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Governo – Ambiente: Portugal continuará 
ultrapassar emissões dioxido carbono 
O ministro do Ambiente admitiu ontem que Portugal 
continuará a ultrapassar temporariamente os máximos 
permitidos de emissões de dióxido de carbono, mas 
considerou injustas as críticas da Quercus, de que há 
cedências do Governo aos interesses da indústria. 
Governo - Ambiente: Ministro exorta 
Algarve a aproveitar fundos 
O ministro do Ambiente exortou ontem os agentes 
económicos a aproveitarem o complemento de 200 milhões 
de euros de fundos atribuídos pelo Governo ao Algarve, 
advertindo que "esse dinheiro não está garantido" à partida. 
Nunes Correia observou que aquele complemento, a utilizar 
no período 2007/2013, corresponde a "um esforço do 
Governo" para compensar o Algarve pela diminuição de 75 
por cento nos fundos comunitários. 
Governo - Defesa: Portugal continua a 
aguardar instruções da ONU quanto ao 
envio de militares para o Líbano 
Portugal continua a aguardar instruções das Nações Unidas 
sobre a inserção dos militares a enviar para o Líbano, disse, 
ontem, fonte do Ministério da Defesa, a propósito da alegada 
constituição de uma brigada multinacional, liderada pela 
Espanha. 
Governo - Defesa: Luís Amado diz que é 
necessário equacionar imposição de 
sanções ao Irão 
O chefe da diplomacia portuguesa, Luís Amado, afirmou 
ontem que é necessário equacionar a imposição de sanções 
ao Irão no quadro da questão do programa nuclear iraniano, 
que classificou como "o problema mais grave" na cena 
mundial. 
Governo - Defesa: Envio de forças para o 
Líbano abre nova página nas relações com 
Médio Oriente 
O ministro dos Negócios Estrangeiros português afirmou 
ontem que a decisão da União Europeia de enviar forças 
militares para o Líbano abre "uma nova página" nas relações 
com os problemas do Médio Oriente e acarreta "enormes 
responsabilidades". 
Governo - Diplomacia: Luís Amado em visita 
oficial a Rabat segunda-feira 
O chefe da diplomacia portuguesa, Luís Amado, vai estar 
segunda-feira em Marrocos numa visita consagrada às 
questões bilaterais, incluindo a preparação da próxima 
cimeira luso-marroquina, e internacionais, informou ontem o 
Ministério dos Negócios Estrangeiros. Luís Amado tem 
previsto reunir-se com o seu homólogo marroquino, 
Mohamed Benaissa, com quem pretende discutir a evolução e 
perspectivas das relações bilaterais e preparar a IX cimeira 
luso-marroquina. 

 

Governo – Diplomacia: Ministro da 
Presidência representa Portugal na posse 
do PR de São Tomé e Príncipe 
O ministro da Presidência, Pedro Silva Pereira, representa 
amanhã Portugal na cerimónia da tomada de posse do 
Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Fradique de 
Menezes, anunciou ontem o seu gabinete.  
Governo – Finanças: verbas congeladas 
para novos investimentos 
O Ministério das Finanças congelou as verbas para 
investimentos de forma a garantir o défice prometido no final 
do ano de 4,6% do PIB. A Direcção-geral do Orçamento só 
autorizará a libertação de créditos relativos aos 
investimentos públicos cujos compromissos tenham sido 
registados até ao dia 31 de Agosto. 
JS: Comissão Nacional reúne hoje para 
eleger novos órgãos directivos 
A Juventude Socialista reúne hoje à tarde a sua Comissão 
Nacional para eleger, depois do congresso de Julho, a nova 
Comissão Política e o novo Secretariado da organização 
liderada por Pedro Nuno Santos.  
Os Verdes: críticas ao Governo sobre 
licenciamento de empreendimentos 
Os Verdes criticaram, ontem, as medidas governamentais 
para facilitar o licenciamento de empreendimentos turísticos, 
considerando que tal traduz «a permeabilidade (do 
Executivo) face aos interesses económicos dos grandes lobies 
do turismo e da construção».  
PCP - Avante!: Jerónimo de Sousa pede luta 
popular contra Governo PS 
O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, alertou ontem 
para a necessidade do "protesto popular" e de lutar contra o 
Governo PS, que acusou de estar a preparar novos golpes 
contra os direitos sociais. 
PND: Autarcas do Partido vão convidar 
Rebelo de Sousa para os conhecer 
Os sete autarcas eleitos pelo Partido Nova Democracia (PND) 
vão convidar Marcelo Rebelo de Sousa para almoçar 
propositadamente para se apresentarem, disse ontem, no 
Porto, o presidente daquele partido, Manuel Monteiro. A 
iniciativa surge depois do ex-líder do PSD e actual 
comentador político ter dito que o PND representa menos de 
1 por cento do eleitorado e não elegeu qualquer deputado ou 
autarca. 
PR: Cavaco Silva faz visita de Estado a 
Espanha de 25 a 28 de Setembro 
O Presidente da República, Cavaco Silva, escolheu Espanha 
para a sua primeira visita de Estado, de 25 a 28 de 
Setembro, a convite do Rei Juan Carlos, anunciou ontem o 
Palácio de Belém. 
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    Gescartão: Lucro cresce 19% no primeiro 
semestre 
A Gescartão anunciou ontem um resultado líquido de sete 
milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, em 
comparação com os 5,9 milhões de euros verificados no 
período homólogo do ano passado, o que representa uma 
subida de 19%, impulsionada pelos preços do cartão. 
Indústria: produção aumenta 
A produção industrial portuguesa registou em Julho um 
aumento homólogo de um por cento, indicou esta quinta-
feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). 
OPA BPI: BCP diz que só ficará concluída 
em 2007 
O presidente do BCP deixou ontem claro que não acredita 
que a OPA sobre o BPI esteja finalizada antes do final do ano. 
ACTUALIDADEACTUALIDADEACTUALIDADEACTUALIDADE 

