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Governo - Agricultura: Sócrates anuncia 
hoje relançamento do projecto do Alto 
Douro Vinhateiro 
O primeiro-ministro anuncia hoje, na Régua, um plano para o 
relançamento do projecto do Alto Douro Vinhateiro, região 
em que o Governo criará uma estrutura de missão para o seu 
desenvolvimento económico, cultural, ambiental e turístico. 
Governo - Justiça: Ministro nega prioridades 
profissionais na escolha do novo PGR 
O ministro da Justiça, Alberto Costa, negou ontem que o 
Governo atribua prioridade à escolha de um magistrado do 
Ministério Público para suceder a Souto Moura no cargo de 
procurador-geral da República (PGR). 
Governo - Prisões: Combate a doenças 
infecciosas terá plano operacional dentro de 
45 dias 
Um comunicado divulgado no final de uma reunião entre os 
ministros Alberto Costa (Justiça), Correia de Campos (Saúde) 
e Augusto Santos Silva (Assuntos Parlamentares) refere que 
foi atribuído ao director-geral dos Serviços Prisionais, ao 
presidente do Instituto da Droga e da Toxicodependência e 
ao Coordenador Nacional para a Infecção VIH/SIDA a 
responsabilidade de elaborar um "plano operacional" para a 
prevenção de doenças infecciosas nas prisões. 
Governo – Rendas: simplifica processo de 
actualização das rendas   
Com o objectivo de simplificar o processo de actualização das 
rendas, o Governo, através do Instituto Nacional da 
Habitação (INH), vai lançar o "portal da habitação". A partir 
deste 'site', senhorios e inquilinos podem tratar de todo o 
processo burocrático que a actualização das rendas implica.   
Governo - RTP: ERC quer ouvir chefe de 
gabinete de Sócrates 
A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) 
anunciou ontem que pretende ouvir o chefe de gabinete do 
primeiro-ministro e o assessor de imprensa do ministro da 
Administração Interna, no âmbito das acusações de Cintra 
Torres de que a RTP cedeu a pressões governamentais na 
cobertura de incêndios. 
PCP - Defesa: Associações das FA exigem 
regulamentação da lei do associativismo 
Representantes das associações profissionais das Forças 
Armadas receberam ontem o apoio do PCP à exigência da 
regulamentação da lei do associativismo para clarificar as 
condições do exercício da actividade daquelas estruturas. 
PCP - Imigração: Campanha contra centros 
de detenção lançada na Festa do Avante!  
O PCP vai lançar na Festa do Avante! uma campanha de 
recolha de assinaturas exigindo o encerramento dos Centros 
de Detenção de imigrantes na Europa, a propósito do debate 
europeu sobre o repatriamento de imigrantes ilegais. 

 

PR - Líbano: Portugal vai enviar 140 
militares de engenharia para força da ONU 
O Conselho Superior de Defesa Nacional decidiu ontem 
enviar para o Líbano uma companhia com um máximo de 
140 militares de engenharia de construções para integrar a 
força interina das Nações Unidas naquele país (FINUL). O 
Bloco de Esquerda e o PCP já se manifestaram contra esta 
decisão, ao contrário do CDS-PP e PSD. 
PS - Presidenciais: Soares diz que PS 
decidiu tarde e admite que jogos estavam 
feitos 
Mário Soares admitiu, numa entrevista ao Diário de Notícias, 
que não queria ser candidato a Presidente da República e que 
o PS decidiu "tarde", levando-o a entrar igualmente tarde 
numa corrida em que "os jogos já estavam feitos". Numa 
entrevista publicada na edição de hoje do Diário de Notícias, 
Mário Soares afirmou que está agora a começar "outra fase" 
da sua vida, depois de um "período de reserva e reflexão" 
que se seguiu à derrota nas últimas presidenciais. 
PSD - Incêndios: Marques Mendes quer 
Ambiente mais activo e menos burocrático 
O líder do PSD, Marques Mendes, defendeu ontem uma 
aposta numa política ambiental em matéria de incêndios 
florestais, com um Ministério mais activo e visível, menos 
burocrático e com maior capacidade de intervenção no 
terreno. A proposta de Luís Marques Mendes foi feita depois 
de visitar a zona ardida na serra d'Ossa, perto de Redondo 
(Évora), onde as chamas destruíram vários milhares de 
hectares de floresta na segunda semana de Agosto. 
PSD - Incêndios: PSD defende medidas de 
coação eficazes para suspeitos de fogo 
posto 
O presidente do PSD, Luís Marques Mendes, defendeu ontem 
medidas de coação "eficazes" para os suspeitos de fogo 
posto, sobretudo na aplicação da prisão preventiva. 
PSD - Justiça: PSD quer magistrado 
independente e com autoridade na PGR 
O presidente do PSD, Marques Mendes, defendeu ontem a 
escolha de um "magistrado independente, prestigiado e com 
autoridade" para suceder a Souto Moura no cargo de 
procurador-geral da República (PGR). 
TSD querem aumentos gerais de 3,5% e de 
4,5% para salário mínimo em 2007 
Os Trabalhadores Social Democratas (TSD) propuseram 
ontem um aumento salarial de 3,5 por cento para 2007, que 
poderá ser ajustado à situação das empresas, e um aumento 
de 4,5 por cento para o Salário Mínimo Nacional (SMN). 
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    Combustíveis: Subidas de preços e fuga 

