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Justiça 
120 libertados em três dias 
06h57: Ao abrigo do novo Código de Processo Penal (CPP), 120 
presos preventivos foram libertados entre sábado e segunda-
feira e sujeitos a medidas de coacção alternativas. 
À Lusa, uma fonte judiciária disse que sábado - data de entra-
da em vigor do novo CPP - foram libertados 115 reclusos no 
âmbito da aplicação das alterações introduzidas na legislação 
penal, tendo ontem sido libertados mais cinco arguidos. 
Dos cinco reclusos libertados dia 17, dois beneficiaram da alte-
ração da medida de coacção, outros dois foram soltos por 
excesso de prisão preventiva à luz do novo CPP e outro porque 
o crime de que estava indiciado deixou de estar abrangido 
pela prisão preventiva. 
O CPP, que entrou em vigor no sábado (dia 15), restringe os 
prazos de prisão preventiva e estipula que esta medida de 
coacção mais grave só se aplica a crimes com pena de prisão 
superior a cinco anos. 
 
Sócrates defende CPP  
 
Depois do ministro da Justiça, esta terça-feira foi o próprio 
Primeiro-ministro que saiu em defesa do novo Código do Pro-
cesso Penal (CPP). 
José Sócrates garante que a mudança foi para melhor: 
“Compreendo que haja sectores, como por exemplo sindica-
tos, que queiram que tudo fique na mesma, mas a verdade é 
que nós precisávamos de mudar e mudamos para melhor”, 
disse. 
O líder do Governo rejeita críticas de precipitação, até porque 
o diploma foi sujeito a amplo debate durante vários meses, e 
ninguém votou contra. 
“Esta reforma agora aprovada contém as propostas que foram 
já propostas em 2003 no Congresso da Justiça, que foram pro-
postas pelo anterior Governo e retomadas e consagradas num 
acordo político-parlamentar. Para além do mais, gostaria de 
recordar que no que diz respeito aos prazos da prisão preven-
tiva não houve votos contra no Parlamento”, recorda. 

 
PSD 
Mendes e Menezes em debate 
07h00: Na corrida à liderança do PSD, os dois principais candi-
datos estiveram pela primeira vez frente a frente na SIC Notí-
cias naquele que é o único debate previsto. 
Durante cerca de uma hora, Marques Mendes e Luís Filipe 
Menezes apresentaram argumentos para convencer os militan-
tes no próximo dia 28 data das directas. 
Marques Mendes falou em “unir o partido para ganhar já em 
2009”. 
Menezes contrapôs com o “fraco desempenho do PSD” como 
principal partido da oposição e a sua experiência à frente da 
Câmara de Gaia. 
Num debate que decorreu em tom cordial, não faltaram, no 
entanto, acusações mútuas. 
Mendes defendeu que as sondagens não são melhores porque 
Menezes também não ajudou. 
Na resposta, Menezes recordou os tempos em que Mendes fez 
oposição aos anteriores líderes do partido. 
Num debate em que os dois candidatos tentaram explorar con-
tradições dos antagonistas, Mendes acusou Menezes de faltar 
às reuniões dos órgãos do partido onde tem assento. 
Uma acusação que não ficou sem resposta da parte de Mene-
zes que encontrou 140 contradições no percurso de Marques 
Mendes. 
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O Governo anunciou segunda-feira que o défice do Estado 
se reduziu nos primeiros oito meses do ano quase 30%. Boa 
notícia. 
 
Mas, para o anunciar, convocou os jornalistas para ouvi-
rem uma declaração do secretário de Estado do Orçamen-
to sem direito a perguntas. 
Analisados os dados percebe-se porquê. 
 
À pergunta óbvia: como conseguiu o Governo tal proeza? A 
resposta é: através de um aumento da receita, sobretudo 
fiscal, superior à que estava prevista no próprio Orçamen-
to. 
 
Para sermos claros, a carga fiscal aumentou ainda mais do 
que o anunciado. O Estado cobrou, só em IRC e IRS, em 8 
meses, mais mil e cem milhões do que em 2006. Mais 14%. 
 
E como andou a despesa? 
Subiu em termos globais 2,5%, ou seja, abaixo do previsto. 
Excelente notícia? Não tanto... porque para isso contribuí-
ram o facto de não se ter ainda contabilizado o aumento 
de 8% estimado para os juros este ano e ainda não estarem 
nas contas de Agosto os dinheiros já enviados para Bruxe-
las. Somados os dois factores, a despesa crescia quase 4%, 
bem acima da inflação e da previsão... 
 
Além disso, as aquisições de bens e serviços correntes 
subiram quase 15% (as despesas da ADSE ou seja os gastos 
com saúde, subiram quase 12...) e os subsídios onde 
cabem as indemnizações compensatórias para empresas 
aumentaram 16%. 
 
E nas despesas de pessoal, onde estava prevista uma redu-
ção de quase um ponto? Afinal cresceram 3,9%, apesar da 
quebra brutal de 2,7% no sector da Educação...  
 
É caso para perguntar: como? Porquê? Onde estão os efei-
tos da reforma? Afinal, fora a receita fiscal, o “monstro” 
contínua na mesma? Está-se no “bom caminho” ou sim-
plesmente a caminho....? As perguntas estragam quase 
sempre a propaganda... 
 

 

Graça Franco   




