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Crédito mal parado atingiu
novo máximo em Julho

Taxas de juro

Novo máximo da
Euribor
5,242% é o novo valor da Euribor
a seis meses. Um novo máximo do
indexante mais comum. » Pág.11

O crédito mal parado atingiu, em Julho, um novo recorde, fixando-se em
dois mil 734 milhões de euros. Este valor, representa um aumento de 24% no
espaço de um ano e de 3%, em comparação com o mês anterior. O Boletim
estatístico de Setembro refere, ainda, que as famílias continuam a recorrer
a empréstimos bancários, sobretudo para compra de habitação. O crédito
total concedido pela banca aos particulares já ultrapassa os 133 mil milhões
de euros. » Pág.5

História

Carlucci faz revelações
sobre “Verão Quente”
”Os EUA e a Revolução Portuguesa” é a obra de dois portugueses
a quem Carlucci falou. » Pág.9

Espanha

Uma morte em
novo atentado da ETA
O mais recente atentado da ETA
verificou-se na Cantábria, próximo de Santander. » Pág.7

África do Sul

RR

Motlanthe assume
presidência

Educação

Vaticano

Até final do ano lectivo que agora se inciia, haverá câmaras de videovigilância em todas as
escolas do país com alunos do 5º ao 12º ano. » Pág.2

OPINIÃO

Mau tempo

Inundações marcaram
madrugada
Calar é consentir
Manuel Pinto

Como que a marcar a mudança de estação - o
Outono começou esta tarde - a madrugada foi
fustigada pelo mau tempo, com chuva forte
e ventos. Resultado: sucederam-se as inundações, tendo o distrito do Porto sido o mais
afectado. No Algarve, a cidade de Albuefeira
foi, também, bastante afecteda » Pág.4

Papa lança apelo a
AG da ONU
O Papa pede um compromisso sério para combater a pobreza no
mundo. » Pág.8
PUB

Vigilância reforçada nas escolas

» Pág.4

Motlanthe substitui Mbeki, que
pediu para sair após perder a confiança política do ANC. » Pág.6
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Videovigilância em força até final do ano
Todas as escolas do 5º ao 12º anos de escolaridade serão dotadas de câmaras de videovigilância, até ao final do ano.
O sistema não capta imagens dentro das salas de aula. Professores, alunos e encarregados de
educação elogiam a medida e as restrições impostas.
» Coordenação de Pedro Mesquita

O objectivo é reduzir as ameaças externas como os
assaltos e o vandalismo sem limitar a privacidade de
professores e alunos.
Na prática, o sistema será apenas instalado à entrada
das escolas e à porta de laboratórios ou salas com equipamentos tecnológicos, mas nunca durante as aulas. A
ideia não é filmar professores ou alunos, mas prevenir
potenciais ameaças externas.
Restrições que, por agora, fazem sentido, na opinião
do director do Gabinete Coordenador de Segurança, o
general Leonel Carvalho.
De acordo com estes especialista “neste momento,
ainda há meios suficientes para evitar a violência”,
mas a questão pode ser reavaliada no futuro.
A instalação das câmaras procura, precisa Leonel de
Carvalho, “dissuadir quem procurar furtar objectos
dentro da sala de aula ou provocar vandalismos. Conseguir indícios dessas mesmas acções. E procura dar
resposta a determinadas situações que têm acontecido
dentro das escolas”.
Os sindicatos de professores acreditam, também, que
o aumento da segurança não deve traduzir-se numa
diminuição das liberdades individuais de docentes e
alunos.
João Dias da Silva, da Federação Nacional de Professores, acredita que há outros mecanismos para evitar a
indisciplina e os casos pontuais de agressões a professores, devendo o espaço “de trabalho do professor com
os alunos na sala de aula ser preservado”.
Também António Avelãs, da FENPROF, considera que estender a videovigilância aos fenómenos de indisciplina
seria grave tanto para alunos como para professores.
Seria uma intromissão directa no que se passa dentro
das salas de aula.
Tal como está previsto, o sistema é ajustado, considera
António Avelãs.

Pais agradecem
A colocação de um
sistema de videovigilância em todas
as escolas do 2º e
3º ciclos, e do secundário, é também
elogiada pela Confederação Nacional
das Associações de
Pais (CONFAP). Albino Almeida lembra
que os assaltos a escolas, são cada vez
mais sofisticados e
exige-se uma resposta à altura.
O novo sistema de vigilância das escolas não pode, sublinha o representante dos encarregados de educação,
transformar-se, contudo, num sistema ao estilo “Big
Brother”no interior das escolas.
“Seria um preço muito alto a pagar pela disciplina e
pela não violência dos alunos, um «Big Brother» verdadeiramente inaceitável”, refere.
À porta da escola secundária Carolina Michaelis, no
Porto, onde no ano passado fez notícia a agressão de
uma professora por parte de uma aluna, por causa de
um telemóvel, os pais dos alunos receberam bem a
notícia das câmaras de vigilância. Alguns alunos mostraram estar a par das notícias e da discussão sobre
o assunto. Uma aluna realça as questões positivas e
negativas da matéria: “Por um lado está bem, porque
é contra o vandalismo e favorece a escola, por outro
lado há menos privacidade para professores e alunos.
Entre a segurança e a falta de privacidade, eu prefiro
a segurança.”