para Espanha afundam vendas 
O consumo de combustíveis em Portugal continua a afundar. 
No primeiro semestre deste ano, e de acordo com números 
avançados ao DN pela Apetro (Associação Portuguesa de 
Empresas Petrolíferas), as vendas mensais de gasolina na 
primeira metade deste ano caíram 9,3% face à média mensal 
verificada em 2005. No gasóleo, e com base na mesma 
comparação, as quantidades comercializadas desceram 
3,2%. Em termos globais, as vendas de combustíveis 
rodoviários na primeira metade deste ano baixaram 4,7% 
face ao valor mensal médio de 2005. 
Dívidas fiscais: prescritas em 2005 
atingiram 231 milhões de euros 
O montante das dívidas prescritas em 2005 ascendeu a 231 
milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 
5,6% face ao ano anterior. Esta subida - que deverá 
acentuar-se ainda nos próximos anos - está relacionada com 
o aumento da sofisticação dos crimes e com o facto de, em 
alguns deles, a Administração Fiscal se deparar com a total 
inexistência de bens por parte do devedor, o que inviabiliza a 
cobrança. 
EUA: Bolha imobiliária assusta economia 
mundial 
A ameaça de um colapso no mercado imobiliário norte-
americano ou, na melhor das hipóteses, de um esvaziamento 
progressivo da bolha entretanto criada constitui actualmente 
uma das principais ameaças à economia mundial. 
Euronext: Lisboa vale tanto como Bruxelas 
para o Euronext 
O lucro antes de impostos, juros e amortizações (EBITDA) do 
Euronext Lisboa no primeiro semestre deste ano foi "da 
mesma dimensão daquele registado pela Bolsa de Bruxelas". 
Um valor que não foi divulgado pelos responsáveis do 
Euronext mas que "está em linha com o valor do ano 
passado" e deve ser considerado "positivo". 
GALP: Estado vai receber mais dividendos 
O Estado ainda vai receber da Galp uma fatia de 17,11% dos 
cerca de 800 milhões de euros de dividendos extraordinários 
a distribuir. O que dá 137 milhões de euros para os cofres 
públicos. A Parpública encaixa mais de 98 milhões de euros. 
Líbano: Militares portugueses partem em 
Outubro e custam 9,3 milhões de euros 
O ministro da Defesa afirmou ontem que os militares 
portugueses estarão prontos até 14 de Outubro para partir 
para o Líbano e que a missão custará 9,3 milhões de euros, 
sendo 70 por cento suportada pelas Nações Unidas. 
PGA: TAP negoceia Portugália por mais de 
120 milhões de euros sem passivos 
O Grupo Espírito Santo (GES) e a TAP já chegaram a um 
acordo de princípio sobre a compra da Portugália (PGA). Os 
números em cima da mesa valorizam a companhia aérea 
privada em mais de 120 milhões de euros, mas sem qualquer 
passivo.  
Salários: Nortenhos são os mais mal pagos 
Os trabalhadores por conta de outrem da região Norte são os 
mais mal pagos do país e não têm vindo a ganhar terreno 
face ao resto de Portugal. No Algarve, pelo contrário, os 
salários têm subido a um ritmo forte, mas ainda assim estão 
longe de atingir os valores praticados em Lisboa, a região 
onde os trabalhadores levam mais dinheiro para casa. 
Lisboetas e algarvios são os únicos com ordenados acima da 
média nacional. 