PS: prepara continuidade da liderança de 
Sócrates e de Almeida Santos presidente 
A Comissão Nacional do PS aprova sábado a marcação do XV 
Congresso socialista para 10, 11 e 12 de Novembro e a 
eleição directa do secretário-geral, processos que deverão 
manter Sócrates na liderança e Almeida Santos a presidente. 
Além da marcação do congresso, a Comissão Nacional do PS 
terá ainda de fixar as datas das eleições directa do 
secretário-geral e dos delegados ao congresso, estando em 
cima da mesa duas hipóteses: o período entre 27 e 29 de 
Outubro, entre 03 e 05 de Novembro. Capoulas Santos foi o 
escolhido para presidir à Comissão Organizadora do XV 
Congresso. 
PSD: Parlamento com menos 50 deputados 
O PSD quer que as bancadas da Assembleia da República 
contem, já a partir da próxima Legislatura, com menos 50 
deputados. A proposta surge no âmbito da revisão da Lei 
Eleitoral da Assembleia da República, que os sociais-
democratas estão a preparar, e que deverá ser apresentada 
no Parlamento a breve prazo. Com o PS a apresentar idêntica 
iniciativa, os dois partidos terão que se entender, dado a 
matéria exigir maioria de dois terços para ser aprovada. 
PSD: sugere que Governo enumere o que 
oposição pode abordar em comícios 
O PSD respondeu ontem à acusação do ministro da 
Presidência a "parte da oposição" de fazer comícios com a 
escolha do procurador-geral da República, sugerindo que o 
Governo enumere os assuntos que podem ser abordados 
nesse contexto. 
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Compromisso Portugal: Debate modelo 
económico-social 
O Compromisso Portugal anunciou ontem que vai debater 
uma nova visão do modelo económico-social, assim como 
factores de produtividade que o movimento considera 
determinantes para o desenvolvimento do País, no âmbito da 
2.ª Convenção do Beato, a 21 de Setembro. 
Energia: EDP considera que liberalização do 

mercado vai desenvolver sector eléctrico  
A EDP avançou ontem com a primeira proposta comercial 
para os clientes do segmento doméstico, antecipando-se às 
empresas concorrentes, por acreditar que a liberalização do 
mercado e a concorrência vão ter como consequência o 
desenvolvimento do sector. 
Energia: “Admito continuar na Galp” – 
afirma o presidente executivo 
O presidente executivo da Galp diz, em entrevista ao Diário 
Económico, que o faz porque “se fecha um ciclo”. Nega estar 
a ser empurrado para fora por Américo Amorim. E até admite 
ficar. 
Função Pública: Dirigentes públicos custam 
nove milhões 
Mais de quatro mil dirigentes da Administração Central 
Pública custam entre sete e nove milhões de euros por mês 
aos cofres do Estado só em despesas de representação.  
Fundos de pensões: rentabilidades de 1,4% 
em Agosto 
A rentabilidade alcançada pelos fundos de pensões 
portugueses aponta para um retorno médio de 1,4% 
(efectivo), em Agosto, indica a estimativa mensal SEMP 
(serviço de medição de performance) da consultora Watson 
Wyatt. 

 

Ambiente: Quercus alerta para 
contaminação de zonas húmidas pelo 
chumbo de caça 
O presidente da Quercus alertou ontem para os riscos 
ambientais decorrentes do uso de munições com chumbo na 
caça em zonas húmidas, considerando-o "um problema 
preocupante". Para Hélder Spínola, o chumbo usado na 
actividade cinegética naqueles locais "entra na cadeia 
alimentar, tendo consequências graves nas espécies e, em 
última análise, na própria alimentação humana". 
Ambiente: Reserva Natural da Berlenga 
comemora 25 anos  
A Reserva Natural da Berlenga comemora domingo 25 anos, 
quando se prepara o plano de ordenamento da ilha, que visa 
impedir o excesso de visitantes e os seus impactos negativos 
para a preservação daquele ecossistema. 
Arqueologia: Especialistas discutem pré-
história de 4 a 9 de Setembro em Lisboa 
Cerca de 2.500 especialistas de todo o mundo vão discutir a 
partir de segunda-feira, em Lisboa, as últimas descobertas 
pré-históricas, com destaque para as que apontam para a 
presença humana na Europa Oriental há cerca de dois 
milhões de anos. 
Biotecnologia: Células de animais utilizadas 
para tratar diabetes em humanos 
O transplante de células produtoras de insulina provenientes 
de animais, incluídas em micro-cápsulas, poderá ser uma 
solução para permitir que os seres humanos com diabetes 
voltem a produzir insulina própria. 
Comunicações: Um sexto dos portugueses 
já trocou de operador de telemóvel 
Mais de um milhão de portugueses, o que representa um 
sexto do universo analisado, dizem já ter mudado de 
operador de telemóvel, de acordo com os dados do 
barómetro de telecomunicações da Marktest. 
Desemprego: mantém-se estabilizado nos 
7,8% na Zona Euro 
A taxa de desemprego nos Doze subiu para os 7,8% no mês 
de Julho, quase inalterado face ao mês passado. o 
desemprego registado nos Vinte e Cinco permaneceu nos 
8%, segundo números ontem divulgados pelo Eurostat. 
Educação: FNE quer concurso de colocação 
de professores repetido em 2007 
A Federação Nacional dos Sindicatos da Educação (FNE) 
exigiu ontem a repetição, no próximo ano, do concurso de 
colocação dos professores, por considerar que houve um 
"grave erro" que está a prejudicar os docentes mais antigos. 
O concurso realizado este ano visou a colocação dos 
professores para um período de três anos lectivos. 
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Saúde: Unidades de Saúde Familiar entram 
em funcionamento segunda-feira 
As quatro primeiras Unidades de Saúde Familiar abrem 
segunda-feira em Rio Tinto, Valongo e Condeixa, estando 
prevista para a semana seguinte a abertura de mais quatro 
destas estruturas com que o Governo espera resolver a falta 
de médicos. 
Saúde: Sexo sem protecção pode acelerar 
alguns tipos de cancro – estudo 
As relações sexuais sem preservativo podem acelerar o 
avanço do cancro cervical e do útero, devido à elevada 
concentração no sémen de umas substâncias chamadas 
prostaglandinas, segundo uma investigação tornada pública 
ontem no Reino Unido.    
DESPORTODESPORTODESPORTODESPORTO    

