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Blogue cubano
Yoani Sánchez
é uma das 100
pessoas mais
influentes do
mundo P2

Violência
doméstica
Vítimas são
mulheres cada
vez mais jovens
P2

Música
Lisboa perdeu
o África Festival
por falta de
dinheiro P2

Televisão
The Black
Donnellys chegam
hoje ao Fox Crime
P2

Nova lei da responsabilidade do
Estado começa a produzir efeitos

Complexos turísticos

Especialista acusa

Bruxelas critica
avaliação
ambiental

Produtos típicos
são desprezados
pelos governos

a A Comissão Europeia advertiu ontem o Estado português para o alegado incumprimento da legislação
comunitária de protecção da natureza, emitindo um primeiro aviso
sobre avaliações de impacte ambiental que diz apresentarem graves
deficiências. Em causa estão três dos
projectos turísticos e ambientais para
a costa alentejana. c Local

Bastava uma simples comunicação
dos “sucessivos governos” à Comissão
Europeia sobre a especificidade dos
produtos tradicionais portugueses e
já não haveria problemas com o uso
de panelas de cobre na confecção de
ovos-moles ou do arroz de cabidela,
ou o fabrico de pão em unidade caseiras, por exemplo, denuncia a especialista Ana Soeiro. c Portugal, 8

a O ciclone Nargis terá causado a morte a 22 mil pessoas na Birmânia e 41 mil
estão desaparecidas em consequência
da maior catástrofe natural no Sul da
Ásia desde o tsunami de 2004. A junta
militar no poder não ouviu os avisos
da Índia, que alertara para a ameaça
do Nargis. c Mundo, 16/17

Porto pela
primeira vez com
bandeira azul
a Chama-se Homem do Leme e é a
grande novidade da lista das bandeiras azuis. É a primeira vez que uma
praia do Porto tem este símbolo de
qualidade. São 193 as praias reconhecidas pela Associação Bandeira Azul
da Europa. c Portugal, 10/11
PUBLICIDADE

PJ vai ter o terceiro
director desde 2006
Rodrigues, em substituição de Alípio Ribeiro. Almeida Rodrigues é um
experiente operacional – é um investigador e não um juiz ou um procurador – e sabe que vai encontrar a PJ
na mesma asfixia financeira em que
vive há anos. c Destaque, 2/3

Cerca de 22 mil
mortos e 41 mil
desaparecidos

Lista das praias de 2008

-presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, e o PÚBLICO
sabe que o assunto também já está a
ser analisado pelo próprio Ministério
das Finanças. O diploma obriga o Estado, caso tenha de pagar indemnização a um contribuinte, a exercer o direito de regresso sobre o funcionário,
ou seja, a responsabilizá-lo autor do
facto que deu origem a essa indemnização. c Economia, 39

a Nos últimos dez anos a Polícia Judiciária conheceu cinco directores,
dos quais só um cumpriu o mandato
até ao fim. Desde 2006 já houve três
ocupantes à cabeça daquela polícia.
Ontem, o ministro Alberto Costa nomeou director da PJ José Almeida

Birmânia

Bob Geldof BES convidou-o mas
não gostou de críticas a Angola
TOBY MELVILLE/REUTERS

Funcionários
do fisco já são
alvo de pedidos
de indemnização
a Pouco mais de três meses após a
entrada em vigor do diploma sobre
a Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado, já há em tribunal
pedidos de indemnização de contribuintes que, a serem concedidos,
irão recair sobre funcionários da Direcção-Geral dos Impostos (DGCI).
A existência destes processos, em
quantidade ainda por determinar, foi
confirmada por Marcelo Castro, vice-

Ainda à venda
Livro 8, Jean-Jacques
Rousseau por mais
12,90€

Colecção
Grandes Pensadores

a Bob Geldof disse ontem numa
conferência em Lisboa que Angola
é “gerida por criminosos”. A
acusação do cantor incomodou
sobretudo o seu anfitrião em
Portugal, o Banco Espírito Santo,
que, com vários interesses em

Angola, se viu obrigado a emitir
um comunicado onde diz ser
“totalmente alheio” às declarações.
Geldof veio a convite do grupo
financeiro como orador de uma
conferência sobre desenvolvimento
sustentável. c Mundo, 19

