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    Nova Democracia: Monteiro regressa à sede 
CDS para entregar proposta manifesto 
Oito anos depois de abandonar a liderança do CDS-PP, 
Manuel Monteiro regressou ontem à sede democrata-cristã 
para entregar a sua proposta para um manifesto da direita 
onde defende um "amplo debate" sobre aquele espaço 
político. Depois de passar pela sede do PSD, onde também 
entregou um sua "Proposta para um manifesto da direita em 
Portugal", o líder da Nova Democracia deslocou-se à sede 
nacional do CDS-PP onde não entrava desde Março de 1998. 
Monteiro foi recebido na sede do PSD pelo assessor de 
imprensa e na do CDS/PP pela porteira. 
PCP: Festa do Avante! abre as portas sexta-
-feira com homenagem a Lopes Graça 
Um concerto de homenagem ao maestro Fernando Lopes 
Graça marca sexta-feira a abertura do programa cultural da 
30ª edição da Festa do Avante!, que recebe anualmente 
cerca de 200 mil visitantes, de acordo com o PCP. 
PS: Fisco não aceita 'dízimo' pago por 
deputados 
Alguns deputados do PS foram notificados pelas Finanças 
para procederem a uma correcção nas respectivas 
declarações de IRS referentes a 2005. Em causa está a 
inclusão nas despesas de uma contribuição para o partido, 
canalizada através do grupo parlamentar.  
PSD contrata Ipsis para 'Imagem' 
O Partido Social Democrata (PSD) contratou os serviços da 
Ipsis, consultora de relações públicas do grupo Brandia 
Central.    
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BE – Energia: questiona Governo sobre 
possível entrada da russa Gazprom na Galp    
O Bloco de Esquerda (BE) questionou ontem o Governo sobre 
a possível troca pelo empresário Américo Amorim de gás 
natural por uma participação na Amorim Energia, que é 
accionista da Galp, com a empresa russa Gazprom.  
BE – Justiça: acusa PSD e CDS-PP de 
querem meter "afilhados" na PGR 
O coordenador da Comissão Política do Bloco de Esquerda, 
Francisco Louçã, acusou ontem o PSD e CDS-PP de se 
colocarem em bicos de pés perante o Governo para tentarem 
meter "afilhados" na Procuradoria Geral da República (PGR). 
Governo – Agricultura: Comissária em visita 
de três dias ao Norte 
A comissária europeia da Agricultura, Fischer Boel, inicia 
amanhã uma visita de três dias à Região do Douro, durante a 
qual manterá vários contactos com representantes do sector 
vitivinícola nacional. A deslocação, feita a convite do ministro 
da Agricultura, Jaime Silva, integra-se no contexto da 
discussão pública da proposta da Comissão Europeia para a 
reforma do sector do vinho. 
Governo – Aviação: ligações de Lisboa a Vila 
Real e Bragança garantidas 3 anos 
As ligações aéreas da capital portuguesa para Bragança e 
Vila Real serão garantidas nos próximos três anos pela 
transportadora ATA - Aerocondor Transportes Aéreos, 
anunciou ontem o governo. 
Governo - Defesa: Lei de Programação 
Militar entra hoje em vigor  
A Lei de Programação Militar (LPM) aprovada pelo PS e pelo 
CDS-PP no Parlamento foi ontem publicada no Diário da 
República e entrará hoje em vigor, depois de ter sido 
promulgada pelo Presidente da República. 
Governo - Prisões: Três ministros analisam 
hoje relatório sobre troca de seringas 
Os ministros da Justiça, da Saúde e dos Assuntos 
Parlamentares reúnem-se hoje para analisar as conclusões 
do relatório sobre o combate de doenças infecto-contagiosas 
em meio prisional, que recomenda a troca de seringas nas 
prisões. 
Governo - Solidariedade: apoia privados que 
investem em lares e creches 
O Governo criou um programa de apoio para estimular 
entidades privadas a investirem em equipamentos sociais 
como creches e lares de idosos. Ao abrigo de uma portaria do 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social ontem 
publicada em Diário da República é criado o Programa de 
Apoio ao Investimento em Equipamentos Sociais (PAEIS). 