    

Incêndios florestais: Avião russo Beriev 
lançou 2,38 milhões de litros de água 
O avião anfíbio russo Beriev, que operou em Portugal entre 
Julho e Agosto no combate aos incêndios florestais, lançou 
2,38 milhões de litros de água, anunciou ontem a empresa 
representante da marca no país. O Beriev Be 200 ES operou 
em Portugal em regime de teste ao abrigo de um contrato 
entre o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil e a 
empresa russa Beriev. 
Praias: 15 casos mortais nos últimos três 
meses, cinco em praias vigiadas 
Quinze pessoas morreram nas praias portuguesas desde o 
início da época balnear, em 01 de Junho, sendo que cinco 
casos mortais ocorreram em praias vigiadas e os restantes 
em praias não vigiadas. Segundo a Marinha, em comparação 
com o mesmo período do ano passado, há a registar menos 
duas mortes este ano em praias vigiadas e menos duas em 
praias não vigiadas. 
Praias: 550 quilos de lixo recolhidos este 
ano pelos "Soldadinhos da Areia" 
Mais de 550 quilos de lixo foram recolhidos este ano pelos 
cerca de dois mil "Soldadinhos da Areia", que percorreram 24 
praias portuguesas a sensibilizar os veraneantes para a 
limpeza dos areais, foi ontem anunciado. Beatas de cigarro, 
paus de gelado, embalagens, plásticos e papéis compõem a 
grande maioria dos 553 quilos lixo recolhidos no âmbito da 
campanha "Praia Limpa, Praia Segura", promovida pela 
ACADE - Associação de Cultura, Ambiente, Desporto e 
Educação. 
Praias: Dez Bandeiras Azuis foram retiradas 
durante o Verão 
Dez Bandeiras Azuis das 207 praias portuguesas galardoadas 
este ano foram retiradas durante o Verão, cinco foram 
roubadas e 13 nunca chegaram a ser hasteadas, de acordo 
com um balanço da Associação Bandeira Azul da Europa 
(ABAE). 
Polícia: PJ bate recorde mundial ao 
apreender 7,5 milhões de dólares 
falsificados 
Uma fábrica de dólares em solo português, sete homens, 
máquinas de impressão, um local relativamente ermo. Parece 
o enredo policial para um filme de acção aquela que é já 
considerada a maior apreensão de dólares americanos falsos 
em todo o mundo, segundo a PJ/Coimbra junto da Interpol. A 
mega fraude de contrafacção, desmantelada em seis cidades 
portuguesas, tem como protagonistas antigos tipógrafos de 
profissão. Ao todo, foram confiscados sete milhões e meio de 
dólares, que os investigadores rotulam de "elevada 
qualidade", que facilmente passariam por verdadeiras, 
mesmo entre as pessoas mais conhecedoras. 
Saúde: Luta contra o cancro 
Cientistas norte-americanos modificaram geneticamente 
células imunitárias para especializá-las no combate aos 
tumores cancerígenos. Segundo um estudo divulgado pela 
revista Science, foi possível, pela primeira vez, a regressão 
de cancros em humanos. 
Saúde: Doentes dão nota positiva 
Os utentes dos hospitais EPE (Empresas Públicas 
Empresariais) dizem-se «globalmente satisfeitos», mais até 
do que os clientes da banca ou das empresas de combustível. 
A conclusão é do Instituto Superior de Estatística e Gestão de 
Informação, da Universidade Nova de Lisboa, que ao 
comparar inquéritos de satisfação (de utilizadores de serviços 
de vários sectores) reparou que para os utentes dos 31 
hospitais EPE o índice de satisfação nos internamentos é de 
81,7% e nas consultas de 78,5%, em média. A banca e as 
empresas de combustível satisfazem, respectivamente, 
72,3% e 71,8%. 

    

Futebol – FPF: garantida Champions e 
gilistas na Honra 
A Federação Portuguesa de Futebol garantiu ontem a 
participação de Benfica, FC Porto e Sporting na Liga dos 
Campeões, e confirmou o Gil Vicente na Liga de Honra. 
Depois de três horas de reunião com Laurentino Dias, 
secretário de Estado do Desporto, e Valentim Loureiro, o 
ainda presidente da Liga, Gilberto Madaíl anunciou que o 
organismo a que preside vai invocar interesse público para 
pôr fim à polémica à volta do caso Mateus. 
Futebol – Gil Vicente: Sócios decidem futuro 

de Gil Vicente dia 7  
O presidente do Gil Vicente, António Fiúza, anunciou ontem à 
noite que a decisão de retirar ou não o processo que o clube 
interpôs nos tribunais, sobre o chamado caso Mateus, será 
decidido numa assembleia-geral extraordinária, que se vai 
realizar na próxima quinta-feira. 
Futebol – Porto: Sokota não foi inscrito 
O FC Porto incluiu o uruguaio Jorge Fucile na lista de 27 
jogadores inscritos na Liga deixando de fora o avançado 
croata Tomo Sokota. 
Futebol – Selecção: Portugal perde na 