Investimento ronda os 30 milhões de euros
Num investimento na ordem dos 30
milhões de euros, até ao final de 2008
todas as escolas dos 2.º e 3.º ciclos do
Ensino Básico e Secundário vão estar
equipadas com sistema de videovigilância.
A Renascença sabe que, esta semana, a
Comissão Nacional de Protecção de Dados começa já a emitir as autorizações
para a colocação das câmaras.
Todo o trabalho tem estado a ser desen-

volvido em articulação com a Comissão
Nacional de Protecção de Dados, para
salvaguardar as questões relacionadas
com a privacidade dos alunos.
João Mata, coordenador do Plano Tecnológico da Educação explica o que
as escolas devem fazer para poderem
instalar as câmaras: “[responder] a um
questionário simplificado para que todas as escolas notifiquem a Comissão
quanto às câmaras e aos locais onde

serão colocadas as câmaras”.
As primeiras autorizações da Comissão
Nacional de Protecção de Dados começam a ser emitidas esta semana.
As câmaras podem ser instaladas à entrada das escolas, e à entrada de salas
que tenham equipamentos especiais,
como salas de informática ou laboratórios, mas, neste caso, as câmaras só estarão em funcionamento nos períodos
em que não estejam a decorrer aulas.

PUB
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Há “nova esperança” para
a crise financeira

“A CGD é uma instituição sem
problemas de liquidez, porque o
volume de depósitos é suficiente
para cobrir 70% por cento das
necessidades de concessão de
crédito. A CGD vive uma situação
tranquila e desafogada de liquidez.

» Graça Franco e Cristina Ferreira (Público)

O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) , Faria
de Oliveira, acredita que as medidas levadas a cabo
pelos bancos centrais e pelas autoridades norte-americanas permitem olhar para o futuro com uma “nova
esperança”.
Na opinião de Faria de Oliveira, a injecção no sistema de 185 mil milhões de dólares, a criação de uma
agência financeira nos Estados Unidos para “limpar os
activos contaminados” e ainda a limitação da venda
a descoberto de acções financeiras, criam condições
para que se resolva a crise de liquidez e se olhe para os
mercados financeiros com novas expectativas.
Em entrevista ao programa Diga Lá Excelência, o presidente da CGD sublinha que esta crise não afectou a
banca tradicional, mas apenas os bancos de investimento, que, ao contrário dos bancos universais, que
captam investimento, “apenas aplicam recursos de
outrem”.

um “banco público”.

Caixa pouco afectada pela crise
“A CGD vive uma situação tranquila e desafogada de
liquidez”, explica o seu presidente, adiantando que o
volume de depósitos no banco “é suficiente para cobrir
70% das concessões de crédito”.
Faria de Oliveira rejeita também quaisquer problemas
com os grandes investimentos da Caixa, argumentando
que todos eles foram realizados com garantias que não
se limitaram à penhora de acções e salientando que
“nenhum caso está em incumprimento”.
O presidente do banco falou ainda sobre a estratégia
internacional do maior banco português que, a nível
nacional, tem poucas perspectivas de crescimento.
A Caixa vai abrir um novo banco no Brasil e outro em
Angola e pretende comprar um outro em Espanha.

Portugal deve manter centros de decisão
nas mãos de nacionais
Na opinião de Faria de Oliveira, Portugal deve garantir
que os centros de decisão continuem na mão de investidores nacionais, de maneira a garantir a salvaguarda
dos interesses do país.
Nestes centros, acrescenta, a presença da Caixa Geral
de Depósitos é “essencial”, uma vez que se trata de

O Diga Lá, Excelência é um programa da Renascença e do
jornal “Público” que pode, aos domingos, ouvir em antena
entre as 12h00 e as 13h00 ou ler no “Público”. Pode ainda
vê-la na RTP2, aos sábados. A entrevista está sempre disponível em www.rr.pt.