 Agricultura: Companhia das Lezírias não vai 
ser privatizada 
A Companhia das Lezírias (CL) não vai ser privatizada, 
garantiu ontem o ministro da Agricultura, Jaime Silva. 
Energia - Eólica: Consórcio da Iberdrola 
recorre de exclusão  
O consórcio Novas Energias Ibéricas, liderado pela Iberdrola, 
anunciou esta terça-feira que recorreu para o ministro da 
Economia da decisão do júri do concurso de atribuição de 
potência eólica que o excluiu da fase de negociação.  
Gestores públicos: prémios podem ir até 
50% do salário   
Os gestores públicos poderão receber incentivos financeiros 
até 50% da remuneração fixa caso cumpram ou ultrapassem 
os objectivos de gestão contratualizados com o Estado. Os 
CTT são a primeira empresa a aderir ao novo modelo 
promovido pelo ministério de Mário Lino, mas a 
administração abdicou dos prémios. 
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Internet: Preços de acesso à Internet em 
Portugal são dos mais baixos   
Os preços dos acessos à Internet em banda larga em 
Portugal estão abaixo da média europeia e, num conjunto de 
12 países analisados, Portugal é mesmo o quarto com os 
preços mais baixos, de acordo com um estudo da Anacom 
realizado em Julho de 2006, que compara velocidades de 2 e 
4Mbps. De acordo com a Anacom, "Portugal é o quarto mais 
reduzido entre os países considerados [Itália, Holanda, 
Alemanha, Suécia, Reino Unido, França, Irlanda, Dinamarca, 
Espanha, Áustria e Luxemburgo]". 
Imigração: Portugal teria perdido riqueza 
sem imigrantes 
A economia portuguesa teria tido um crescimento negativo 
se não tivesse recebido o contributo de milhares de 
imigrantes que vieram trabalhar para Portugal, entre 1995 e 
2005. Nesta década, a riqueza produzida por cada uma das 
pessoas que vive em Portugal (PIB/per capita) aumentou ao 
ritmo de 1,6% a cada ano, mas só porque recebeu o 
contributo de trabalhadores vindos de países terceiros. Sem 
contar com o efeito da imigração, em 2005 Portugal estaria 
mais pobre do que estava dez anos antes, indica um estudo 
feito pela Caixa Catalunya e ontem divulgado pela imprensa 
espanhola. 
Imprensa: Venda do semanário 
Independente falhou   
O negócio de venda do jornal Independente a Alberto do 
Rosário falhou, pondo em causa a continuidade do 
semanário. "A decisão quanto ao possível encerramento do 
jornal está dependente de um novo investidor". 
IRS: Portugueses pagam mais do que os 
espanhóis 
As taxas nominais do Imposto sobre o Rendimento das 
pessoas Singulares (IRS) são mais elevadas em Espanha do 
que em Portugal, mas quando a comparação é feita em 
termos implícitos verifica-se que estas são mais pesadas por 
cá. Esta é uma das conclusões a que chega a Direcção-Geral 
de Estudos e Previsões (DGEP) do Ministério das Finanças 
numa análise comparativa do sistema fiscal dos dois países 
desde a adesão à UE. 
Segurança Social: Beneficiários do RSI 
aumentaram 80% em Maio 
O número de beneficiários de Rendimento Social de Inserção 
(RSI) aumentou quase 80 por cento em Maio, face ao mesmo 
mês do ano anterior, de acordo com o Boletim Estatístico da 
DGEEP, ontem divulgado. O Boletim da Direcção-geral de 
Estudos, Estatística e Planeamento (DGEEP) de Junho revela 
que em Maio existiam 225.543 beneficiários com 
processamento de Rendimento Social de Inserção, contra os 
125.379 verificados no mesmo mês de 2005. 
Transportes: ANTRAL acha "normal" subida 
de preços e defende taxis mais caros 
O presidente da Associação Nacional de Transportes de 
Automóveis Ligeiros (ANTRAL) considera "normal" que 
Portugal seja o país onde os preços dos transportes mais 
aumentaram nos últimos 12 meses e defende que as tarifas 
dos táxis devem subir "substancialmente".    
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Ambiente: Lei publicada ontem prevê 
multas e sanções pesadas para infractores 
O decreto-lei sobre coimas e sanções ambientais, publicado 
ontem, prevê multas entre os 500 e os 22.500 euros, valor 
que é duplicado no caso da presença ou emissão de 
substâncias perigosas que afectem pessoas, bens ou o 
ambiente. 