Dinamarca por 4-2  
Portugal foi derrotado ontem à noite pela Dinamarca por 4-2, 
em jogo particular disputado em Copenhaga. Ricardo 
Carvalho e Nani marcaram os dois golos da selecção 
portuguesa no primeiro encontro realizado após o Mundial 
Alemanha 2006. 
Futebol – Sporting: Plantel mais curto 
São 23 os atletas que preenchem a equipa sportinguista, 
nove dos quais formados no clube. Há cinco anos eram só 
quatro. Em 2001/02 Boloni trabalhou apenas com 22 
jogadores. 
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Algarve: Guerra do petróleo 
Mendes Bota, líder do PSD/Algarve, apresentou uma queixa 
formal contra o Governo português, junto da Comissão 
Europeia, pela sonegação de informações respeitantes ao 
processo de prospecção e exploração de hidrocarbonetos 
(petróleo e gás natural) ao largo da costa do Algarve. 
Coimbra: SAP de Mealhada, Lousã, Penela e 
Miranda do Corvo fecham hoje 
Os Serviços de Atendimento Permanente (SAP) dos centros 
de saúde de Mealhada, Lousã, Penela e Miranda do Corvo 
encerram hoje, segundo anunciou a Administração Regional 
de Saúde do Centro. 
Lisboa: Ministério Público arquivou queixa 
da câmara contra Sá Fernandes 
O Ministério Público arquivou uma queixa-crime por 
difamação interposta pela maioria PSD/CDS-PP Câmara 
Municipal de Lisboa contra o vereador José Sá Fernandes, do 
Bloco de Esquerda, divulgou ontem o autarca. A queixa-crime 
por difamação e injúrias, apresentada em Julho de 2005, foi 
motivada por acusações de Sá Fernandes a alegadas 
ilegalidades no processo do Parque Mayer e Feira Popular. 
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Espanha: Sete países, incluindo Portugal, 
analisam segurança marítima 
Os ministros da Defesa e do Interior dos sete países da 
fronteira sul da Europa, incluindo Portugal, deverão reunir-se 
ainda este mês em Madrid para analisar uma proposta de 
"modelo europeu de gestão da fronteira marítima". O anúncio 
foi feito ontem em Madrid pela vice-presidente espanhola, 
María Teresa Fernández de la Vega, que disse que o governo 
espanhol vai propor esse encontro com o intuito de definir 
uma proposta a ser apresentar na Cimeira europeia de 
Dezembro. 
EUA - Iraque: Pentágono diz que estão 
criadas as condições para uma guerra civil 
no Iraque  
O conflito no Iraque passou de uma luta contra insurgentes 
para um conflito crescente entre xiitas e sunitas, criando 
condições que poderão originar uma guerra civil, constata um 
relatório do Pentágono divulgado ontem. O documento chega 
à conclusão que os ataques aumentaram 24 por cento para 
792 por semana. As baixas subiram 51 por cento para cerca 
de 120 por dia. 
França: Lucro da EdF sobe 40,6% no 
primeiro semestre 
A Electricité de France (EdF) anunciou ontem que obteve um 
lucro de 4,14 mil milhões de euros nos primeiros seis meses 
do ano, quase o dobro do valor registado em igual período do 
ano anterior, impulsionado pela venda da unidade no Brasil. 
Finlândia - Palestina: defende contactos 
com Hamas 
A Finlândia, que actualmente ocupa a presidência da União 
Europeia, está a insistir na importância do diálogo com o 
movimento Hamas, na chefia do Governo palestiniano, mas 
considerado como organização terrorista pela UE, o que tem 
impedido tais contactos. Uma tal abertura de diálogo 
integrar-se-ia no desejado relançamento do processo de paz 
no Médio Oriente mas representaria uma mudança 
importante na atitude da UE. 
ONU - Sudão: força de manutenção de paz 
custará 1,7 mil milhões de dólares por ano 
Uma força de manutenção de paz das Nações Unidas na 
província do Darfur, no Sudão, iria custar 1,7 mil milhões de 
dólares (1,3 mil milhões de euros) por ano, disse ontem o 
secretário-geral da ONU, Kofi Annan. 

    

São Tomé: Três chefes de Estado africanos 
na investidura de Fradique de Menezes 
Os Presidentes da República do Congo, Guiné Equatorial e 
Nigéria confirmaram já a sua presença, domingo, na tomada 
de posse de Fradique de Menezes como chefe de Estado de 
São Tomé e Príncipe, informaram ontem fontes oficiais. 
Síria: vai respeitar embargo de armas 
Damasco garante que vai respeitar o embargo de armas com 
destino ao Hezbollah, diz o presidente sírio que ontem esteve 
reunido com o secretário-geral das Nações Unidas. 
Timor: Ramos-Horta responsabiliza 
Austrália e Nova Zelândia pela fuga de 
Becora 
O primeiro-ministro de Timor- -Leste, José Ramos-Horta, 
criticou ontem as forças australianas e neozelandesas por 
não terem efectivos posicionados junto à cadeia de Becora, 
"o que poderia ter impedido" a fuga de 57 dos detidos 
verificada na passada quarta-feira. 
Timor: MNE português confiante na 
regulação dos problemas de segurança 
O ministro dos Negócios Estrangeiros português disse ontem 
acreditar que a resolução aprovada na semana passada pelas 
Nações Unidas abre boas perspectivas com vista à regulação 
dos problemas de segurança em Timor-Leste, como o 
sucedido na prisão de Becorá. 
Timor: Professores portugueses começaram 
a regressar, aulas 11 Setembro 
Um grupo de 34 professores portugueses regressou ontem a 
Díli para retomar a formação de docentes timorenses, depois 
de o ano lectivo ter sido interrompido em Junho, devido à 
crise que afectava Timor-Leste. Os restantes cerca de 80 
professores portugueses chegarão a Díli até 06 de Setembro. 
Timor: Oito feridos em ataque a tiro de três 
ex-policias a campo deslocados 
Pelo menos oito pessoas ficaram feridas, uma delas em 
estado muito grave, devido aos disparos feitos alegadamente 
por três ex-polícias ao início da tarde em Díli no campo de 
deslocados do porto da capital timorense. 
UE - Irão: Javier Solana diz não ser razoável 
sancionar o Irão em fase de negociações  
O chefe da diplomacia da União Europeia, Javier Solana, 
disse ontem não ser razoável avançar com sanções contra o 
Irão em fase de negociações com os responsáveis do nuclear 
iraniano.  
UE e Rússia - Irão: apelam ao diálogo em 
vez das sanções contra Irão 
As grandes potências são unânimes em condenar o Irão por 
ignorar o ultimato dado pelo Conselho de Segurança (CS) da 
ONU para suspender o enriquecimento de urânio para fins 
nucleares. Mas não estão em sintonia quanto às medidas a 
tomar para contrariar a teimosia iraniana. Os EUA quererão a 
aplicar sanções "faseadas" contra o Irão mas, ontem, a 
Rússia e a União Europeia afirmaram não estar interessados 
nessa proposta antes de esgotarem o diálogo. 
UE: quer diminuir discriminação na prisão 
preventiva 
Reforçar a «suposição da inocência» é uma das actuais 
preocupações da Comissão Europeia. Segundo uma proposta 
de decisão-quadro do Conselho, adoptada esta semana pela 
Comissão, os cidadãos da UE que sejam declarados suspeitos 
de actos criminosos, num Estado-membro em que não são 
residentes, poderão vir a ter permissão para aguardar 
julgamento no seu país de residência. A intenção é precaver 
situações de evasão e evitar longas esperas sob prisão 
preventiva ou outras medidas de coacção no país onde foi 
cometida a infracção.    