PUB

DIGA LÁ
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Faria de Oliveira
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Calar é consentir

Manuel Pinto
Professor da Universidade do Minho

Tenho nítida consciência de que comentar um de fora, certo tipo de ocorrências, susceptíveis
programa de televisão como “O momento da ver- de entusiasmar a audiência. Em “O momento da
dade”, da SIC, é, em certa medida, fazer o jogo verdade” estuda-se o perfil dos candidatos pelo
do canal. Mas há situações em que a ambiguidade lado da sordidez ou das contradições, avalia-se
possível não deve impedir a opinião e a denún- quem mais é capaz de se expor na mira de deitar
cia.
a mão aos 250 mil euros, lança-se a vítima volunJá todos vimos os media atravessarem sem pro- tária para o meio da arena, expondo, no mesmo
blema a fronteira que conduz da vida
passo, os seus familiares ou amigos,
pública à vida privada. O que se pas- Não aceito, como
e ainda se faz a caramunha, depois
sa, no novo programa de prime time
de o programa ter terminado, numa
já vi escrito,
da SIC, representa um novo limiar,
eloquente sessão de comentário,
visto que não é já a vida privada que que só se reaja
também ela protestando ao país a
está em jogo. Sob a capa da verda- quando se trata
causa da verdade.
de que, como se vê há muito tempo, da exposição da
Não aceito, como já vi escrito, que
tem as costas largas, entra-se de intimidade do
só se reaja quando se trata da exporompante e da pior forma na esfesição da intimidade do “Zé da esqui“Zé da esquina”
ra da vida íntima, com a conivência
na” e se feche os olhos quando em
dos que se submetem ao concurso, e se feche os
causa está alguma vedeta ou figura
bem como dos responsáveis do canal olhos quando em
pública. O limiar do bom senso e do
e com a nossa própria anuência.
causa está alguma bom gosto não pode ser diverso conNão acho que o que ocorre neste vedeta ou figura
forme se trate de figurões ou de zéscaso seja comparável ao “Big Broninguém. Mas é mais grave quando a
pública.
ther”. Aqui, a lógica dominante era
ambição da fama ou da riqueza leva
mais do foro novelístico e, ainda
algumas pessoas a passar por cima
que pudessem ocorrer casos reais, todos os parti- da sua própria dignidade e da dignidade dos seus.
cipantes desempenhavam assumidamente papéis, Aí é ao canal que cabe intervir. E, se o não faz – e
papéis esses muito bem estudados previamente está visto que não faz - é a audiência e a quem
pela produção que ia induzindo ou espicaçando, cabe o poder regulador. Calar é consentir.

Mau tempo

Chuva e cheias na madrugada
O mau tempo, com chuva e ventos fortes, regressou
de madrugada provocando estragos em vários pontos
do país.
Foi no distrito do Porto que os bombeiros receberam
hoje mais pedidos de ajuda. Há registo de um total de
55 inundações, em espacial na cidade de Matosinhos A
própria cidade do Porto e as da Maia, Vila do Conde e
Vila Nova de Gaia também registaram ocorrências.
No Algarve, os problemas registaram-se em Albufeira, onde foram contabilizadas 33 inundações. A chuva
inundou parte da baixa da cidade, tendo sido caves e
estabelecimentos comerciais os locais mais afectados.
Em Braga, houve registo de 22 casos de inundação, com
maior incidência na cidade e em Famalicão.
Todas as situações não tiveram danos físicos como consequência.
Durante o fim-de-semana, a baixa de Coimbra foi tam-

bém afectada por cheias, atingindo diversos estabelecimentos comerciais e também a igreja de Santa Cruz.

Chegou o Outono
O mau tempo verificou-se no momento da chegada do
Outono. A nova estação chegou hoje, às 16h44 em Portugal continental, e vai prolongar-se até ao próximo solstício, que ocorre a 21 de Dezembro às 17h04.
A chegada do Outono antecede a alteração da hora, que
se verificará no próximo dia 26 de Outubro. Nesse dia,
quando forem 2h00 em Portugal continental, os relógios
deverão ser atrasados 60 minutos.
O equinócio do Outono no Hemisfério Norte marca o
“instante em que o Sol, no seu movimento anual aparente, cruza o equador celeste”, de acordo com a definição
do Observatório Astronómico de Lisboa.
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Placard colocado pela Quercus na Praça de Espanha, em Lisboa, numa acção
inserida no Dia Europeu sem carros

O Dia Europeu sem Carros, que encerra a Semana da
Mobilidade, é hoje assinalado em 59 municípios portugueses.
Um dos objectivos desta data é o de sensibilizar para
a utilização dos transportes públicos e Lisboa foi uma
das cidades que teve ruas cortadas ao tráfego. O corte
verificou-se na área do Rossio.
Na Grande Lisboa, procura-se que os cidadãos façam
mais uso da ferrovia e, de acordo com a FERTAGUS e
a REFER, há um maior número de pessoas a tirar vantagem da utilização de comboio: ganhando tempo,
poupando combustível e dinheiro, colaborando, assim,
para a melhoria do ambiente.
No Porto, não houve cortes no trânsito, mas a autarquia preparou outras incitativas, como, por exemplo,
o lançamento da primeira linha turística de eléctrico
da cidade.

