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Na terra em que o mar não bate /Não bate o meu coração”  Gilberto Gil
Frases de marear

O chefe do Governo falou ontem pela pri-
meira vez desde que António Borges dis-
se que o cenário “mais provável” de priva-
tização da televisão pública passaria pela 
concessão da RTP 1, com fecho da RTP 2. 
Insurgindo-se contra o “histerismo”, Pas-

sos Coelho prometeu uma decisão “sem 
tabus” para um serviço público que no 
seu entender é demasiado caro. O CDS, 
entretanto, voltou a avisar que recusa o fe-
cho da RTP 2. Os trabalhadores da estação 
pública reuniram-se em plenário, que-

rem que o Presidente da República inter-
venha no processo e que a tutela da RTP 
seja transferida do Governo para o Parla-
mento. Miguel Relvas, em Timor, e Paulo 
Portas, em Cabo Verde, mantêm o mais ri-
goroso silêncio. ATUAL PÁGS. 2 E 3

Passos contraria Borges 
e admite manter RTP 2

ESTADOS UNIDOS Os diques construídos depois da passagem do furacão que, em 2005, destruiu a “capital do jazz” suportaram a força 
do vento e das águas do Isaac. Houve algumas inundações e árvores arrancadas, mas o maior problema para as populações foram os 
cortes de eletricidade: pelo menos 545 mil casas estavam sem luz ao fim da tarde de ontem. GLOBO PÁG. 23

Crise traz 
50 novos 
bancos  
de troca  
de livros  
escolares

Nova Orleães sobrevive ao furacão ‘Isaac’ sete anos após o ‘Katrina’

Tribunal autoriza 
oferta de jipes 
por empresário
DECISÃO Jorge Carvalho quis oferecer, 
em 2000, 160 jipes aos trabalhadores 
da Alcatifas da Lousã. Familiares 
contestaram. Empresário morreu 
em 2005. Tribunal da Lousã diz que 
ele podia tê-lo feito. PAÍS PÁG. 17

Pais contestam 
obrigatoriedade do 
ensino profissional
PROJETO Ministério da Educação 
quer encaminhar para a formação 
profissional jovens do 3.º ciclo que 
reprovem. Pais preferem chamar- 
-lhe ensino “especializado” e rejei-
tam carácter obrigatório. PAÍS PÁG. 13

REGRESSO ÀS AULAS Só em agosto 
foram entregues dez mil livros, e a 
tendência é para aumentar. A troca 
de manuais, acentuada em tempo 
de crise, permite poupanças de 
muitas dezenas de euros às famí-
lias. Os livros escolares sofreram 
este ano letivo um aumento de 
2,6%. Todos os anos são movimen-
tados cerca de dez milhões de ma-
nuais, dos quais apenas 15% eram 
reutilizados. PAÍS PÁG. 12

SPORT PÁG. 37

‘Morangos com 
Açúcar’ da TV 
para o cinema
ESPECIAL PÁGS. 28 E 29 

25 anos de ‘Bad’ 
pelos olhos  
de Spike Lee
ARTES PÁG. 44

Gaspar diz à  
banca que 
compra de 
créditos será 
aprovada 
ATUAL PÁGS. 4 E 5 

‘Troika’

Seguro vai 
aproveitar  
a ‘rentrée’ 
para fazer 
mira ao défice 
POLÍTICA PÁG. 8

Univ. Verão

Portugueses 
só gastam  
dinheiro  
em comida 
e... ‘gadgets’ 
BOLSA PÁG. 30

Consumo

Conheça  
os melhores  
paraísos para  
descansar  
à beira-mar
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mêáî~íáò~´©çK Primeiro-ministro diz que modelo divulgado pelo seu consultor é 
afinal só um “cenário”. Manutenção de RTP 2 no serviço público não está excluída

Rede de voluntários orga-
niza-se para ajudar as famí-
lias a poupar. São quase 
cem bancos em todo o País
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Real ganha 
Supertaça com 
golo de Ronaldo


