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O PAIS NAS MÃOS
~ MARcELO

Q 1~r~sjd~ni~ (la R~’pub1ica dL’v~lI 1 i ~ai a~ clL’iÇo(~s pw’a
U 1 )i’ill I111~1 OU 5CL~UI Ida S~i iiana J~ L\L1çalo 1)aIa dar tçillpo a Paulo

Raiu~1, caso cslc saia \‘cllccdoJ das d.ii’cias do 1 ~Sl)

()içai i ici ilo. O cl mi~ ib q LIc cl lcgou xciii ~iw idcs su~pI’csas

Scis ai ios dc ~crii u~oi iça. Casaiai 0) dcr~u ii 0111 tcn ip
c (~i\~ ~i(iUi.~lifi—5c poiS Iii ii

c 1~l~ iiUi ~ca tinhai 11 votado 1VOla\’cli ncntc
o 01 ricslil lcgislai.ura

“0 PS trocou a cx bilidadc do país pcla lciitat,iva dc vcigar
OS j)ai’lidosa 511H cs(]uc1’da”, cscicvc Joana i\4Ortan~11a

ii PÃGS. 2-7 e 20

“Não te irnport~s que enha 12 anos?”
Três atrizes checas fizeram-se passar por meninas dei2 anos levantar véu da pedofihia na internet.

Ao i contam como ficaram choëadas comó que descobriram llPIa~. 14-19

Peculato. País em alerta. Vespa de . Resultados Cláudia An
Tempestade no O mistéaio da banca. 9’alvez

Martins fim de semana da scooter Lucros de BCP a literalura
constftuída com risco de desaparecida e Santander portuguesa
arguida - cheias rápidas em Usboa em queda - seja ffigida”
II ~O. 8 II F~G. ~ II Ph&G. O ii P&G. 10 II ~GS. ~-25
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www.expresso.pt

:osta reúne-se
:om João Lourenço
~ Filipe yusi
) primeiro-ministro reúne
se na terça-feira, em en
:ontros bilaterais, com os
~residentes de Angola, Mo
ambique, Egito e Tunísia, à
nargem da Cimeira para o
~inanciamento das Econo
nias Africanas. Na reunião
le alto nível, que terá lugar
m Paris, participam vários
[deres africanos e europeus,
ricluindo o Presidente fran
ês, a chanceler alemã e os
‘rimeiros-ministros espa
ihol e italiano.

~élgica rejeita 10 de
unho de Ma celo
~s autoridades belgas consi
eràram não ser oportuno,
lpu~tin ~. ~~

Eanes lidera
28 chefes
militares
contr
ministro

ComoantigoPRà
cabeça, os ex-chefes de
Estado-Major assinaram
uma carta violenta
para os responsáveis
da Defesa Nacional

“A perturbação provocada no
ambiente das Forças Armadas
obriga-nos a isto”, escrevem
numa rara mensagem todos
os ex-chefes militares (exceto.
um). Críticos do processo e
do conteúdo da ‘reforma Cra
vinho’, dizem que ó ministro
lhes fez “ameaças veladas”,
que há “menosprezo pela con
dição militar” e “interesses”
nos negócios da Defesa. P14

Gov rno.
avança com
fusão de
orga ismos
do Estado

Equipavaiestudar
sobreposições na
Adminisfração Pública
epropor:uma•refo1.~L
Costaprometeu a Bruxelas

• resUltados em 2022

O Governo prometeu no PRR.
• entregue~effiBruxeias lançar
uma refórma funcionale orgâ
•niçadaAdmhuj~tração Pública.