 

Casa do Douro: 80 trabalhadores com 
salários em atraso – sindicato 
O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública  
denunciou ontem que há 80 trabalhadores com dois meses 
de salários em atraso na Casa do Douro, que quinta-feira 
comemora 250 anos numa cerimónia para que foi convidado 
o primeiro-ministro. 
Cartões/Fraude: Cerca de 1.500 Multibanco 
afectados por transacções fraudulentas 
Cerca de 1.500 cartões Multibanco foram afectados com 
transacções fraudulentas desde Abril numa dezena de 
terminais de pagamento automático ao ar livre em bombas 
de gasolina, envolvendo um montante de quase 250 mil 
euros. 
Crianças: IAC recebeu 161 queixas este ano 
por uso de crianças para mendicidade 
O Instituto de Apoio à Criança (IAC) recebeu desde o início 
do ano 161 queixas sobre o uso de crianças por imigrantes 
romenos para a mendicidade em várias cidades portuguesas. 
Educação: Sindicatos dizem que docentes 
recebem convites pessoais para vagas 
Sindicatos de professores acusaram ontem o Ministério da 
Educação de estar a fazer "convites pessoais" a docentes 
para a área da educação especial, mas a tutela garante que o 
processo está a decorrer normalmente. 
Educação: Contratos acabam hoje para nove 
mil funcionários   
Os contratos a termo resolutivo certo de cerca de nove mil 
funcionários das escolas (auxiliares e pessoal administrativo) 
terminam hoje, mas o Ministério da Educação continua a não 
dizer se os vínculos vão efectivamente ser terminados ou se 
são para renovar.   
Incêndios: Distrito do Porto com menos 
13.500 hectares de área ardida este ano 
O Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (SNBPC) 
anunciou ontem que a área ardida no distrito do Porto foi de 
4.952 hectares desde o início da época, menos 13.500 
hectares do que em igual período do ano passado. 
Investigação: Investigadores não 
conseguem submeter projectos à Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia  
Milhares de investigadores estão a ter dificuldades em 
submeter os seus projectos à Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia (FCT), no âmbito do programa para financiamento 
de projectos de investigação em todos os domínios 
científicos. O prazo para a apresentação de candidaturas 
termina amanhã, mas estas têm que ser enviadas através da 
Internet e a grande afluência ao site da FCT tem bloqueado o 
acesso.  
Justiça: Novo ano judicial começa sexta-
feira com críticas ao Governo 
Os tribunais retomam amanhã a actividade normal, depois 
das férias judiciais de Verão, este ano reduzidas ao mês de 
Agosto por decisão governamental, num clima de críticas que 
abrange magistrados, advogados e oficiais de justiça. 
Media: O Independente vai publicar a 
última edição na sexta-feira 
A directora do jornal O Independente anunciou ontem à 
redacção do jornal que o semanário vai publicar a sua última 
edição na próxima sexta-feira. 
Saúde: Publicada lei que permite 
importação paralela de mais baratos 
Os distribuidores farmacêuticos vão poder, a partir de quinta-
feira, importar medicamentos que sejam mais baratos 
noutros países, de acordo com a nova legislação para o 
sector publicada ontem em Diário da República. 
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    Futebol – Benfica: Manuel Fernandes no 

Portsmouth 
O Benfica emprestou o médio internacional português Manuel 
Fernandes ao Portsmouth. 
Futebol – Gil Vicente: FPF mantém 
suspensão 
A reunião extraordinária mantida ontem pelos responsáveis 
da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sede da 
entidade, em Lisboa, ditou que vai ser mantida a suspensão 
ao Gil Vicente, com base na decisão do Conselho de Justiça 
do dia 22 de Agosto. 
Futebol – Porto: César Peixoto a caminho 
do Espanhol de Barcelona 
O futebolista português César Peixoto deve ser apresentado 
nas próximas horas como jogador do Espanhol de Barcelona. 
Dispensado do FC Porto, o jogador de 26 anos será 
emprestado por um ano ao clube da Cidade Condal. 