Conjuntura

Educação

Crédito mal parado continua a aumentar

Sócrates anuncia
novo investimento

O crédito mal parado atingiu, em Julho, um novo recorde, fixando-se em
dois mil 734 milhões de euros.
Este valor, revelado pelo Banco de Portugal, representa um aumento de
24% no espaço de um ano e de 3%, em comparação com o mês anterior.
O Boletim estatístico de Setembro refere, ainda, que as famílias continuam a recorrer a empréstimos bancários, sobretudo para compra de habitação.
O crédito total concedido pela banca aos particulares já ultrapassa os 133
mil milhões de euros, mais 0,5% que no mês anterior e quase 10% acima
do registado em Julho de 2007. Deste total, 2,1% está em incumprimento,
sendo considerando crédito de cobrança duvidosa.
O Banco de Portugal avança ainda que o crédito concedido continua a
aumentar para compra de habitação e consumo. A única excepção é o
crédito para outros fins, onde o montante em dívida diminuiu face ao mês
anterior.
O crédito mal parado subiu para todo o tipo de destinos.
Nas contas das Regiões e autarquias, subiu também o endividamento, que
passou em Julho para 123 milhões de euros, um saldo justificado apenas
com as regiões, que, apesar de terem diminuído o endividamento, apresentam ainda um saldo negativo de 132 milhões de euros.
Já as autarquias registavam em Julho um saldo positivo de nove milhões
de euros.

O Primeiro-ministro, José Sócrates,
anunciou hoje a construção de mais
de 600 projectos de centros escolares, um investimento que vai custar
ao Estado 500 milhões de euros.
“Isto quer dizer que a área mais importante do Quadro de Referência
Estratégico Nacional [QREN] é sem
dúvida a educação e não há nenhum
político que não possa deixar de se
sentir contente quando percebe
que o essencial dos nossos recursos
financeiros se estão a dirigir o para
o Futuro das crianças”, disse José
Sócrates, hoje, em Lousada, onde
inaugurou o centro escolar de Nevogilde.

PUB

05

Data assinalada em 59 municípios

João Relvas/LUSA

NACIONAL
PÁG.

Dia Europeu sem Carros
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Cavaco na abertura da 63ª Assembleia Geral
O Presidente da República vai participar, quarta-feira,
na abertura da 63ª Assembleia Geral das Nações Unidas.
Cavaco Silva chegará ainda hoje a Nova Iorque e vai
encontrar-se com o secretário-geral, Ban ki-Moon.
A deslocação de Cavaco Silva a Nova Iorque coincide
com o inicio da utilização da língua portuguesa nas intervenções naquele órgão da ONU, depois de Portugal
ter assegurado a tradução simultânea para as seis línguas oficiais da organização.
A iniciativa decorre das decisões da Cimeira de Lisboa
da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP),
em Julho, onde foi acordado lançar um conjunto de ac-

ções com vista à promoção do Português como “língua
global”.
Nesse âmbito, segundo explicita uma nota do Palácio
de Belém, “a Presidência Portuguesa da CPLP decidiu assegurar a tradução do Português por ocasião da
abertura e debate geral da 63.ª Assembleia-Geral das
Nações Unidas, que se inicia no próximo dia 23 de Setembro”.
As línguas oficiais da ONU são o inglês, francês, espanhol, russo, árabe e chinês.
O português é actualmente falado por mais de 200 milhões de pessoas, sendo a terceira língua europeia mais
falada no mundo, depois do inglês e do espanhol.

África do Sul

Crise Financeira

Motlanthe designado Presidente

Nova era para bancos
de investimento

O vice-presidente do Congresso Nacional Africano (ANC), Kglama Motlanthe, foi designado Presidente da República, com plenos poderes até às
eleições de Abril. Motlanthe substitui Mbeki, que pediu para abandonar o
cargo, após a retirada da confiança política do ANC.
Motlanthe “será o novo Presidente, não um presidente interino, será o
Presidente da República até às eleições”, confirmou um membro do grupo
parlamentar do ANC, sob anonimato.
A nomeação do novo Presidente será aprovada até quinta-feira por um
Parlamento cuja maioria dos representantes pertence ao ANC.
O porta-voz do partido ANC recusou confirmar uma eventual candidatura
de Motlanthe nas eleições presidenciais do próximo ano.
Conhecido pela sua orientação de esquerda e moderação, Motlanthe, 59
anos, foi recrutado para o Governo de Mbeki há algumas semanas, com
o propósito de garantir uma transição se fosse necessário antecipar eleições.