 

Auto-estradas: Utentes retidos quase três 
horas na A3 admitem processar a Brisa 
Cerca de mil automobilistas ficaram retidos ontem durante 
quase três horas na auto-estrada Braga-Porto devido a um 
incêndio, e anunciaram a intenção de processar a Brisa por 
alegadamente não responder aos seus pedidos de ajuda nem 
ter accionado um plano de evacuação. Os apelos terão sido 
feitos via telefone SOS, sem que tivesse havido resposta. 
Cartões MB: Casos de clonagem já chegam 
quase a quinhentos 
Feitas as contas, a fraude já está perto de ter atingido os 500 
cartões, mais propriamente 463, tendo em conta que na 
semana passada a mesma SIBS reconheceu que a clonagem 
que tem vindo a afectar o sistema multibanco já tinha 
chegado perto dos 300 casos, e apenas no mês de Agosto e 
nas regiões de Santarém, Leiria e Castelo Branco. 
Consumo: Deco alerta para falta de rigor 
dos centros de inspecção automóvel 
A Deco Proteste alertou ontem para a falta de rigor dos 
Centros de Inspecção Periódica de automóveis, considerando 
"alarmante e preocupante" que deixem passar falhas graves 
nos veículos.  
Ciência: Jovens portugueses testam 
experiências em voo "espacial" 
Um grupo de oito jovens estudantes portugueses integra na 
próxima semana, em Bordéus, França, o restrito número de 
protagonistas de uma experiência de "gravidade zero", 
graças a um programa da Agência Espacial Europeia.  
Douro: Comemorações dos 250 anos da 
Região Demarcada arrancam amanhã 
As comemorações dos 250 anos da Região Demarcada do 
Douro, a primeira do mundo, arrancam amanhã e 
prolongam-se até 14 de Dezembro, com eventos nos 21 
concelhos abrangidos e ainda em Lisboa, Porto, Londres e 
Bruxelas. 
Greves: Barroso teve o dobro das greves de 
Sócrates   
O número de greves em 2005 subiu face ao ano anterior, 
mas o número de trabalhadores envolvidos é o mais baixo 
desde, pelo menos, 2000.   
Passaportes electrónicos: Serviços 
receberam 2.100 pedidos primeiro dia 
emissão 
Mais de dois mil passaportes electrónicos foram ontem 
pedidos em Portugal, no primeiro dia de emissão do novo 
documento que ficou marcado por filas de espera de três 
horas, segundo fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 
Pescas: Praticantes de pesca lúdica 
obrigados a ter licença e a cumprir regras 
Os praticantes da pesca lúdica, impedidos de comercializar 
peixe, vão ser obrigados a ter licença e a cumprir um 
conjunto de regras e restrições, como a quantidade de 
capturas, espécies, artes usadas ou local de actividade. 
Prisões: Guardas prisionais admitem greve 
se Governo avançar com troca seringas 
O presidente do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional, 
Jorge Alves, admitiu ontem uma greve da classe se o 
Governo avançar com a introdução do sistema de troca de 
seringas nas prisões. 
Saúde: Índice de Raios Ultravioleta será 
hoje "muito alto" 
O Índice de Raios Ultravioleta (IUV) deverá hoje ser "muito 
alto" em Portugal devido às altas temperaturas, sendo 
recomendada a protecção da pele e da visão, segundo 
informação do Instituto de Meteorologia (IM).    
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Algarve: Macário Correia quer que Governo 
esclareça ajuda de 200 milhões de euros 
O presidente da Junta Metropolitana do Algarve, Macário 
Correia, exigiu ontem esclarecimentos do Governo sobre a 
forma como será distribuída a verba de 200 milhões de euros 
destinada à região algarvia, anunciada segunda-feira pelo 
ministro do Ambiente. 
Cascais: Câmara confirma interesse Corte 
Inglês, alerta para "efeitos negativos" 
A Câmara Municipal de Cascais confirmou ontem o interesse 
da cadeia El Corte Inglês em instalar uma loja na Linha de 
Cascais e alertou para os "efeitos negativos" para o município 
caso seja construída noutro concelho. 
Fundão: Inquérito sobre estacionamento 
provoca "guerra" entre PS e PSD 
O PSD do Fundão acusou ontem o PS de divulgar 
publicamente um "inquérito sem credibilidade e duvidoso" 
sobre a opinião da população relativamente ao 
estacionamento na cidade. Em causa está um inquérito a 200 
pessoas, a maioria das quais comerciantes, realizado pela 
estrutura local do PS, que apresentou os resultados em 
conferência de imprensa na semana passada. Segundo os 
socialistas, nenhum dos inquiridos utiliza o parque 
subterrâneo inaugurado pela Câmara há um ano e 87 por 
cento discorda da instalação de parquímetros na cidade. 
Porto: Túnel de Ceuta concluído em 
Setembro   
A segunda faixa do polémico Túnel de Ceuta, no Porto, 
deverá abrir ao trânsito no final de Setembro. O anúncio foi 
feito ontem por Rui Rio, presidente da Câmara. As obras, que 
finalizam um processo iniciado há uma década, incluem 
arranjos urbanísticos em frente ao Museu Nacional Soares 
dos Reis.   
Sintra: Concelho vai receber 30 moinhos 
eólicos que vão produzir 60 MW energia 
Trinta moinhos eólicos para produção de energia vão ser 
instalados no concelho de Sintra, depois de rejeitada a 
construção de outros 12 aerogeradores na freguesia da 
Terrugem, informou a Câmara Municipal. Os 30 
aerogeradores previstos para o concelho encontram-se em 
diferentes fases de licenciamento e deverão permitir uma 
produção de 60 MegaWatts (MW) de energia eléctrica por 
ano, a introduzir na rede eléctrica. 
Viana do Castelo: Ferry-boat alternativo à 
ponte Eiffel em Setembro - Gov. civil 
O governador civil de Viana do Castelo, Pita Guerreiro, 
afirmou ontem que o "ferry-boat", que ligará Darque à cidade 
enquanto durar a reparação da ponte Eiffel, deverá começar 
a funcionar em Setembro. 

