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BE: marcha pelo emprego a partir de hoje 
em Braga 
Um projecto de lei contra as "falências fraudulentas" é a 
primeira das 17 propostas que o Bloco de Esquerda 
apresentará entre 1 e 17 de Setembro numa "marcha pelo 
emprego" que percorrerá diariamente 15 quilómetros a pé. 
Governo - Ambiente: Ministro do Ambiente 
tutela estrutura de missão para a Região do 
Douro 
O ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Rural, Nunes Correia, vai tutelar a 
estrutura de missão para a Região Demarcada do Douro 
ontem aprovada em Conselho de Ministros. 
Governo – Ambiente: menos velocidade nas 
estradas e redução dos dias de serviço dos 
táxis 
Reduzir a velocidade nas auto-estradas e diminuir o número 
de dias de serviço dos táxis são algumas das propostas que o 
Governo incluiu no Programa Nacional de Alterações 
Climáticas para baixar as emissões de dióxido de carbono. 
Governo – Educação: quer estender escola 
inclusiva de deficientes até ao Ensino 
Superior 
O Governo aprovou ontem um plano até 2009 para a 
integração de pessoas com deficiência, prevendo a extensão 
da escola inclusiva até ao Ensino Superior e o aumento em 
30 por cento das valências sociais nesta área. 
Governo - Educação: Ministério renovou 
contratos de 9 mil funcionários que 
caducavam ontem 
O Ministério da Educação anunciou a renovação dos contratos 
de trabalho de nove mil funcionários não docentes, que 
caducavam ontem, afastando a ameaça de algumas escolas 
não conseguirem iniciar normalmente o novo ano lectivo. 
Governo - Economia: Verbas do Fundo 
Social Europeu aumentam dez por cento até 
2013 
O Governo aprovou ontem as orientações financeiras do 
Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN) 
2007/2013, documento que prevê um reforço de dez por 
cento das verbas do Fundo Social Europeu (FSE) para a 
qualificação. 
Governo -  Economia: aprova decreto para 
incentivar circulação de facturas 
electrónicas 
O Governo aprovou ontem um decreto para regular as 
condições técnicas de emissão, conservação e arquivamento 
de facturas electrónicas, pretendendo simplificar 
procedimentos administrativos, incentivar a circulação destes 
documentos e garantir a sua segurança jurídica. 

 

Governo – Justiça: ministro acusa "parte da 
oposição" de fazer comícios com escolha do 
PGR 
O ministro da Presidência acusou ontem "parte da oposição" 
de discutir a escolha do novo procurador-geral da República 
(PGR) em "comícios políticos", contrapondo que o Governo, 
pela sua parte, manterá até ao fim uma atitude de reserva. 
Governo - Saúde: Revogada obrigatoriedade 
de horas extra para médicos sem 
exclusividade 
O Conselho de Ministros aprovou ontem um decreto-lei que 
acaba com a obrigatoriedade dos médicos sem exclusividade 
aos serviços públicos fazerem trabalho extraordinário nos 
serviços de urgência. 
Governo – Saúde: Ministro Saúde admite 
salas de chuto criadas por Governo ou 
Parlamento 
O ministro da Saúde admitiu ontem a possibilidade de o 
Governo ou o Parlamento avançarem com a criação de salas 
de injecção assistida e reiterou que a responsabilidade do 
seu ministério é acompanhar as experiências que surgirem. 
Governo – Turismo: desburocratiza 
processo de licenciamento de 
empreendimentos turísticos 
O Governo aprovou ontem um decreto que pretende acelerar 
o processo de licenciamento dos empreendimentos turísticos, 
onde se pre vê a possibilidade de realização de vistorias 
antes de os novos equipamentos ser em abertos ao público. 
PCP: Festa do Avante! abre hoje para três 
dias de convívio 
A Festa do Avante! começa hoje para três dias de convívio 
comunista, em que aos concertos, teatro e exposições se 
juntam os debates políticos e no domingo o comício de 
encerramento que assinala a "rentrée" do PCP. 
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    Ambiente: Fábrica de valorização orgânica 