A crise financeira em Wall Street
pode trazer o fim da “era dos bancos de investimento”, com a autorização da Reserva Federal norteamericana para que o Goldman
Sachs e o Morgan Stanley operem
na banca comercial.
A banca de investimento surgiu,
curiosamente, depois da “grande
depressão” de 1929, através de uma
lei do presidente Roosevelt, que separava este tipo de bancos dos restantes - chamados de retalho.
Esta é mais uma medida inserida nos
planos do Tesouro e da Reserva Federal depois da falência do Lehman
Brothers e da ajuda dada à American Internacional Group (AIG).
Para os próximos dias espera-se ainda a aprovação, no Congresso, de
um pacote de 480 mil milhões de
euros para salvar vários bancos.
PUB

INTERNACIONAL
PÁG.
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Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em resultado de um atentado da ETA, esta madrugada, em
Santoña, próximo de Santander, na Cantábria.
Um carro armadilhado explodiu junto a um complexo da academia militar.
As autoridades locais ainda não confirmaram as
identidades das vítimas, referindo, apenas, que se
trata de membros da academia militar Patronato Militar Virgen del Puerto de Santoña, onde se formam
membros do exército.
O veículo, que, segundo investigações preliminares,
teria 100 quilos de explosivos, foi deixado no exterior do complexo, tendo explodido pouco depois da
01h00, meia-noite em Portugal continental.
As autoridades ainda evacuaram a zona, na sequência de um aviso da ETA para os serviços de trânsito
de Santoña.
O homem que morreu no atentado de hoje é a terceira vítima mortal da ETA este ano, depois do ex-vereador socialista basco Isaías Carrasco, assassinado a
tiro, e do agente da Guarda Civil Juan Manuel Pinúel,
num atentado ocorrido em Villalón, em Maio.

Mau ambiente...
A vaga de atentados está já a causar ondas de choque no
cenário político em Espanha e o presidente do Governo
Autónomo da Cantábria veio hoje acusar o seu homólogo
do País Basco de criar condições para as acções da ETA.
Miguel Angel Revilla acusou Juan José Ibarretxe Markuartu de criar condições para as acções da ETA, através do
seu discurso ambíguo e dos seus planos independentistas.

Esteban Cobo/EFE/EPA
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Um morto em novo atentado da ETA

Trata-se também do terceiro carro armadilhado da ETA
no espaço de 24 horas, depois das explosões de sábado, em Vitória, capital do País Basco, e Ondárroa, na
província de Biscaia.
A ETA não deu qualquer aviso prévio sobre a explosão
contra a esquadra da Ertzaintza, polícia autonómica
basca, de Ondárroa, que causou dez feridos. Antes,
uma chamada telefónica tinha alertado a polícia para
a presença de um automóvel armadilhado no bairro de
Salburua, na cidade de Vitoria, tendo a polícia conseguido isolar a zona.
As explosões ocorrem na mesma semana em que o Tribunal Supremo decretou a ilegalização de duas forças
políticas bascas, a Acção Nacionalista Basca (ANV) e o
Partido Comunista das Terras Bascas (PCTV).
Em ambos os casos, o Supremo aceitou a queixa do Ministério Público de que se tratavam de forças próximas
ao ilegalizado Batasuna e à ETA.

Paquistão

Egipto

Atentado visava Governo e Presidente

Turistas raptados em
Assuão

O ministro do Interior paquistanês revelou hoje que o novo Presidente do
país, o Primeiro-ministro e todas as chefias militares tinham um jantar
previsto para o passado sábado, no Hotel Marriott, em Islamabad, alvo de
um atentado.
O ministro Rehman Malik, citado pela BBC, afirmou que a hierarquia do
poder paquistanês tinha um jantar previsto para o hotel, mas não revelou
a razão que levou ao cancelamento do encontro, no último momento.
Malik adiantou que teria sido uma grande catástrofe para o país se os
membros do governo paquistanês estivessem no local do atentado.
A polícia já anunciou a detenção de cinco presumíveis terroristas relacionados com a acção, que vitimou 53 pessoas e deixou feridas cerca de 250.
Um dos detidos é o imã de uma mesquita radical e outro esteve implicado
numa tentativa de assassinato de Pervez Musharraf. Já ontem, o Governo
do Paquistão tinha acusado a Al-Qaeda pelo atentado suicida.

Cerca de dez turistas, de um grupo que incluiu alemães, italianos
e egípcios, foram hoje raptados
quando efectuavam uma excursão
perto de Assuão, no sul do Egipto.
De acordo com ministro do Turismo
do Egipto, o grupo fazia uma viagem pelo deserto, perto da zona de
fronteira entre o Egipto e o Sudão,
quando foi raptado juntamente
com quatro egípcios, que as autoridades pensam ser guias turísticos e
seguranças.
PUB
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RELIGIÃO

Angelus

Fátima

Papa lança apelo
à Assembleia Geral da ONU

Fosso entre classes
deve ser combatido

PÁG.