IMPRENSA INTERNACIONAL 
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Alemanha: German exodus gathers pace  
The exodus of Germans being lured away from home is 
greater today than at any time since statisticians began 
collecting figures about population movements in the 1950s. 
Last year, for the first time since 1968, more people left 
Germany than arrived, according to Destatis, the federal 
statistical office. It estimates that 144,815 Germans left the 
country last year because of high unemployment, better 
opportunities or, in some cases, tax.  
França: Nicolas Sarkozy cherche à intégrer 
ses nouveaux partisans 
Chez les sarkozystes de souche, qui connaissent 
l'inappétence de leur patron pour l'échange et la discussion, 
l'effort a été jugé à la hauteur : "Nicolas a fait beaucoup, 
beaucoup d'effort de patience", confie l'un d'eux. Ce 23 août, 
place Beauvau, Nicolas Sarkozy rassemble sa garde 
rapprochée, à laquelle se sont joints, pour la première fois, 
les nouveaux partisans comme Jean-François Copé, 
Dominique Perben, Renaud Dutreil ou encore François Baroin. 
La règle ? Laisser parler les impétrants afin qu'ils ne tardent 
pas à se sentir à l'aise et intègrent au plus vite la famille 
sarkozyste.  
França: Dominique de Villepin affiche la 
carte du "rassemblement" de l'UMP 
“Merci Nicolas" , a lancé le chef du gouvernement dans son 
discours à l'université d'été de l'UMP, vendredi soir à Marseill. 
Puis, il lui a exprimé toute (sa) reconnaissance" et salué en 
lui "un ministre d'Etat volontaire, courageux, énergique". 
C'est sous le signe du compliment que Dominique de Villepin 
a tenu à afficher la carte du "rassemblement" de l'UMP tout 
en mettant clairement en garde le présidentiable Nicolas 
Sarkozy contre son credo de la rupture. 
França: Les syndicats de Gaz de France 
haussent le ton contre la fusion avec Suez 
Les syndicats de Gaz de France font feu de tout bois pour 
exprimer leur opposition à la fusion de leur entreprise avec 
Suez: de la convocation forcée d'un conseil d'administration 
du groupe à un mariage unissant symboliquement GDF et 
EDF en la mairie de Tulle, en passant par la plus classique 
journée d'action, prévue le 12 septembre. Le projet de fusion 
Suez-GDF, qui sera examiné par les députés à partir du 7 
septembre, prévoit notamment la privatisation du groupe 
gazier public avec une participation de l'Etat dans le capital 
qui passerait de 80 % à 34 %. 
Inglaterra: Scotland Yard a arrêté 14 
personnes dans une enquête antiterroriste 
à Londres 
Quatorze personnes ont été interpellées dans la nuit de 
vendredi à samedi à Londres dans le cadre d'une longue 
enquête antiterroriste non liée au complot présumé visant 
des avions commerciaux déjoué en août, a annoncé un 
porte-parole de la police britannique. Scotland Yard a 
aussitôt souligné que ces arrestations n'ont pas de lien avec 
celles opérées dans le cadre du complot présumé visant des 
avions de ligne entre Londres et les Etats-Unis déjoué il y a 
trois semaimes et pour lequel 15 personnes ont, à ce jour, 
été inculpées. 
Itália: Le contingent italien de Finul a 
commencé son débarquement au Liban sud 
Cinq Zodiac, avec sept soldats à bord chacun, ont accosté tôt 
samedi matin sur la plage d'un hôtel de la ville, le Rest 
House, survolés par deux hélicoptères. Ce premier groupe a 
été accueilli par des Casques bleus italiens de la Force 
intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) déjà sur place.  

 

Austrália: targets drugged drivers  
Police in the Australian state of Victoria have begun randomly 
testing drivers for the drug ecstasy. The force says it has 
developed ground-breaking technology to detect the 
presence of the drug in drivers' saliva and blood.  
Colombia: charms oil and gas investors 
Colombia has become a hot spot for oil and gas exploration 
in Latin America as energy multinationals face increasingly 
hostile business conditions elsewhere in the region, industry 
experts say. A steep and sustained fall in guerrilla attacks 
under President Alvaro Uribe, who began a second four-year 
term this month, and a reduction in tax rates are key 
attractions.  
Coreia do Norte: N Korea accuses US over 
missiles  
North Korea has accused the US of threatening war by 
conducting a missile defence test and vowed to strengthen 
its self-defence in response. The US was increasing tensions 
on the Korean peninsula with its test and by holding military 
drills with South Korea, a North Korean statement said.  
Cuba: Latest images show lively Castro  
State-controlled TV in Cuba has shown new images of 
President Fidel Castro, apparently recovering from the gastric 
surgery he underwent over a month ago. 
India: warned on industry tax breaks 
The International Monetary Fund has joined India’s finance 
ministry and central bank in warning New Delhi against the 
“perverse economic incentives” underlying the recent 
proliferation of tax-advantaged special economic zones. 
Alerting the government to the loss of sorely needed tax 
revenues, Raghuram Rajan, the IMF’s chief economist, said 
tax holidays were simply encouraging companies to shift 
existing production to the new zones. 
Israel: ‘likely’ to reopen talks with PA 
Shimon Peres, vice-prime minister of Israel, told the FT on 
Friday that Israel was likely to reopen talks with the 
Palestinian Authority. “We will start negotiations with the 
Palestinians in the very near future,” indicating that it could 
be at beginning of next year. Mr Peres is in favour of the 
creation on an independent Palestinian state and at one point 
referred to the Palestinian territory as a “country” on par with 
Israel and Jordan. 
México: Hurricane batters Mexican coast  
Hurricane John has made landfall north of the resort of Cabo 
San Lucas in Mexico's Baja California region, weather 
forecasters say. 
Nato sets deadline to beat Taliban 
The general in charge of the international force in 
Afghanistan has given his soldiers six months to establish a 
clear advantage against the bitter Taliban-led insurgency in 
the south of the country. 
Nigéria: police to get arms boost  
Nigeria's police are planning to buy 80,000 new firearms 
ahead of elections due in April next year. 
Sri-Lanka: La marine sri-lankaise affirme 
avoir tué 80 rebelles tamouls 
La marine srilankaise a revendiqué samedi par la voix du 
ministère de la Défense la mort de 80 Tigres de libération de 
l'Eelam tamoul (LTTE) après six heures d'affrontements au 
large des côtes du nord de l'île. Les combats se sont engagés 
alors que les embarcations de la guerilla tamoule tentaient 
d'attaquer le port de Kankesanthurai, à la pointe de la 
péninsule septentrionale de Jaffna, selon la même source. 



