

 OUTROSOUTROSOUTROSOUTROS    

Atletismo: Francis Obikwelu vence os 200 
metros no “meeting” de Rieti  
O atleta português Francis Obikwelu, que recentemente se 
sagrou campeão europeu dos 200 e 100 metros nos 
Europeus de Gotemburgo, venceu ontem os 200 metros no 
“meeting” de Rieti, em Itália. 
F1/GP: Turquia - Massa vence, Alonso 
ganha 2 pontos a Schumi 
O brasileiro Felipe Massa conquistou ontem o seu primeiro 
triunfo no Mundial de Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio 
da Turquia, em Istambul, numa prova em que o espanhol 
Fernando Alonso ganhou dois pontos na luta pelo título. 
Futebol: Arábia Saudita - Artur Jorge deixa 
comando técnico do Al-Nasr  
O treinador português Artur Jorge rescindiu hoje o contrato 
com o Al-Nasr, devido a divergências com a direcção do 
clube de futebol da Arábia Saudita. 
Futebol: Benfica - Vieira recusou ontem 20 
milhões por Simão 
O Valência efectuou, nas últimas horas, uma nova investida 
para contratar Simão, mas viu a sua oferta – de 20 milhões 
de euros – recusada pelos responsáveis encarnados. 

 Música: Novo disco de Bob Dylan é lançado 
hoje 
O novo álbum de Bob Dylan, intitulado “Modern Times”, 
chega hoje aos escaparates. O sucessor de “Love and Theft”, 
editado em 2001, é um dos discos mais aguardados do ano. 
Saúde: Transplantes - Recolha de órgãos 
diminuiu em Portugal em 2005 
A recolha de órgãos diminuiu em Portugal em 2005, ano em 
que foram recolhidos 232 órgãos para transplantes, número 
insuficiente para fazer face às 1.425 transplantações feitas 
em hospitais portugueses, segundo a Organização 
Portuguesa de Transplantação (OPT). 
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Bush vows to 'learn lessons of Katrina' 
President Bush, ahead of next week's anniversary of 
Hurricane Katrina, says the government is making changes to 
improve response to national disasters and address the deep-
seated poverty the floodwaters exposed. 
'What a nice evening' for '24,' 
Saving the world from assorted terrorists paid off for the cast 
of "24" at Sunday night's Primetime Emmy Awards. 
The Fox thriller picked up the award for best drama and star 
Kiefer Sutherland picked up the award for best actor in a 
drama for playing crusading CTU agent Jack Bauer. 

 Espanha: El PSOE debate la imposición de 
peajes para circular por el centro de las 
ciudades   
El PSOE ha abierto un debate sobre la posibilidad de 
establecer peajes a los automóviles para acceder al centro de 
las ciudades. La propuesta la introdujo, a última hora, el 
responsable socialista de Política Municipal, Álvaro Cuesta, en 
el borrador del documento marco que el PSOE debatirá en su 
conferencia política el 15, 16 y 17 de septiembre, que 
preparará los comicios municipales de mayo. 

 
Resto do MundoResto do MundoResto do MundoResto do Mundo        Resto do Mundo (cont.)Resto do Mundo (cont.)Resto do Mundo (cont.)Resto do Mundo (cont.)    
Guatemala: un buen país para cometer 
asesinatos 
“Guatemala es un buen país para cometer asesinatos”. Con 
esta frase lapidaria, Philip Alston, relator especial de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de 
ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias resumió 
sus impresiones tras una visita oficial de cuatro días a 
Guatemala. El funcionario internacional mostró su 
preocupación por la incapacidad del Estado para combatir el 
crimen y calificó de “impresionantes” las escasas 
posibilidades de que los asesinos sean capturados y 
juzgados. 
Haiti / Cuba: Ernesto downgraded but could 
regain strength 
Ernesto held its tropical storm status early Monday as it 
churned toward the southeastern coast of Cuba, the National 
Hurricane Center reported, but forecasters warned the storm 
could quickly regain hurricane strength. 
Iraq: suicide bombing 'kills 14'  
At least 14 people have been killed in a suicide car bombing 
in the Iraqi capital, Baghdad, Iraqi officials say. 

 México: El Tribunal Electoral de México dará 
hoy a conocer su decisión sobre las 
impugnaciones   
El Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación 
mexicana (TEPJF) anunció ayer que hoy lunes dará a conocer 
su decisión sobre las 375 impugnaciones relacionados con las 
elecciones presidencial del pasado 2 de julio. 
Tailândia: secoué par un séisme de 6,1 
Un puissant séisme d'une magnitude de 6,1 sur l'échelle 
ouverte de Richter a secoué lundi le nord-est de Taïwan où 
aucune victime ou dégât n'était signalé dans l'immédiat, 
selon les services sismologiques. 
Turquia: Al menos 27 heridos tras 
producirse cuatro explosiones en Turquia 
Cuatro ataques con bomba han tenido lugar a última hora de 
este domingo en la turística localidad costera de Marmaris, al 
sur de Turquía, y en Estambul, capital comercial del país, 
causando heridas a al menos 27 personas. 

 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
1828 - Nasce o escritor russo Leon Tolstoi, autor de "Anna Karenina" e "Guerra e Paz". 
1859 - É obtida a primeira extracção mundial de petróleo em Titus Ville, EUA. 
1963 - Realiza-se a marcha sobre Washington, em defesa dos direitos da população negra. Martin Luther King declara "I have a 
dream". 
1974 - É promulgada a Lei da Greve, em Portugal. 
1984 - A comunidade asiática da África do Sul tem direito a voto, pela primeira vez na história do país, em eleições nacionais. A 
maioria dos 410 mil eleitores asiáticos boicota o acto eleitoral. 
1996 - Os governos de 126 países e cerca de 50 organismos da ONU e ONG aprovam, em Estocolmo, a declaração e o programa 
de acção contra a exploração de crianças. 
2004 - O Governo português impede a entrada do barco Born Diep, da organização Women on Waves, em águas territoriais 
portuguesas. 
2005 - Aproximação do furacão Katrina determina a evacuação imediata e obrigatória de Nova Orleães, nos EUA. 
2005 - Versao final do projecto da primeira Constituicao iraquiana é assinada em Bagdad. 
 
 
 

PREVISÃO DO TEMPO 
 
PORTALEGRE / CASTELO DE VIDE 
Segunda-feira: 24 a 36 graus – parcialmente nublado 
Terça-feira: 22 a 37 graus – parcialmente nublado 
Quarta-feira: 24 a 38 graus – céu limpo e sol 
Quinta-feira: 22 a 38 graus – parcialmente nublado 
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