avança num investimento de 13 ME 
A Valnor, empresa que se dedica à recolha e tratamento de 
resíduos sólidos urbanos no Norte Alentejano, anunciou 
ontem a construção de uma fábrica de valorização orgânica, 
num investimento de 13 milhões de euros. 
Banca – Empréstimos: Cada português pede 
emprestado mais 24 mil euros que em 2002 
As famílias pedem cada vez mais dinheiro aos bancos para 
comprar casa, apesar da constante subida das taxas de juro 
e do aumento dos casos de sobreendividamento. Em Junho, 
cada pessoa que recorreu a um banco para comprar 
habitação pediu, em média, 94 mil euros. Há quatro anos e 
meio, esse valor era substancialmente mais baixo - menos 
24 mil euros, ou quase um terço. 
Construção: Produção em Portugal caiu 3% 
em 2005, pelo quarto ano consecutivo 
O sector da construção em Portugal teve uma quebra na 
produção de três por cento em 2005, menos 0,5 pontos 
percentuais que em 2004, tendência negativa que se regista 
pelo quarto ano consecutivo, revela um estudo ontem 
divulgado. 
Défice: Agravamento de 22,3% 
A Direcção-Geral do Orçamento (DGO) divulgou ontem o 
saldo orçamental da Administração Central até Julho, que 
mostra um agravamento do défice em 22,3 por cento face ao 
mês anterior, para os 2.994,9 milhões de euros. 
Fisco: apanha 100 milhões 
Perto de cinco mil empresas foram apanhadas pelo Fisco a 
deduzir prejuízos em excesso, num total de mais de 100 
milhões de euros.  
Função Pública: STE propõe aumento de 
3,5% para salários e pensões em 2007 
Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) propôs 
ontem um aumento de 3,5 por cento para os salários e 
pensões de todos os funcionários públicos em 2007. 
GALP: Marques Gonçalves põe cargo na 
Galp à disposição 
O presidente executivo da Galp, Marques Gonçalves, deu 
ontem a conhecer aos accionistas da empresa, na assembleia 
geral extraordinária da empresa, a sua decisão de não 
continuar no cargo depois da entrada da empresa em bolsa, 
prevista para o início de Outubro. 
Inflação: Taxa de inflação abranda na Zona 
Euro 
A taxa de inflação homóloga na economia da zona euro 
recuou uma décima em Agosto, para 2,3%, 
comparativamente ao valor calculado para Julho, de acordo 
com a primeira estimativa divulgada esta quinta-feira pelo 
Eurostat. 
Sonae: Lucros semestrais da Sonae 
Indústria recuam 63% 
A Sonae Indústria obteve nove milhões de euros de lucro nos 
primeiros seis meses deste ano, uma quebra de 63% face 
aos 23 M€ registados um ano antes, informou esta quinta-
feira a empresa. 
Zona Euro: BCE revê em alta economia da 
área euro para 2006 e 2007 
O Banco Central Europeu (BCE) reviu ontem em alta em 
quase 0,5 pontos as previsões de crescimento da Zona Euro 
em 2006 e 2007, a contrariar algumas previsões avançadas 
por casas financeiras durante a última semana. Este ano e 
em 2007, a economia da Zona Euro deverá crescer 2,5% e 
2,1%, respectivamente, contagiada por uma revisão em alta 
do crescimento do investimento, consumo privado e das 
exportações europeias. 

 