O Papa Bento XVI apelou aos líderes de todo o mundo, que se reúnem, esta
semana, na 63ª Assembleia Geral das Nações Unidas, para se comprometerem na luta contra a pobreza e na ajuda aos países em desenvolvimento.
A mensagem foi deixada durante a oração do Angelus deste domingo, em
que o Papa lembrou a realização da 63.ª sessão da Assembleia Geral da
ONU, em Nova Iorque, onde deverão ser revistos os objectivos da Declaração do Milénio.
Bento XVI renovou o apelo para que se adoptem as medidas necessárias
para erradicar a pobreza extrema, a fome, a ignorância e o flagelo das
pandemias.
O Papa considera que um compromisso deste tipo, embora exigindo um
particular sacrifício numa altura de crise da economia mundial, trará importantes benefícios para o desenvolvimento da nações que precisam da
ajuda externa e também para a paz no mundo.
Bento XVI lembrou ainda as vítimas dos furacões que passaram recentemente pelos países da Caraíbas e Estados Unidos.

O Bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, presidiu, este domingo,
à missa de encerramento da Peregrinação Nacional da Cáritas Portuguesa a Fátima, tendo deixado
um apelo ao Estado e à sociedade
civil para que não fiquem de braços
cruzados a assistir ao fosso entre as
classes sociais.
Na sua homilia, D. António Marto
lamentou o quadro de dificuldade
que o país atravessa e citou Santo
Agostinho: “Um Estado que não se
reger uma ordem segundo a justiça,
reduzir-se-ia a um grande bando de
ladrões”.

Macau

Bispos lusófonos apostam na cooperação
Os Presidentes das Conferências Episcopais e bispos residentes dos países de língua portuguesa vão reunir-se
Macau, a partir da próxima quarta-feira, para reflectirem sobre “Responsabilidades sociais dos cristãos em
época de globalização”.
Antes da partida para Oriente, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. Jorge Ortiga,
disse à agência Ecclesia que estes encontros “nasceram
com a preocupação de partilharmos a nossa vida - as
nossas carências e limitações – e criarmos um espírito
de entreajuda”.
Este será já o 8º Encontro das Igrejas Lusófonas que
procurará fomentar o conhecimento e a relação entre as diferentes Igrejas, bem como reflectir sobre as

grandes questões que afectam a vida da Igreja e a sociedade, procurando “encontrar formas de cooperação
e parceria entre as Igrejas que potencie a sua acção”,
segundo é destacado no programa da reunião.
Do programa destaca-se também uma conferência no
primeiro dia sobre “A China e a Igreja Católica” que
será proferida por D. José Lai, Bispo de Macau.
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné, Macau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Timor-Leste são os países
presentes no encontro.
A comitiva portuguesa é constituída por D. Jorge Ortiga, D. Carlos Azevedo, Bispo Auxiliar de Lisboa, e pelo
Padre José Maia, presidente da Confederação Nacional
das Instituições Privadas de Solidariedade.
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Frank Carlucci assume que
comandou acções da CIA em Portugal

Poemas de Bin Laden
publicados nos EUA

Frank Carlucci, embaixador dos Estados Unidos em Portugal durante o
período revolucionário, admitiu que
todas as actividades da CIA no país,
no “Verão Quente” de 1975 foram
coordenadas directamente por ele.
“Tudo o que a CIA fez foi sob o meu
comando. Qualquer acção que possa ter desenvolvido destinava-se a
executar a política dos EUA, que era
apoiar as forças democráticas em
Portugal. A CIA era parte da equipa
[da embaixada] e eles faziam o que
lhes mandava”, afirma o ex-diplomata no livro “Carlucci vs. Kissinger
- Os EUA e a Revolução Portuguesa”,
agora editado em Portugal.
A obra, de Bernardino Gomes e Tiago Moreira de Sá, reconstitui em
cerca de 500 páginas a forma como
os Estados Unidos acompanharam
a situação em Portugal de 1974 a
1976, com recurso a documentos
desclassificados dos arquivos norteamericanos.
Carlucci foi sempre um alvo do PCP e da extrema-esquerda, mesmo antes
de chegar a Portugal, meses depois do 25 de Abril. Na altura, havia palavras de ordem contra Carlucci pintadas nas paredes de Lisboa.
A declaração do ex-diplomata é feita a propósito da importância que dava
às “informações” e para explicar o primeiro diferendo que teve com o
secretário de Estado, Henry Kissinger, sobre a revolução portuguesa e a
resposta a dar pelos Estados Unidos.
A apresentação do livro está marcada para dia 30 de Setembro na Fundação Luso-Americana, em Lisboa, numa cerimónia em que estarão presentes o presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.