EFEMÉRIDES 
 
1876 - Morre José Fontana, pioneiro do socialismo em Portugal. 
1885 - É inaugurada a Penitenciária de Lisboa. 
1939 - Portugal declara a neutralidade na II Guerra Mundial. 
1945 - Ho Chi Minh proclama a República do Vietname. 
1962 - A URSS começa o envio de mísseis para Cuba. 
1980 - É inaugurada no Funchal a 26ª Assembleia Geral da NATO, com a presença de três centenas de delegados de 15 países. 
1992 - É apresentado o novo regime de acesso ao ensino superior, em Portugal. 
1997 - Começa a Conferência de Oslo para a eliminação das minas anti-pessoais. 
2003 - O empresário russo Roman Abramovich, 36 anos, compra o clube inglês de futebol Chelsea, por 44,4 milhões de euros. 
2004 - Sequestro da escola de Beslan, na Ossétia do Norte. O comando tchecheno liberta 26 reféns. O cerco mantém-se. 
2005 - Francisco Louça anuncia a candidatura à Presidência da República. 
- Furacão Katrina. Balanço do número de mortos sobe a 10.000. 
 
 
 

PREVISÃO DO TEMPO 
 
PORTALEGRE / CASTELO DE VIDE 
Sábado: 19 a 32 graus – parcialmente nublado 
Domingo: 23 a 36 graus – parcialmente nublado 
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Líbano: Durão Barroso reconhece atrasos na ajuda  

 Castelo de Vide, 01 Set (Lusa) - O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão 
Barroso, reconheceu hoje que existiram alguns atrasos no processo de definição da ajuda a 
conceder ao Líbano, embora sublinhando que a Europa pode estar orgulhosa do seu 
contributo. 
"É verdade que podíamos ter feito mais. É verdade que houve atrasos", afirmou Durão 
Barroso, na sua intervenção na Universidade de Verão do PSD, que decorre até domingo 
em Castelo de Vide (Portalegre). 
Contudo, acrescentou, "a Europa pode globalmente considerar positivo o seu trabalho e o 
seu esforço". 
"Fomos os primeiros a apoiar a ideia de uma força de estabilização para o Líbano e somos 
dos maiores contribuintes em termos de ajuda humanitária", lembrou, precisando que a 
ajuda humanitária e para reconstrução concedida pela União Europeia (UE) já ultrapassa os 
100 milhões de euros. 
Questionado no final da sua intervenção sobre a que se estava a referir quando falou em 
atrasos no processo de definição da ajuda a conceder ao Líbano, Durão Barroso atribuiu a 
demora à ausência de uma "política externa comum". 
"Ainda não temos uma verdadeira política externa comum (Ó), reconheço que há 
dificuldades nos processos de decisão da União Europeia", referiu, salvaguardando, no 
entanto, que esta constatação "não se trata de uma crítica a nenhum dos estados membros". 
Além disso, continuou, as Nações Unidas também demoraram algum tempo a clarificar o tipo 
de mandato que a força europeia iria desempenhar. 
"E, é natural que os países queiram saber as condições", salientou. 
Relativamente à decisão de Portugal de enviar 140 militares da especialidade de 
engenharia, Durão Barroso sublinhou que se trata de uma demonstração de que o país "está 
atento e desejoso em dar o seu contributo para uma questão que tem que ver com a 
segurança de todos". 
"É um contributo proporcional às capacidades [do país]", referiu. 
Em resposta a uma questão de um dos alunos da Universidade de Verão social-democrata, 
o presidente da comissão europeia e antigo líder do PSD falou ainda sobre o papel da União 
Europeia no futuro do Médio Oriente, considerando que "a Europa tem feito um esforço 
notável para apoiar a paz". 
"Se não há decisão para o Médio Oriente, não é por culpa da União Europeia", sublinhou, 
lamentando que a Europa não tenha até agora "visto das partes envolvidas vontade de 
quebrarem o ciclo vicioso da violência". 
Uma falta de vontade que leva Durão Barroso a não ser muito optimista quanto ao futuro: 
"mantenho o cepticismo", disse. 
Além da questão do Médio Oriente, o presidente da comissão europeia aproveitou ainda a 
sua "aula" para falar sobre o "pessimismo" que existe em torno do futuro da Europa. 
"O actual pessimismo também tem que ver com a não resolução da questão constitucional", 
disse, admitindo que o "não" francês e holandês ao Tratado da Constituição Europeia lançou 
"uma nuvem escura". 
"Enquanto não resolvermos a questão não teremos uma solução para o projecto europeu", 
considerou. 
A única questão dos alunos a que Durão Barroso se recusou a responder foi sobre o futuro 
do seu partido. 
"Qual o caminho a seguir para recuperarmos o Governo", questionou um dos cerca de 100 
alunos da Universidade de Verão do PSD. 
Na resposta, Durão Barroso disse não poder "entrar na política partidária", visto que estava 
na Universidade de Verão social- democrata enquanto presidente da Comissão Europeia. 
VAM.  
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Imigração: Durão Barroso pede mais apoios para países africanos  