Água: Presidente Instituto da Água garante 
que Espanha nunca "fechou a torneira" 
O presidente do Instituto da Água negou ontem que as 
autoridades espanholas estejam a travar o caudal do Rio 
Guadiana, impedindo a entrada de água na barragem do 
Alqueva, garantindo que "a torneira nunca esteve fechada". 
Água: Autoridades espanholas negam 
violação dos acordos com Portugal 
O caudal do Rio Guadiana esteve nos últimos meses sempre 
acima dos valores mínimos fixados nos acordos com 
Portugal, garantiu à Lusa o Director Técnico da Confederação 
Hidrológica do Guadiana, em Badajoz, contrariando uma 
notícia ontem divulgada. 
Água: Congresso Ibérico analisa uso 
compartido de Minho, Douro, Tejo e 
Guadiana 
A partilha por Portugal e Espanha dos rios Minho, Douro, Tejo 
e Guadiana e as bacias hidrográficas ibéricas serão os temas 
centrais do 5º Congresso Ibérico de Gestão e Planificação de 
Água, que de corre em Dezembro em Faro. 
Ambiente: Valorsul e IKEA põem em marcha 
"Operação Stop" para ensinar a reciclar 
Os clientes da loja IKEA, na Amadora, vão ser convidados a 
testar os seus conhecimentos sobre reciclagem, a partir de 
sexta-feira, numa acção original promovida pela Valorsul que 
pretende exemplificar as formas correctas de separação de 
resíduos. 
Ambiente: Portugal é o país que menos 
recicla na UE a 15 
Portugal é o país que recicla menos lixo entre os Estados-
membros da União Europeia (UE) a 15, de acordo com um 
estudo realizado pelo British Institute for Public Policy 
Research referente ao período de 2003/04. 
Ambiente: Estudo da NASA revela que a 
camada de ozono está a normalizar 
A camada de ozono que protege a Terra dos raios ultravioleta 
do sol está a normalizar devido às medidas para reduzir a 
emissão de fluorcarbonos que estava a destruí-la, anunciou a 
NASA. 
Brisa: recusa portagens mais baratas nas 
auto-estradas em obras  
A Brisa recusou ontem a possibilidade de redução do valor 
das portagens nos lanços de auto-estrada onde decorram 
obras, por considerar que estas são parte integrante do 
serviço que presta quer ao Estado quer aos automobilistas. 
Casa do Douro: IVDP rejeita 
responsabilidades no atraso dos salários da 
entidade 
O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) rejeitou 
ontem responsabilidades pela existência de dois meses de 
salários em atraso na Casa do Douro, uma vez que o seu 
pagamento é "da exclusiva responsabilidade" desta entidade. 
Defesa: Tropas ficam na Bósnia até Outubro 
Os 199 militares portugueses que integram a EUFOR, força 
europeia de manutenção da paz na Bósnia-Herzegovina, 
deverão ficar naquele país até à realização das eleições 
legislativas, que se realizam no próximo dia 1 de Outubro. 
Educação: Exames disparam taxas de 
reprovação no 9.º ano 
A taxa de reprovação e desistência no 9.º ano subiu, em 
2004/2005, de 12,5% para os 19,9%. Dos 96 500 alunos 
inscritos, 19 mil chumbaram. Números que representam o 
pior desempenho em mais de uma década, arrastando todo o 
3.º ciclo para a maior taxa de retenção (19,3%) desde há 
nove anos. 
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Futebol – Porto: Pedro Emanuel não foi 
inscrito na Liga 
O defesa central e capitão Pedro Emanuel e o ponta de lança 
Sokota não constam da lista de jogadores que o F. C. Porto 
entregou, ontem, na Liga de Clubes. 
Futebol - Sporting: Alecsandro já treinou 
em Alcochete 
O brasileiro Alecsandro treinou ontem pela primeira vez na 
Academia de Alcochete, juntamente com o plantel ‘leonino’.    
LOCALLOCALLOCALLOCAL 

Justiça: Novo ano judicial começa hoje 
Os tribunais retomam hoje a sua actividade normal, depois 
das férias judiciais de Verão, este ano reduzidas ao mês de 
Agosto por decisão governamental, num clima de críticas de 
magistrados, advogados e oficiais de Justiça. 
Media: Última capa d'O Independente de 
luto e com a manchete "Ponto final" 
O último número do semanário O Independente, hoje nas 
bancas, é uma edição que relembra momentos e capas 
marcantes da vida do jornal e com uma primeira página toda 
a preto com a manchete "Ponto Final". 
RTP/Cintra Torres: Empresa e directores 
apresentam queixa-crime contra crítico 
A RTP e os responsáveis da Direcção de Informação 
apresentaram ontem uma queixa-crime contra Eduardo 
Cintra Torres, no âmbito das acusações do crítico de que a 
estação pública cedeu a pressões governamentais na 
cobertura de incêndios. 
Saúde - Tabaco: Fumo passivo mata mais de 
79 mil/ano na UE, 1.519 em Portugal 
O fumo passivo mata mais de 79 mil pessoas por ano na 
União Europeia, 1.519 das quais em Portugal, concluiu um 
estudo europeu divulgado ontem, no âmbito da campanha 
"HELP - Por uma vida sem tabaco". 
Saúde - Médicos: Desconvocada greve dos 
médicos marcada para segunda-feira 
A greve dos médicos às horas extraordinárias contra a sua 
obrigatoriedade, marcada para segunda-feira, foi ontem 
desconvocada pelo Sindicato Independente dos Médicos 
(SIM), que convocou o protesto, disse às Lusa fonte sindical.    