 

LOCALLOCALLOCALLOCAL        
Açores: Arquipélago perde 100 milhões de 
receita de IVA   
A Região Autónoma dos Açores poderá perder metade da 
receita arrecadada em sede de IVA, o correspondente a cerca 
de 100 milhões de euros, caso a nova Lei das Finanças 
Regionais seja aprovada. O documento prevê que o IVA 
passe a ter estatuto de receita própria, à semelhança daquilo 
que acontece já com o IRS e IRC, deixando os Açores de 
receber uma percentagem dos impostos arrecadados no 
Continente. 
Açores: entre as dez regiões mais pobres da 
Europa   
Apesar do caminho percorrido pelos Açores nos últimos anos 
em termos de convergência económica, a região continua a 
ser uma das mais atrasadas de Portugal e da União Europeia. 
Esta desvantagem deverá beneficiar o arquipélago no quadro 
da futura Lei das Finanças Regionais, a qual utilizará o 
Produto Interno Bruto (PIB) como critério chave para a 
transferência de verbas do Orçamento do Estado para as 
regiões.   
Caldas da Rainha: Regulamento prevê 
multas pesadas para donos de cães 
perigosos 
Os donos de cães considerados perigosos que não cumpram 
as novas regras impostas pela Câmara das Caldas da Rainha 
para a circulação dos animais na via pública incorrem em 
multas de entre 500 e 44.890 euros. 
Porto: BE apresenta queixa contra Câmara 
por retirada de propaganda das ruas 
O Bloco de Esquerda (BE) anunciou ontem que vai 
apresentar uma queixa na Procuradoria-Geral da República 
contra a Câmara do Porto por esta estar a "arrancar" das 
ruas a sua propaganda política sobre a "Marcha do 
Emprego". 

 

Espanha: torneira do Guadiana a fechar 
As autoridades espanholas estão, devido à seca, a fechar as 
"torneiras" às suas barragens no Sul da Península Ibérica e 
os efeitos já se estão a fazer sentir em Portugal. Desde Maio 
sucedem-se os dias sem pinga de água vinda de Espanha. E 
a albufeira de Alqueva, no rio Guadiana, já registou 19 dias 
sem caudal afluente e outros 15 dias com um fluxo residual 
(inferior a 0,5 metros cúbicos por segundo), de acordo com 
dados do Instituto da Água, apesar de esta entidade alegar 
que "estes valores ainda não estão validados". 
EUA - Iraque: Bush lança campanha para 
defender acção dos EUA 
O presidente George Bush lança hoje uma nova campanha de 
defesa do envolvimento militar norte-americano no Iraque 
para contrariar a oposição à guerra que não diminui, indicou 
a Casa Branca. 
Europa - Tráfico Crianças: Medidas de 
prevenção insuficientes e tardias – UNICEF 
As medidas de prevenção do tráfico de crianças no sudeste 
da Europa têm sido insuficientes e tardias para proteger os 
menores desse tipo de abusos, segundo um relatório da 
Unicef e da organização "Terre des Hommes". 
Irão: Inspectores confirmam que Irão 