Museu Berardo

“Espaços Sensíveis” desafiam público
para experiências sensoriais
A exposição “Espaços Sensíveis”, com instalações de 14 artistas contemporâneos provenientes da colecção espanhola Fundação “la Caixa”, vai desafiar os visitantes do Museu Berardo a deixarem-se impressionar a partir de
hoje por novas experiências sensoriais.
Todas as instalações, algumas de grandes dimensões, saíram pela primeira
vez de Espanha, e as dos artistas Olafur Eliasson (Dinamarca) e Cristina
Iglesias (Espanha) nunca foram vistas por serem aquisições recentes da
colecção, explicou Nimfa Bisbe, comissária da mostra, numa apresentação
aos jornalistas.
“Espaços Sensíveis” abre ao público às 20h00 e estará patente até 2 de
Novembro.

Vários poemas escritos por Osama
Bin Laden vão ser publicados na
próxima semana por um professor
que descobriu que o líder da Al Qaeda recitava poesias em festas.
De acordo com o “Times Online”, as
leituras dos seus poemas em festas
durante os anos 90 foram gravadas
em cassetes, recuperadas no Afeganistão depois dos ataques de 11 de
Setembro.
Estas gravações foram estudadas
por Flagg Miller, professor de literatura árabe na Universidade da Califórnia. Para o docente, Bin Laden
“é um poeta habilidoso, com boas
rimas e métrica”.
Miller ouviu as fitas pela primeira
vez há quatro anos, quando estavam a ser analisadas pelo FBI. O
“poeta da guerra”, como se retrata, costuma usar montanhas como
metáfora.
Miller pretende escrever um livro
de análise da poesia de Bin Laden
e do seu papel na jihad. Enquanto
isso, as cassetes serão restauradas
e colocadas à disposição de académicos em 2010.

Aldeia itinerante

Cavalia traz magia
equestre a Lisboa
A partir de 2 de Outubro, poderá
ver no Passeio Marítimo de Algés,
em Lisboa, os espectáculos da
companhia canadiana Cavalia, que
mistura artes circenses com arte
equestre.
A primeira tenda, das sete que constituem a aldeia, a ser montada é a
Big Top, a maior tenda itinerante
do mundo, que cobre mais de 2500
metros quadrados e tem capacidade para dois mil lugares sentados.
Aqui dentro decorre a acção, em
cima de um palco com 50 metros de
comprimento, desenhado para um
espectáculo com cavalos.
Cavalia, criada por um dos fundadores do Cique du Soleil, mantémse na capital até ao dia 12.
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Sporting

Dois jogos esta noite

Moisés Ayash foi a
enterrar

Vitória de Guimarães-Nacional da Madeira e Paços de Ferreira-Benfica são
as partidas que fecham, esta noite, a terceira jornada da I Liga.
A partida de Guimarães começa às 19h00 e a de Paços de Ferreira às
21h00.
Dos resultados do fim-de-semana, destaque para o empate sem golos no
Rio Ave-FC Porto.
OP Sporting, que venceu o Belenenses, está isolado, com nove pontos, no
primeiro lugar, mas pode ainda ser igualado pelo Nacional da Madeira, se
esta equipa vencer hoje.

Selecção

PÁG.
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O funeral de Moisés Ayash cumpriuse esta tarde no cemitério judaico
no Alto de São João, em Lisboa.
Sócio nº 40 do Sporting Clube de
Portugal, Ayash, foi dirigente do
clube e era membro do Conselho
Leonino.
Moisés Ayash recebeu o emblema
de 75 anos de filiação no clube, no
relvado do Estádio José Alvalade
antes do jogo Sporting-Boavista da
passada temporada.

Nuno Valente anuncia renúncia
O futebolista Nuno Valente renunciou hoje, em carta enviada à Federação Portuguesa de Futebol, à
selecção.
O defesa-esquerdo, de 34 anos, a
jogar em Inglaterra, no Everton, foi
pré-convocado para a fase de qualificação do Mundial, mas diz sentir
que não tem mais condições de representar Portugal.

Ténis

Argentina e Espanha disputam Taça Davis
Espanha e Argentina são as equipas finalistas da Taça Davis, que se disputará em Novembro, em Buenos Aires, capital argentina.
A equipa espanhola garantira a final, quando Rafael Nadal venceu o norteamericano Andy Roddick, por 6-4, 6-0 e 6-4.
O apuramento da Argentina foi alcançado pelo jovem Juan Martin del Potro, que venceu na final o russo Igor Andreev por 6-4, 6-2 e 6-1.

Manchester United

Cartões dão
pesada multa
O Manchester United vai pagar uma
multa de 25 mil euros pelo facto de
sete dos seus jogadores terem visto
o cartão amarelo na partida frente
ao Chelsea.
A Federação inglesa vai esperar
pelo relatório do árbitro Mike Riley
para decidir se toma alguma posição adicional para sancionar o clube por um número pouco usual de
cartões amarelos.