    

DESPORTODESPORTODESPORTODESPORTO        
    

Açores: Nova lei eleitoral publicada ontem 
em Diário da República 
A nova Lei Eleitoral para os Açores, que aumenta de 52 para 
57 o número de deputados na Assembleia Legislativa 
Regional, foi ontem publicada em Diário da República. 
Açores: Cientistas descobrem nova fonte 
hidrotermal nos mares do arquipélago 
Cientistas que integram uma expedição às fontes 
hidrotermais de profundidade ao largo dos Açores 
descobriram um novo monte submarino, revelou ontem fonte 
da Universidade dos Açores. 
Algarve: será a região mais prejudicada da 
Europa em 2007/2013 
A Área Metropolitana do Algarve (AMAL) acusou ontem o 
Governo de, ao destinar ao Algarve 553 milhões de euros de 
verbas da União Europeia para o período 2007/2013, fazer 
da região a mais prejudicada da Europa naquele período. 
Castelo de Vide: Durão Barroso inaugura 
hoje Avenida da Europa 
O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, inaugura 
hoje em Castelo de Vide, distrito de Portalegre, a Avenida da 
Europa e outras duas vias, anunciou ontem o município local. 

 INTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONAL 

Futebol – Belenenses: Cândido Costa e 
Fernando reforçam equipa 
O Belenenses assegurou ontem a contratação de Cândido 
Costa e Fernando, jogadores que rescindiram contratos com 
Sp. Braga e Académica, respectivamente. 
Futebol - Benfica: Karagounis e Karyaka, 
afinal, foram inscritos 
Fernando Santos tem, desde ontem, dois novos reforços para 
esta temporada. No entanto, nenhum deles é desconhecido 
do treinador: Karagounis e Karyaka. Ambos os futebolistas já 
tinham ‘guia de marcha’, o primeiro pediu para sair ao passo 
que o russo não entrava nas contas do técnico, mas não 
conseguiram encontrar clube, pelo que foram, quase à última 
hora, inscritos pelas ‘águias’ na Liga de Clubes. 
Futebol - Caso Mateus: Laurentino Dias 
convoca Federação e Liga para reunião 
O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, 
Laurentino Dias, convocou os presidentes da Federação 
Portuguesa de Futebol e Liga de clubes para uma reunião, a 
realizar sexta-feira, no âmbito do caso Mateus. 
Futebol – FPF: Gilberto Madaíl garante 
realização do jogo entre Portugal e 
Finlândia  
O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), 
Gilberto Madaíl, garantiu ontem, no final de uma reunião com 
responsáveis da FIFA, que o caso Mateus não põe em causa 
a realização do jogo da selecção de Portugal na Finlândia, o 
primeiro de apuramento para o Euro 2008, a realizar na 
próxima quarta-feira. 
Futebol – Porto: contratação do defesa 
uruguaio Jorge Fucile 
O FC Porto confirmou ontem a contratação do defesa-direito 
uruguaio Jorge Fucile, de 21 anos de idade, para a 
temporada de 2006/2007. 