 Castelo de Vide, 01 Set (Lusa) - O presidente da comissão europeia, José Manuel Durão 
Barroso, considerou hoje que a solução para da imigração ilegal para a Europa passa pelo 
desenvolvimento do continente africano, apelando a uma maior ajuda a esses países. 
"A solução de fundo não tem que ver só com segurança, mas com desenvolvimento", 
afirmou Durão Barroso, na sua intervenção na Universidade de Verão do PSD, que decorre 
até domingo em Castelo de Vide (Portalegre). 
"A Europa tem de compreender que tem todo o interesse em cooperar no desenvolvimento 
[dos países africanos]", acrescentou. 
Classificando a imigração clandestina da costa africana para as Canárias e para outros 
locais da Europa como "uma tragédia humanitária", Durão Barroso salientou que as pessoas 
que todos os dias chegam ao continente europeu "não são criminosos", mas apenas 
"pessoas que procuram desesperadamente fugir à fome". 
"Por isso, a resposta não pode ser só em termos de segurança", insistiu, lembrando que o 
comissário europeu Franco Frattini já apelou a todos os Estados-membros para que 
disponibilizassem mais meios para combater a imigração clandestina da costa africana para 
as Canárias. 
"É preciso mobilizar mais meios", sublinhou, garantindo que este problema está "no topo da 
agenda" da comissão europeia. 
Durão Barroso adiantou ainda que "este Verão morreram mais pessoas no mar entre África e 
a Europa do que no conflito entre o Líbano e Israel". 
"É uma tragédia que se espera que agrave ainda mais nos próximos meses", referiu. 
O arquipélago espanhol das Canárias já recebeu este mês mais imigrantes ilegais do que 
em todo o ano passado, e 2006 está prestes a tornar-se o ano de mais chegadas de sempre, 
segundo dados do Governo. 
De acordo com a delegação do Governo nas Canárias, desde 01 de Agosto, já chegaram às 
ilhas 4.772 pessoas, mais 21 do que em todo o ano passado, quando as autoridades 
registaram 4.751 chegadas. 
Desde Janeiro, chegaram ao arquipélago 18.858 imigrantes, ligeiramente menos do que em 
2003, o ano em que mais imigrantes desembarcaram naquela região espanhola (19.176). 
Organizações não-governamentais estimam que dezenas de milhares de imigrantes ilegais 
estão actualmente no continente africano à espera de oportunidade de entrar em 
embarcações com destino a Espanha. 
VAM.  
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PSD:Marcelo elogia líder e aconselha PSD a não entrar debates que servem 
Governo 
 
Castelo de Vide, Portalegre, 01 Set (Lusa) - Marcelo Rebelo de Sousa el ogiou hoje o "enorme 
mérito" da forma como o líder do PSD está a fazer oposição ao Governo, aconselhando os 
sociais-democratas "a não embarcar" em debates promo vidos por quem não tem 
representatividade. 
"Não faz sentido que outros, que não têm expressão nenhuma no espaço qu e se situa na 
oposição à direita do PSD, queiram, sem representatividade, forçar o PSD a embarcar num 
debate, quando querem e como querem", disse o ex-líder e c omentador político, numa 
referência à proposta lançada pelo líder do Partido da Nova Democracia (PND), Manuel 
Monteiro, para debater a direita. 
Um debate que, para o antigo presidente social-democrata, "só serve o i nteresse, não do 
país, não do PSD, mas do Governo que está em funções". 
Em declarações ao jornalistas, no final da sua "aula" na Universidade d e Verão do PSD, 
iniciativa que decorre até domingo em Castelo de Vide, Marcelo R ebelo de Sousa foi mais 
longe, considerando que aceitar a proposta de Manuel Mon teiro iria "diminuir" o PSD. 
"Só diminui o partido estar a ir a reboque de um partido que não repres enta nem um por cento 
dos votos", disse, insistindo que "esse debate só limitari a o PSD e favorecia o Governo". 
"Debater isso é fazer um favor ao Governo", acrescentou, sublinhando qu e deve ser "o PSD a 
liderar a agenda política". 
Manuel Monteiro tem vindo a defender um congresso de toda a direita por tuguesa, incluindo o 
PND, CDS-PP e independentes, para definir uma plataforma po lítica para o país. 
Marcelo Rebelo de Sousa deixou ainda elogios ao actual líder social-dem ocrata, Luís 
Marques Mendes, salientando o quanto é difícil fazer oposição neste momento. 
"Tem um enorme mérito o posicionamento do nosso líder", afirmou, lembra ndo que Marques 
Mendes faz oposição a um Governo de maioria absoluta e tem como Presidente da República 
uma personalidade da mesma área política que a sua. 
"Independentemente do partido ser plural e haver divergências salutares , e eu ao longo da 
minha vida corporizei e fui vítima de oposições, respeitando embora isso, devo dizer que 
[Marques Mendes] tem o mérito muito particular de fa zer oposição neste momento ao 
Governo e liderar o partido neste contexto", subli nhou. 
Já fora da "aula", Marcelo Rebelo de Sousa reforçou esta ideia, dizendo que Marques Mendes 
"deve liderar o partido até 2009". 
"Temos de acabar com esta coisa doentia que é o líder da oposição não i r a votos para 
primeiro-ministro", considerou, reiterando que não vê "ninguém me lhor que ele [Marques 
Mendes] para liderar o partido". 
"Não era possível fazer muito melhor", frisou. 
VAM. 
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PSD: ‘Rentrée’ em Castelo de Vide 
Combate ao pessimismo 
 
No antepenúltimo dia de aulas da Universidade de Verão, que o PSD organiza pelo 
quarto ano consecutivo em Castelo de Vide para formar politicamente 100 jovens, Durão 
Barroso apelou aos países para combaterem o “europessimismo”. 
 