 

E.U.A.: Número de pobres estabilizou em 37 
milhões 
O número de pobres nos Estados Unidos da América 
estabilizou em 2005, em 37 milhões de indivíduos, depois de 
ter aumentado em quatro anos consecutivos, revelou, ontem, 
o Departamento Nacional de Recenseamento. Cerca de 12,6 
por cento da população norte-americana (trezentos milhões 
de habitantes) não tem dinheiro suficiente para viver, o que 
quer dizer que os seus rendimentos são inferiores a 9.973 
dólares anuais, por pessoa, e 19.971 dólares por ano por 
quatro pessoas. O rendimento médio de um lar norte-
americano anda à volta dos 46.326 dólares. 
E.U.A. / Inglaterra: Britânicos e americanos 
querem que ONU adopte resolução sobre 
força no Darfur  
O Reino Unido e os Estados Unidos querem que o Conselho 
de Segurança das Nações Unidas adopte amanhã uma 
resolução que dá autoridade à ONU para passar a coordenar 
a manutenção de paz na província do Darfur, mesmo que o 
Governo do Sudão se oponha. 
Irão: Presidente desafia George W. Bush 
para debate televisivo  
O Presidente iraniano, Mahmud Ahmadinejad, reafirmou 
ontem que o seu Governo não vai abdicar do direito a 
desenvolver tecnologia nuclear e desafiou o seu homólogo 
norte-americano para um debate na televisão sobre "as 
questões mundiais". Entretanto, a Casa Branca já fez saber 
hoje que rejeita essa proposta do Presidente iraniano, 
Mahmud Ahmadinejad, considerando a oferta do chefe de 
Estado de Teerão como uma “tentativa de diversão”. 
Itália: Um milhar de soldados italianos a 
caminho do Líbano  
Quase mil militares italianos partiram ontem de manhã em 
cinco navios de guerra em direcção ao Líbano, onde vão 
reforçar a força de manutenção de paz da ONU. O primeiro-
ministro italiano admitiu que a missão dos soldados é 
"delicada". 
Líbano: bloqueio marítimo israelita só acaba 
com a chegada das forças navais da ONU  
A ministra dos Negócios Estrangeiros israelita garantiu que o 
seu país vai levantar o bloqueio marítimo ao Líbano assim 
que os navios sob a égide das Nações Unidas cheguem à 
região para impedir o abastecimento de armas ao Hezbollah.    
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Futebol - Braga: Marcel apresentado em 
Braga 
O avançado Marcel foi apresentado há minutos como novo 
jogador do Sp. Braga, depois de ter sido emprestado pelo 
Benfica para colmatar a saída de João Tomás da equipa 
«arsenalista».  
Futebol – Espanha: Atlético de Madrid 
anuncia contratação de Maniche  
O internacional português Maniche vai ser apresentado hoje 
como jogador do Atlético de Madrid para as próximas três 
épocas, anunciou ontem o clube espanhol. 