 Cabo Verde: ministro da saúde diz que o 
país ainda necessita de ajuda internacional     
O ministro da Saúde de Cabo Verde, Basílio Ramos, afirmou 
ontem à Agência Lusa que o país fez um "percurso 
interessante" na área da saúde, mas alertou que ainda 
existem insuficiências que continuam a precisar do apoio 
internacional. 
Irão: garante que "não cederá um milímetro 
perante a intimidação" 
O Irão "não cederá um milímetro perante a intimidação", 
afirmou ontem o Presidente iraniano, Mahmud Ahmadinejad, 
no dia em que termina o prazo do Conselho de Segurança da 
ONU para que Teerão suspenda o enriquecimento de urânio. 
Líbano: Comando de brigadas da FINUL "em 
aberto" 
O Governo português garantiu ontem que "ainda está em 
aberto" a escolha dos comandos das duas brigadas 
multinacionais que as Nações Unidas vão destacar no sul do 
Líbano. 
Líbano: Conferência de dadores recolhe 
mais de 900 milhões de dólares  
A comunidade internacional comprometeu-se ontem a doar 
900 milhões de dólares (703,7 milhões de euros) para a 
primeira fase de reconstrução do Líbano, um valor que é 
quase o dobro do inicialmente previsto pelos organizadores 
da conferência de dadores. 
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Líbano: Primeiro-ministro libanês garante 
que ajuda internacional não será desviada 
para o Hezbollah  
O primeiro-ministro libanês, Fuad Siniora, apelou ontem à 
solidariedade da comunidade internacional para a 
reconstrução do país, garantindo que os fundos recolhidos na 
conferência de dadores não serão distribuídos ao Hezbollah. 
Líbano: Israel sai do Líbano depois da 
chegada de cinco mil capacetes azuis  
O Exército israelita vai retirar-se do Sul do Líbano depois da 
chegada ao local de cinco mil capacetes azuis e 16 mil 
soldados libaneses, afirmou ontem o secretário-geral da 
ONU, Kofi Annan. 
Líbano: Espanha vai comandar brigada com 
tropas de Portugal 
Espanha vai comandar uma das duas brigadas multinacionais 
que as Nações Unidas vão destacar no sul do Líbano, 
devendo contar com tropas de quatro países, entre os quais 
Portugal, disseram fontes militares espanholas. 
México / Angola: Petróleo leva Hugo Chávez 
a Luanda 
Argumentando, à chegada a Luanda, que a visita a Angola 
não se destina a "fazer cálculos" com o intuito de obter 
lucros, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse estar 
empenhado em "negociar mecanismos de cooperação 
política, económica e petrolífera e, dessa forma, abrir 
caminho para um Mundo mais equilibrado". 

    Noruega: Polícia norueguesa recupera 
obras-primas de Munch  
A polícia norueguesa recuperou as duas obras-primas do 
pintor Edvard Munch, furtadas há mais de dois anos num 
assalto audacioso a um museu de Oslo. Segundo as 
autoridades, "O Grito" e "Madonna" sofreram apenas 
pequenos danos. 
UE: Chefes da diplomacia discutem Líbano 
na "rentrée" política comunitária 
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia 
(UE) reúnem-se sexta-feira e sábado, em Lappeenranta, 
Finlândia, num a reunião informal que será dominada pela 
situação no Médio Oriente e que assinala a "rentrée" política 
comunitária. 
UE - Nuclear: Solana reúne-se com o chefe 
dos negociadores iranianos na próxima 
semana  
O alto representante para a Política Externa da UE, Javier 
Solana, vai reunir-se na próxima semana com Ali Larijani, 
chefe da equipa de negociadores iranianos, para avaliar as 
hipóteses de retoma das negociações sobre o programa 
nuclear do Irão. 
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    França: Sarkozy in ‘beauty contest’ jibe at 
Royal 
Nicolas Sarkozy on Thursday opened his campaign for next 
year’s French presidential elections by firing a warning shot 
at Ségolène Royal, his most likely leftwing opponent, while 
sending more comforting messages to business leaders and 
immigrants. France’s interior minister made a rock-star-style 
arrival by helicopter at the annual conference of the business 
lobby Medef, to a standing ovation, before drilling home the 
points he hopes will dominate the run-up to next April’s 
elections. 
França: M. Le Pen tend la main à M. Mégret 
et aux scissionnistes 
Jean-Marie Le Pen accepterait de s'allier avec ses ennemis 
d'hier, aux thèses racialistes. Interrogé par Le Monde, il 
affirme sans hésitation qu'il est prêt à accueillir dans l'Union 
patriotique qu'il souhaite créer pour l'élection présidentielle, 
Bruno Mégret, le président du Mouvement national 
républicain (MNR) et les scissionnistes de 1998 qu'il qualifiait 
à l'époque de "racistes". 
Inglaterra: Blair under fire over exit plans  
Tony Blair is coming under fire from Labour MPs after 
refusing to name a date for his departure. 