continua a enriquecer urânio  
O Irão continua a enriquecer urânio, na véspera do fim do 
prazo dado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas 
para que o país suspenda as suas actividades nucleares. Face 
ao incumprimento, os EUA já anunciaram que pretendem a 
rápida aprovação de sanções contra Teerão. 
Líbano: ONU considera «imoral» bombas 
fragmentação de Israel 
A ONU qualificou ontem de «imoral» a decisão de Israel de 
lançar bombas de fragmentação nos últimos dias da ofensiva 
militar no Líbano, e alertou que muitas delas ficaram por 
explodir, pondo em perigo a vida dos libaneses. 
Líbano: Doadores vão a Estocolmo 
concertar acções - Representante português 
A Conferência de Estocolmo sobre o Líbano vai permitir aos 
países doadores concertarem acções a partir da avaliação das 
necessidades e não para anunciar pacotes de ajuda, disse o 
chefe da delegação portuguesa à conferência, Augusto 
Manuel Correia. 
Moçambique - Saúde: Hospital Santa Maria 
tem mais médicos do que Moçambique 
O Hospital de Santa Maria, em Portugal, tem mais médicos 
do que Moçambique, disse ontem o ministro da Saúde 
moçambicano, Ivo Garrido, para dar uma dimensão dos 
problemas do sector existentes no país. 
UE propõe medidas 'antidumping'   
O comissário europeu do Comércio, Peter Mandelson, 
apresentou ontem uma nova proposta para a instauração de 
tarifas aduaneiras à importação de sapatos de couro oriundos 
da China e Vietname. A proposta, que conta com o apoio de 
Portugal, é criticada por vários Estados membros.   
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    Angola - pays price for riches say reports 
Two separate reports have painted a bleak picture of health 
and human rights in Angola’s diamond-rich east. The findings 
are likely to increase international pressure on the country to 
improve governance and public services as it enjoys double-
digit growth thanks to rising revenue from oil and diamonds. 
Médecins sans Frontières on Wednesday published results of 
a survey of infant mortality conducted in Xá-Muteba, in 
eastern Angola’s Lunda Norte province. The medical charity 
said health conditions there were “appalling” and death rates 
of children under five constituted a “health emergency”. 
Nigéria – presidential election dates 
Nigeria has announced that elections to choose a successor 
to President Olusegun Obasanjo and a new national assembly 
will be held on 21 April 2007.  
Voting for state governors and regional assemblies will take 
place on 14 April.  

    E.U.A.E.U.A.E.U.A.E.U.A.    
 California agrees on global warming bill 

California catapulted to the forefront of U.S. efforts to fight 
global warming on Wednesday with an accord that will give 
the state the toughest laws in the nation on cutting 
greenhouse gas emissions and possibly spur a reluctant 
Washington to take similar action. 

 Resto do MundoResto do MundoResto do MundoResto do Mundo 

França - Les syndicats pointent les 
insuffisances du gouvernement en matière 
de dialogue social  
Les dirigeants de la CFDT et de la CGT, François Chérèque et 
Bernard Thibault, ont chacun regretté, mercredi 30 août, que 
le gouvernement n'ait pas agi en concertation avec les 
syndicats avant d'annoncer la mise en place d'un chèque-
transport. Tous deux ont estimé que cet exemple était de 
mauvais augure pour l'amélioration du dialogue social voulue 
par le gouvernement. Les deux leaders syndicaux 
s'exprimaient alors qu'ils étaient successivement reçus par le 
ministre de l'emploi Jean-Louis Borloo, en ouverture d'une 
série de consultations sur ce thème du dialogue social. 
França - Le gouvernement cible les oubliés 
de la reprise de l'emploi 
Pourquoi le gouvernement annonce-t-il, jeudi 31 août, un 
troisième "plan-emploi", alors que pour la première fois 
depuis mars 2002, le chiffre du chômage est inférieur à 9 % 
? La réponse vient d'un de ses collègues au gouvernement, le 
ministre de l'emploi, Jean-Louis Borloo : "Il y a une terrible 
iniquité territoriale entre un quartier qui connaît 8 % de 
chômage et, de l'autre côté de la rue, un autre qui enregistre 
25 %, voire 40 % de chômage chez les jeunes." Après quinze 
mois de baisse du chômage, et la perspective de 200 000 
emplois marchands prévus en 2006, le gouvernement devait 
tenter de s'attaquer, jeudi, lors d'un séminaire 
gouvernemental suivi de la conférence mensuelle du premier 
ministre, aux poches de résistance du chômage. 
Inglaterra - House prices jump in August 
UK house prices rose sharply in August, the Nationwide 
Building Society said on Thursday, indicating that the Bank of 
England’s rate rise at the start of the month had done little to 
cool the property market. 
The UK’s leading building society said the cost of an average 
home leapt 0.8 per cent on the month, matching July’s 
monthly gain and lifting the annual rate of house price 
inflation to 6.6 per cent, its fastest since April 2005. 
Itália - Italy to relax public expenditure 
cuts 
Italy’s centre-left government came under fire on Wednesday 
for deciding to relax cuts in public expenditure that it had 
planned as a major component of its 2007 budget. 
Opposition politicians said Tommaso Padoa-Schioppa, the 
government’s non-party finance minister and a noted 
advocate of fiscal rigour, had been forced to yield to pressure 
from the ruling coalition’s radical leftist elements. 
Lituânia - minister's arrest  
Lithuania has issued an arrest warrant for the country's 
former Economy Minister, Victor Uspaskich.  
He is suspected of fraud in managing his party finances and 
of trying to mislead tax authorities.  
UE - promises help with migrants  
The European Commission says it will do more to help EU 
member states handle large flows of migrants.  
Justice Commissioner Franco Frattini was replying to a new 
appeal for help from Spain, which is struggling with an influx 
by sea from West Africa.  