 Futebol - Liga: Valentim Loureiro considera 
Cunha Leal responsável pelo «caso 
Mateus» 
que o principal responsável de todo este imbróglio em torno 
do «caso Mateus» é do director executivo, Cunha Leal, que 
tem «exclusiva responsabilidade nos registo de contratos» e 
não actuou de forma correcta logo no início.  
Futebol - Porto: Jovem internacional do 
River Plate pode chegar por empréstimo 
Depois de gorada a possibilidade de garantir o empréstimo 
do lateral-direito marfinense Zoro, do Messina, o FC Porto já 
tem outro nome em mira para reforço das opções de 
Jesualdo Ferreira para o lado direito da defesa. 
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    França: Le gouvernement relance la 
réforme du dialogue social 
Comme annoncé au début du mois, les ministres chargés des 
affaires sociales, Jean-Louis Borloo et Gérard Larcher, 
engagent, mercredi 30 août, une série de consultations pour 
tenter d'élaborer de nouvelles règles de dialogue avec les 
partenaires sociaux. Après la remise des rapports Chertier 
sur la "modernisation du dialogue social" et Hadas-Lebel sur 
la représentativité syndicale en mars et avril, et un premier 
round de consultations à Matignon en juillet, la réforme du 
dialogue social, lancée fin 2005, entre dans sa phase 
concrète. Mais le gouvernement, soucieux d'effacer le 
douloureux épisode du CPE, qui n'avait fait l'objet d'aucune 
concertation préalable, n'est pas certain d'obtenir un 
consensus. 
França: 2007 - Benoît Hamon souhaite la 
candidature de François Hollande 
enoît Hamon, l'un des dirigeants du Nouveau Parti socialiste 
(NPS), a souhaité mardi que François Hollande soit candidat 
à l'investiture du parti pour la présidentielle, car le premier 
secrétaire est "le seul qui a les cartes en main pour 
rassembler" les socialiste.   "François Hollande est le seul qui 
a les cartes en main pour éviter une campagne interne aussi 
dure" que celle qui se prépare entre les multiples candidats, 
"rassembler les militants et les cadres du parti, de manière 
imparfaite sans doute", a déclaré M. Hamon. 
Inglaterra: Call for fertility ban for obese  
The British Fertility Society is recommending women with a 
body mass index of 36 and over should not be allowed access 
to fertility treatment. 
Polónia: PM seeks to mend EU links 
Jaroslaw Kaczynski, Poland’s prime minister, makes his first 
foreign trip to Brussels on Wednesday to patch up relations 
that have become strained since his government came to 
power last year. He will tell leaders that Poland is pro-
European Union when he meets José Manuel Barroso, 
president of the European Commission, Josep Borrell, 
president of the European parliament, and Javier Solana, EU 
foreign policy chief.    