    E.U.A.E.U.A.E.U.A.E.U.A.    
 Bush pledges 'terror war' victory  

President George W Bush has said victory in Iraq is essential 
to the US winning the "war on terror" against the Islamist 
groups ranged against it. 
Ernesto lashes coast of Carolinas  
Tropical Storm Ernesto has made landfall on the North 
Carolina coast, bringing heavy rains and winds just below 
hurricane strength. 

 RESTO DO MUNDORESTO DO MUNDORESTO DO MUNDORESTO DO MUNDO 

Espanha: Miles de restaurantes y bares 
pasan a partir de hoy a ser locales libres de 
humo   
Hoy entra en vigor la obligación de separar físicamente las 
zonas de fumadores del resto en los establecimientos de más 
de 100 metros cuadrados. Los miles de locales que aún no 
han hecho las obras de acondicionamiento pasarán a ser, 
automáticamente, espacios sin humo. 
Espanha: El Gobierno aprobará hoy la 
participación española en la fuerza de paz 
de la ONU para Líbano 
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la 
participación española en la fuerza de paz de la ONU para 
Líbano, que deberá ratificar el Congreso el próximo día 7. Se 
prevé enviar entre 800 y 1.000 militares, si bien la cifra 
definitiva no se fijará hasta que los países que integrarán la 
brigada multinacional bajo mando español (Polonia, Bélgica, 
Finlandia y Portugal) no fijen su aportación. 
Espanha: Llega a Tenerife un nuevo cayuco 
con 94 inmigrantes a bordo 
Un total de 447 inmigrantes indocumentados, 29 de ellos 
menores, arribaron ayer a las costas canarias y andaluzas a 
bordo de cuatro cayucos y tres pateras. 
França: Le général Georgelin, nouveau chef 
d'état-major des armies 
Le général Jean-Louis Georgelin (58 ans) a été nommé chef 
d'état-major des armées (CEMA) lors du conseil des 
ministres, mercredi 30 août. Son style tranche avec celui de 
son prédécesseur, le général Henri Bentegeat, qu'il 
remplacera officiellement le 4 octobre.  
França: Annonce d'un train de mesures en 
faveur de l'emploi 
Le premier ministre, Dominique de Villepin, a déclaré jeudi 
que la reprise économique "se confirme" et "permet de tabler 
sur un taux de croissance supérieur à 2 %" en 2006. "Cette 
croissance crée des emplois : depuis juin 2005, ce sont 310 
000 chômeurs en moins. Je me réjouis des chiffres annoncés 
ce matin, qui confirment une tendance continue depuis 
plusieurs mois : nous sommes désormais à moins de 9 % de 
taux de chômage dans notre pays", a dit le premier ministre, 
avant de fixer à son gouvernement un nouvel objectif : 
"Passer sous les deux millions de chômeurs, c'est la 
prochaine frontière." 
França: Lionel Jospin lance son blog pour 
"éclairer les choix" avant 2007 
Quelques jours après son intervention à l'université d'été de 
La Rochelle, qui a marqué son retour sur la scène politique, 
l'ancien premier ministre socialiste Lionel Jospin lance son 
blog (http://lioneljospin.parti-socialiste.fr/). Sur sa dernière 
note, il explique qu'il souhaite y exposer ses "idées" et 
contribuer à "éclairer les choix" avant l'élection présidentielle. 
França: Pour son retour en politique, Alain 
Juppé s'en tient à son "agenda bordelais" 
En bras de chemise, souriant et décontracté, Alain Juppé n'a 
pas boudé son plaisir pour sa première conférence de presse 
marquant son retour à la vie publique. Mardi 29 août au 
matin, dans un grand hôtel dominant la Garonne, l'ancien 
premier ministre a lancé sa campagne pour la reconquête de 
la mairie de Bordeaux. 