Macau

Dois mortos em
prova de águas
abertas
Dois nadadores morreram este domingo em Macau, durante uma prova de 1200 metros em águas abertas, organizada pela Associação de
Natação do território chinês.
Os corpos inanimados foram recolhidos da água na praia de Hac-Sá com
a ajuda dos outros participantes e,
depois de uma primeira tentativa
de assistência no local, o óbito foi
confirmado no hospital.
Outros dois nadadores deram entrada na unidade hospitalar, mas apenas devido a indisposição, ao que
tudo indica provocada pelo intenso
calor.
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Taxas de juro

Alta ligeira

Novos máximos para
a Euribor

A bolsa nacional resistiu às quedas dos mercados europeus e encerrou em
terreno positivo com o índice PSI-20 a registar uma subida de 0,04%.
Galp Energia e a PT foram os títulos que mais impulsionaram o índice.
A petrolífera ganhou 5,88% para os 12,61 euros, enquanto a PT avançou
2,04% para os 7,50 euros.

PSI-20

PÁG.

A taxa Euribor atingiu hoje um novo
máximo, fixando-se a taxa a seis
meses – o indexante mais utilizado
nos empréstimos à habitação - em
5,242%.
As restantes taxas acompanham a
tendência, provocada pela falta de
liquidez dos bancos. A Euribor a três
meses subiu para os 5,029% e a taxa
a 12 meses é, neste momento, de
5,44%.

Combustíveis

11

DECO promove
jornada
de protesto
Sobe e Desce

Índices
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A DECO, associação de defesa do
consumidor agendou para o próximo sábado uma jornada nacional
de protesto contra o preço dos
combustíveis, apelando aos consumidores para não abastecerem os
veículos durante todo o dia.
“Preços dos Combustíveis: assim
não! Sábado 27: Não se esqueça,
não abasteça” é o slogan.
Jorge Morgado, da DECO, diz que o
protesto pretende chamar a atenção para o descontentamento dos
consumidores e levar as petrolíferas a repercutir no preço de venda
ao público as reais variações dos
preços das matérias-primas, para
além de exigir à Autoridade da Concorrência exerça “com eficácia as
suas competências”.

Coimbra

Ceres reabriu
Estão de volta ao trabalho cerca de meia centena de
operários da empresa cerâmica Ceres, de Coimbra, que
esteve encerrada durante mais de dois anos.
A Ceres reabriu as suas portas às 08h00 de hoje, com a
apresentação de 49 trabalhadores ao serviço.
O fica marcado por reuniões para a definição de tarefas e Francisco Lemos, da administração, explica que
“não haverá novas negociações, porque se trata de ou-

tra administração”. Já Carlos Gouveia, trabalhador da
empresa, afirma-se “esperançado nas pessoas que aqui
trabalham e nas condições de trabalho”.
A Ceres fechou em Julho de 2006, tendo cerca de duzentos trabalhadores ficado sem emprego. O projecto
de viabilidade da fábrica prevê que entre 110 e 140
funcionários venham a ser readmitidos em várias fases.
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Galiza

Óbito

Combustíveis

Preços descem
25 mil litros de leite
português para o lixo

Moreu Adolfo Roque

A gasolina e o gasóleo estão mais
baratos desde a meia-noite nos postos da BP.
A gasolina sem chumbo 95 desceu
oito cêntimos por litro, custa agora
1,398 euros. Já o gasóleo está quatro cêntimos mais barato e custa 1,
258 euros por litro.
A BP seguiu o exemplo da Galp que
às 00h00 de sábado baixou três cêntimos na gasolina e um cêntimo no
gasóleo e a Repsol também deverá
baixar os preços à meia-noite de
hoje.

Um grupo de agricultores da Galiza
derramou hoje mais 25 mil litros de
leite de Portugal que estava a ser
transportado para uma fábrica na
região, num protesto para exigir um
“preço digno” para o leite galego.
O incidente ocorreu quando um camião cisterna da empresa de Barcelos “A Fornecedora”, que se dirigia
para a fábrica da Corporación Peñasanta - de que faz parte a leitaria
Larsa - foi travado em Lugo.
A acção surge depois de manifestações, nos últimos meses, contra a
importação de leite de Portugal a
preços mais baratos que os praticados na Galiza.

O empresário Adolfo Roque morreu
hoje, aos 73 anos de idade, numa
unidade hospitalar de Coimbra.
Natural de Barrô, freguesia do concelho de Águeda, Roque fundou
aí, em 1977, a empresa cerâmica
Revigrés, que administrou durante
quase 30 anos e que atingiu grande
exposição pelo facto de patrocinar
as camisolas da equipa de futebol
do FC Porto.
O funeral está marcado para as
18h00 de amanhã, em Barrô.
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O Governo Regional da Madeira investiu três milhões
de euros para importar 22 mil toneladas de areia amarela do Norte de África para construir esta praia artificial no concleho de Machico.

LISBOA
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O Yankee Stadium, situado no Bronx, em Nova Iorque,
recebeu, pela última vez, uma partida de basebol dos
New York Yankees. O clube vai ter um novo estádio em
Abril.
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