    ÁfricaÁfricaÁfricaÁfrica    

Alemanha: Merkel to tackle supervisory 
board reform 
Foreign-based employees of German companies could be 
given a voice on supervisory boards under proposals on the 
future role of workers in corporate decision-making in 
Europe’s largest economy. The change, due this autumn and 
which would affect over 700 of Germany’s biggest 
companies, will be on the agenda on Wednesday at a 
conference in Berlin on co-determination.  
Bruxelas: Brussels urged to ease car 
emission targets 
Carmakers are trying to convince the European Commission 
to ease voluntary targets for cuts in vehicles’ greenhouse gas 
emissions, even as Brussels on Tuesday reiterated threats to 
impose legislation if the goals were not met. The discussions 
follow calculations earlier this year by the European 
Automobile Manufacturers Association (Acea), the industry 
trade group, showing that emissions associated with man-
made climate change fell last year by their smallest amount 
in a decade to 160 grammes of CO2 per kilometre.  
Espanha: El Gobierno quiere que el 
dispositivo de Frontex se prolongue hasta 
diciembre 
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la 
Vega, hará hoy oficial ante el presidente de la Comisión 
Europea, José Manuel Durao Barroso, la petición que hizo 
ayer a la presidencia de la UE de que el operativo de Frontex 
se amplíe hasta diciembre y cuente con más medios para 
frenar la inmigración ilegal a Canarias. La CE asegura que 
quiere conocer la opinión de España y sus necesidades antes 
de solicitar más medios a los países miembros. 
Espanha: Senegal acepta a última hora que 
barcos de la Guardia Civil vigilen sus aguas 
El Gobierno de Senegal aceptó a mediodía de ayer, tras una 
semana de negociaciones, la presencia en sus aguas de dos 
barcos de la Guardia Civil para participar en una misión de 
patrullas conjuntas de sus costas a fin de impedir la partida 
de cayucos hacia Canarias. Los mandatarios del país africano 
aceptaron verbalmente los barcos españoles durante la visita 
que giró a Dakar el ministro del Interior español, Alfredo 
Pérez Rubalcaba. 
Espanha: Salvamento Marítimo intercepta 
en aguas de Almería una patera con 33 
magrebíes   
Salvamento Marítimo rescató a última hora de este martes a 
33 inmigrantes de origen magrebí, entre ellos un menor de 
edad y una mujer, que viajaban en una patera en aguas de 
punta Sabinal, entre El Ejido y Roquetas de Mar (Almería). La 
embarcación fue avistada poco antes de las 21.30 de ayer, 
cuando un helicóptero del servicio de vigilancia aduanera dio 
la alerta. 
Espanha: El PIB español creció un 3,7% en 
el segundo trimestre 
Revisa así una décima al alza la cifra correspondiente al 
periodo de abril a junio, y otra más la de los tres primeros 
meses del año (que queda en el 3,6%). 
França: PM unveils work incentives 
Things are starting to look up for Dominique de Villepin after 
France’s prime minister received a warm welcome on 
Tuesday for his plan to increase tax relief for low-paid 
workers. On Thursday, he is expected to get another boost 
with the news of a drop in unemployment for July. 

 Zimbabué: o help for Zimbabwe's homeless  
Church leaders say that almost nothing has been done to 
house 700,000 people in Zimbabwe who lost their homes and 
livelihoods in demolitions last year. 
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China: US warns China on economic 
nationalism 
China would damage its robust economy and hinder the 
government’s own policy objectives if it embraced economic 
nationalism, Susan Schwab, the US trade representative, 
said on Tuesday in Beijing. Ms Schwab also urged China to 
play a greater role, commensurate with its new economic 
power, in resuscitating the cause of global trade liberalisation 
following the collapse of the Doha round. 
Ernesto: Florida storm threat diminishes  
Forecasters believe Florida will escape major damage from a 
weakening Tropical Storm Ernesto, but warn it could later 
strengthen and threaten other states. 
 

 

Resto do MundoResto do MundoResto do MundoResto do Mundo  
Brasil: Lula’s election pledges offer few 
details   
President Luiz Inácio Lula da Silva unveiled his platform for 
re-election on Tuesday, promising to stimulate growth by 
increasing investment in the economy and introducing a 
higher national minimum wage. Aside from the pledges to lift 
investment in the economy to more than 25 per cent from 21 
per cent, and to increase the minimum wage by more than 
the rate of inflation, the programme for government in 2007-
2010 was short on concrete targets and proposals, however. 
India: urged to fulfil deficit cut pledges 
International rating agencies on Tuesday urged the Indian 
government to hold firm to its deficit reduction pledges amid 
tensions over the financing of the Congress-led coalition’s 
lavish social spending programmes.  