 China: Multinationals struggle to keep staff 
Multinational companies working in China are struggling to 
retain professional and support staff, and face having to pay 
higher salaries and excessive recruitment costs to beat skill 
shortages, according to separate international studies. 
China 'may see greater IMF role'  
Four developing nations, including China, could see their 
power increased within the IMF, a report has said. The 
Financial Times said that China, South Korea, Turkey and 
Mexico might gain increased voting rights.  
Indónesia: to join peacekeeping force 
Indonesian troops will join the UN peacekeeping force in 
Lebanon next week after Israel set aside objections to the 
world’s largest Muslim nation taking part, Indonesia’s 
defence minister said on Thursday. 
Japão: Succession impériale au Japon: la 
princesse Kiko va accoucher le 6 septembre 
La princesse Kiko, belle-fille de l'empereur du Japon, dont la 
grossesse a fait renaître l'espoir de voir naître un héritier 
mâle au trône du Chrysanthème, accouchera mercredi 
prochain par césarienne, a annoncé vendredi le Palais 
impérial. 
Japão: Abe to announce Japan candidacy  
Japanese Chief Cabinet Secretary Shinzo Abe is due to launch 
his candidacy to succeed Premier Junichiro Koizumi. 
México: Thousands to flee Hurricane John  
Thousands of Mexicans are to be evacuated from their homes 
and tourists have been told to stay in their hotels as a 
hurricane sweeps along the coast.  

 



 
INTERNACIONAL (cont.)INTERNACIONAL (cont.)INTERNACIONAL (cont.)INTERNACIONAL (cont.)            
Sudão: Le Soudan rejette la résolution 1706 
de l'ONU sur le Darfour 
Le gouverneur du Darfour du Nord, Osmane Youssef Kibir, a 
rejeté, jeudi 31 août, la résolution 1706 adoptée par le 
Conseil de sécurité de l'ONU pour le déploiement d'une force 
onusienne renforcée au Darfour. 
Sudão: UN peace mission for Darfur 
approved 
The UN Security Council on Thursday authorised the creation 
of a United Nations peacekeeping mission to halt the 
bloodshed in Darfur, but reports of a new build-up of military 
forces and continued Sudanese government opposition threw 
its prospects into immediate doubt. 
UN: study knocks Japan and Germany  
Japan and Germany need to do more to help stimulate the 
world economy, the UN agency Unctad has warned. In its 
annual report, it said the US was having to shoulder too 
much of the burden of sustaining worldwide demand for 
goods and services. 

      
 

 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
1809 - Saem em Lisboa os primeiros números dos jornais Novo Diário de Lisboa, Jornal de Lisboa, Mapa Político e Mensageiro. 
1914 - São Petersburgo, na Rússia, passa a denominar-se Petrogrado. 
1939 - Começa a II Guerra Mundial. As forças nazis de Adolf Hitler invadem a Polónia. 
1969 - Golpe militar na Líbia, dirigido por Muammar Khadafy, depõe a monarquia. 
1971 - Independência do Qatar. 
1975 - São nacionalizados os estaleiros navais de Viana do Castelo. 
1991 - É inaugurada a ponte sobre o Guadiana, entre Portugal e Espanha. 
1999 - Milícias pró-integracionistas atacam Timor-Leste, dois dias após o Referendo para a independência. 
2000 - O Euro atinge o mínimo histórico de 0,88 dólares, desde a criação. 
2001 - Os EUA e Israel abandonam a conferência da ONU contra o racismo, em Durban, África do Sul, pela contestação à 
política israelita sobre a Palestina. 
2002 - Portugal defende, na Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, na África do Sul, a criação de uma 
organização internacional para gerir os oceanos com sede em Lisboa. 
2003 - II Reunião de Lisboa sobre Terrorismo da OSCE. 
2004 - Um comando tchecheno toma de assalto a escola de Beslan, na Ossétia do Norte, Rússia, fazendo reféns cerca de um 
milhar de pessoas, entre elas perto de 200 crianças. 
- Investigadores norte-americanos apresentam à Nasa a descoberta de dois planetas fora do sistema solar. 
2005 - A Al-Qaida reivindica os atentados de 07 de Julho, em Londres, e ameaça outros países europeus. 
- As esquadras da PSP passam a dispor de salas de atendimento e apoio às vítimas. 
 
 
 

PREVISÃO DO TEMPO 
 
PORTALEGRE / CASTELO DE VIDE 
Sexta-feira: 17 a 34 graus – céu limpo 
Sábado: 19 a 34 graus – parcialmente nublado 
Domingo: 23 a 35 graus – parcialmente nublado 
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