Usando uma frase de Eça de Queiroz, o ex-primeiro-ministro e presidente da Comissão 
Europeia começou a sua intervenção por dizer que a “crise é condição permanente da 
Europa”, mas que os países europeus não se podem render ao “eurocepticismo”. Condenou 
os “crisólogos” [os que têm grande eloquência] que acham que não há saída para a crise, 
defendendo que a sua posição de liderança é a de dar esperança. 
 
“Tenho que lamentar que alguns líderes, em vez de fazerem isso, puseram-se no papel de 
comentadores, não resistiram à tentação da crisofilia e não querem ser mais que alguns 
crisólogos do tempo contemporâneo.” 
 
Durão apontou mesmo esta posição como um dos mais graves problemas da Europa actual. 
“Temos além do eurocepticismo tradicional daqueles que nunca gostaram da Europa e que 
não querem a Europa, o europessimismo dos europeistas”, o que resulta necessariamente 
numa falta de estabilidade para os princípios defendidos nos primórdios da construção da 
comunidade do velho continente, sublinhou. 
 
Em relação ao actual conflito armado no Líbano, Durão considera o papel da União Europeia 
como positivo. “Fomos os primeiros a apoiar a proposta do secretário- -geral da Nações 
Unidas de uma força de estabilização e somos também os maiores contribuintes em termos de 
ajuda humanitária e de ajuda à alimentação.” O total ultrapassa o 100 milhões de euros de 
contributo da Europa para a resolução e estabilização do conflito. 
 
MARCELO ELOGIA MENDES 
 
Para a tarde ficou guardada a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa. Sob o desígnio do 
tema ‘Ser social-democrata no séc. XXI’, o professor, depois de sublinhar para os alunos da 
Universidade de Verão algumas das origens da social-democracia, falou sobre os princípios 
básicos da ideologia e dos desafios que ela enfrenta na sociedade actual.  
 
Marcelo elogiou a forma como Marques Mendes está a fazer oposição ao Governo, dizendo 
que “tem um enorme mérito o seu posicionamento”. E aconselhou o partido a não embarcar 
em debates promovidos por quem não tem representatividade. “Não faz sentido que outros, 
que não têm expressão nenhuma no espaço que se situa na oposição à direita do PSD 
queiram, sem representatividade, forçar o PSD a embarcar num debate, quando querem e 
como querem”. disse o professor, referindo-se indirectamente ao líder da Nova Democracia 
(PND, Manuel Monteiro, que esta semana entregou na sede do partido um manifesto para 
discutir o futuro da direita).  
 
"A VILA SAI BENEFICIADA" 
 
Durão Barroso inaugurou uma rua em Castelo de Vide. Com o nome de Avenida da Europa, 
Barroso considera este acto “pleno de simbolismo”, visto que é por esta estrada que se faz a 
ligação da vila ao concelho vizinho de Marvão e, consequentemente, à vizinha Espanha. 
António Ribeiro, presidente da Câmara de Castelo de Vide considera esta inauguração, a par 
da Universidade de Verão e dos discursos da ‘rentrée’ do PSD, “momentos fundamentais” 



para esta vila do distrito de Portalegre. “Temos uma grande honra em poder receber esta 
iniciativa. 
 
A par desse orgulho é a vila que sai beneficiada com a promoção a nível nacional, bem como 
a economia local, nomeadamente no sector hoteleiro. Duzentas pessoas hospedadas durante 
uma semana e a consumir nos estabelecimentos da vila representam um grande volume de 
negócios para uma terra desta dimensão”, disse ao CM o autarca que pretende assegurar 
para a localidade a Universidade do PSD “por muitos mais anos”.  
 
A MAIS NOVA DOS ALUNOS NA UNIVERSIDADE DE VERÃO 
 
Inês Aguiar Branco, filha da ex-deputada do PSD Adriana Aguiar Branco e do ex-ministro da 
Justiça do Governo de Santana Lopes, José Pedro Aguiar Branco, é a mais nova de todos os 
alunos da Universidade de Verão do partido. Com apenas 16 anos, logo no primeiro dia de 
aulas foi nomeada líder do grupo de trabalho onde está inserida.  
 
“Vim para Castelo de Vide esta semana por influência da minha família porque disse que iriam 
ser dias gratificantes. Encaro este curso como formação pessoal”, comentou a aluna ao 
Correio da Manhã. 
 
Inês Aguiar Branco não pensa seguir a política na sua vertente mais tradicional, mas 
considera-se uma interessada pela área. Entra este ano para o 11.º ano de escolaridade e no 
futuro pretende seguir uma profissão na área da Biologia. “A política engloba todas as áreas. 
Apenas vou optar por uma onde ela pode ser aplicada, a biologia”, referiu a jovem social-
democrata. 
 
A Universidade de Verão do PSD, que começou no passado dia 28, tem por objectivo dar 
formação política a jovens estudantes, sendo que alguns são familiares de dirigentes ou ex-
dirigentes sociais-democratas, como é o caso de Tiago Sá Carneiro, sobrinho-neto do histórico 
líder do PSD e ex-primeiro-ministro, Francisco Sá Carneiro.  
 
À MARGEM 
 
AZEVEDO RESPONDE 
 
Azevedo Soares considerou que um inventário dos assuntos que a oposição pode referir em 
comícios é a “solução” para evitar “incómodos” ao ministro da Presidência, Silva Pereira (que 
acusou “parte da oposição” de discutir a escolha do procurador em “comícios”) e a Luís Filipe 
Menezes, devido às críticas que este fez à direcção do partido no CM. Menezes acusou 
Azevedo de reivindicar, na Festa do Pontal, a participação do partido na escolha do 
procurador-geral da República. 
 
MENDES ENCERRA 
 
O presidente do PSD, Marques Mendes encerra amanhã, pelas 20h00, as actividades lectivas 
da Universidade de Verão em Castelo de Vide. O seu discurso é esperado com alguma 
espectativa entre os sociais-democratas, já que definirá as grandes linhas de actuação do 
partido em áreas fundamentais, como a Economia e a Justiça. 

Pedro Galego, Évora    
 