 

Iraque: parties reach deal on oil-sharing 
Iraq’s main political factions have hammered out an 
agreement on the sharing of oil and gas revenues but other 
contentious issues need to be resolved before a draft 
hydrocarbon law is completed, a senior Iraqi official said on 
Tuesday. 
Líbano: Lebanon to seek aid at donor 
conference 
Lebanon will seek hundreds of millions of dollars in 
emergency relief and early reconstruction assistance from a 
conference of international donors in Stockholm on Thursday, 
as the country starts to rebuild after 34 days of war. Jihad 
Azour, the finance minister, said Lebanon needed between 
$400m (€314m, £212m) and $500m in short-term assistance 
for the quick rehabilitation of infrastructure and schools, 
social projects for vulnerable groups, and assistance in de-
mining border areas where Israeli-fired cluster bombs are 
preventing farmers from returning to their land.  
Paquistão: Aziz survives vote of no-
confidence 
Shaukat Aziz, Pakistani prime minister, survived a motion of 
no-confidence in his administration on Tuesday after 
opposition parties called a national strike for Friday in protest 
at the killing of a tribal leader in Baluchistan. 

 
 

EFEMÉRIDES 
 
1852 - É criado o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria. António Maria Fontes Pereira de Melo é o ministro 
nomeado para o novo departamento. 
1928 - É formada a Liga da Independência da Índia. 
1936 - Guerra Civil Espanhola. A Guarda Civil é convertida em Guarda Nacional Republicana. 
1951 - EUA e Filipinas assinam o pacto de defesa mútuo. 
1963 - Entra em funcionamento a chamada "linha quente" entre os EUA e a União Soviética. 
1974 - É homologado o Acordo de Argel, entre Portugal e o PAIGC. Portugal reconhece a independência da Guiné e de Cabo 
Verde, proclamada em Setembro de 1973 e reconhecida pela ONU. 
1975 - O primeiro-ministro português Vasco Gonçalves é demitido, iniciando-se negociações para a formação do VI Governo 
Provisório, numa coligação PS-PPD-PCP. 
1982 - O líder da OLP, Yasser Arafat, deixa Beirute, no Líbano, onde mantinha, há mais de dez anos, o quartel-general. 
1993 - Israel e a OLP aprovam o projecto de acordo para a autonomia da faixa de Gaza e Jericó. 
1999 - Referendo para a independência de Timor-Leste. Vota mais de noventa por cento do eleitorado. 
2000 - Lançamento do Plano Colômbia, estabelecido com o Equador, o Brasil e os EUA, para erradicação do tráfico de cocaína. 
2001 - Os timorenses elegem, pela primeira vez em plena democracia, um Governo para o seu território. A vitória cabe à 
Fretilin. 
2003 - "Rentrée" política do PSD. O primeiro-ministro português, Durão Barroso, pede a confiança dos portugueses para mais 
uma legislatura, até 2010, alegando que o seu projecto "é para uma década" e não de curto prazo. 
2005 - Passagem do furacão Katrina no Louisiana destrói grande parte da cidade de Nova Orleães e localidades vizinhas. Teme-
se morte de centenas de pessoas. 
- Barril de petróleo atinge, pela primeira vez, os 70 dólares. 
- Manuel Alegre admite não avançar para uma candidatura presidencial para evitar dividir eleitorado de esquerda. 
 
 

PREVISÃO DO TEMPO 
 
PORTALEGRE / CASTELO DE VIDE 
Quarta-feira: 23 a 36 graus – céu limpo 
Quinta-feira: 22 a 34 graus – parcialmente nublado 
Sexta-feira: 19 a 32 graus – nublado 
Sábado: 23 a 35 graus – parcialmente nublado 
Domingo: 25 a 35 graus – parcialmente nublado 
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