 Líbano - Lebanon 'desperate for new funds'  
Millions of dollars are urgently needed to help Lebanon back 
to its feet after its bombardment by Israel, aid agencies have 
told international donors. 
Macau - poised to outshine Las Vegas 
Macao is poised to eclipse the Las Vegas strip as the world’s 
biggest gambling market as early as the second half of this 
year, driven by a flurry of new casino openings in China’s 
former Portuguese enclave. 
México - Hurricane John threatens Mexico  
Mexico's Pacific resorts are on alert as a strong hurricane 
rumbles off the coast, lest it should swing towards land with 
its fierce winds. 
Tailândia - Thailand hit by wave of bombs 
A series of small bombs have exploded almost 
simultaneously at commercial banks in southern Thailand.  
At least 15 banks were attacked in quick succession on 
Thursday morning, many of which were in Yala province.  
 

 
 
 
 
 
 



EFEMÉRIDES 
 
1888 - Jack, o Estripador, assassina a primeira vítima, Mary Ann (Polly) Nichols. 
1901 - Os primeiros carros eléctricos começam a circular em Lisboa. 
1919 - É abolida a censura à imprensa, na Irlanda. 
1939 - II Guerra Mundial. Adolf Hitler manda avançar os Panzers, rumo a Leste. No dia seguinte, as forças alemãs entrarão na 
Polónia. 
1940 - II Guerra Mundial. Pela primeira vez, desde o início do conflito, a força aérea britânica bombardeia Berlim. 
1958 - Revolução Cubana. Partem, de Sierra Maestra, os batalhões comandados por Che Guevara e Camilo Cienfuegos, com 
destino a Havana. 
1961 - As últimas tropas espanholas deixam Marrocos. 
1981 - A organização terrorista alemã Facção do Exército Vermelho faz explodir uma bomba na base aérea da NATO em 
Ramstein, RFA. 
1991 - O Uzbequistão proclama a independência. 
1992 - É extinta a Alta Autoridade contra a Corrupção. 
1997 - Morre Diana de Gales, num acidente de viação em Paris. 
1999 - Os números do referendo em Timor-Leste sobre o futuro do território mostram uma participação de 98,6 por cento dos 
eleitores. 
2004 - O Ministério da Educação publica a lista de colocação de professores. Os sindicatos denunciam a existência de erros 
graves e incorrecções. 
2005 - Mário Soares anuncia a candidatura à Presidência da República. 
- Furacão Katrina. Primeiro balanço aponta para a destruição de 85% dos imóveis do Mississipi e para a morte de vários 
milhares de pessoas. 
 
 
 

PREVISÃO DO TEMPO 
 
PORTALEGRE / CASTELO DE VIDE 
Quinta-feira: 22 a 36 graus – parcialmente nublado 
Sexta-feira: 19 a 32 graus – nublado 
Sábado: 23 a 35 graus – parcialmente nublado 
Domingo: 25 a 37 graus – parcialmente nublado 
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