• A ideiã,~confirina o ministério
~aoEicpresso; é “obtér ganhos

• de eficiência” atravésda “fu
são de alguns organismos, da

• centralização de determinadas
funções” ou na otimização de
processos. Os sindicatos.não

• foramouvidos. piz

Á

CASA
O p ai 1 obiliário
tí ere ortugai

M R~ELO REPELO DE SOUSA OBRE A FEST DO SPORTING

sp
ren

ro que
a

ãtod s
r s o s~veis”
O Presidente da República exige organização para
as finais da Taça e da Champions O António Costa
segura Cabrt , mas P5 não quer passa-culpas

Próximo cerco ao ministro é a reforma do SEF
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‘ZkOa a ~ te q tenha 12 anos?’ . 1
Aojcn~~ — ~ia
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no qual ectão Inserldoe. øm ifBco do por diae 365 dias por ano



videc d~ 21 niiirntps que resume
ascincohoráspassadaàa1~ordo.
O navio emcmisa é Cáciiie’,
que embora &sattvádó, ~Iesar
madoen~atidoaodfetiv~, àir
•dapertenceàM~nada.

De acordo comfonLte cifiejal da
Marinhã, o’Caáine’~ehcontra
-se atraàadà n~s’insta1ações da
Margueira, num es~aço que
dispõe de segui~ança pr.ópri~a”,
não geridapelaArmada. Côntí

~APSPdeTomaridéntjfjcouos
dois jovens .que .sç filmaram a
circular num carro a 180 quiló
metrós por hora elevantouitrês
autos.de contraordenaçãG, pot
infração ao códig&da estrada e
por não usarern.niáscara.

Ovídeofulpartffliadonasre
des sociais e mostra cíõis jovens
no carro, um ao volante e outro

FAMALICÃO -

:ERIDOCOMMAj
.t~mhemeih~ dê 41 anos; sti
freu ontem qiJeimaduras~ra
ves apos urna combustao de
gás, quando usa~áuhihiaça

~ticoligadoa.uinhotija,
astalat~.emArnoso:

Santa Maria~FainaJicâõ.

~V1LANOVADEOAIA~

• J
Urh~~f~tjdçj~.
~
e ter b4tido no separador la
teraldaAl, nos.Carvalhos, em
Gaia. O trânsifo esteve côndi

-cionadotodaarnanhã.

SANTAMARIA DA FEIRA
LADRÃO NACADEIA.
Um homem, de 25 &ids,.fbj
~detidope1aGNRq~aandaas-
saltava o posto deabasteci~
mento da.Prio, em.Mozelos,
SantaMaria~daFeira,-naise
gnda-feFi~ounácadeja.

~j Igado

MPe~quece~
~c~.tra
diretordaPJM
aQereto~a~iaJudi
ciár~-Militar,~ô~}.J~is~iei
ra meçoubntesitaeerjulga
do pcfr violação dO segredo de
Justb~a —é~p1~adodeterreve-
iado~P~ada1nvestiga_
çãoa.Ma~celÕfrebe1ode:Sousae
a Azered~1o~e~ex—tt~Mro
da-Defesa-;masess~oteffiuj
nou~omümihprnèjitbj~~li~o.
.0 despacho daProcúradora
Geral d&Reujública4je:clhter-
minava o segredo de Justiçanão
estánoproeesso,-AprÓpriapro
curadoradóhistjó?~sblico
acabou pos~ fa~ér uinreqi~eri
mento para~o. docdmënto
fosseãp~~prc~cessç. O
des~aeho êstará jio processo
re1atlvôa4er4at~alim-
littremTóstS~jI*~ljsaciusa
ções, Lu iØ~adi~ que~penas
tentoa~azee~~ainvepti
gação à PJMe nunca revelou
pormênôres damesma. ,J.CR,

LISBOA

Agride-mulher
‘em-Cá sa~e.
acabàdéfldo
~O alerta jartiude vlmêhos,
que. se àpereeberai •;do risco
que uma mulher doxr~aàa xpãos
dci companheiro, de 21 ànos,
que aespahdavâm em casa, em
Marvil?;. Lisboa. A.PSPmobIII
zouumapatru]haparaolocaie,
“com consentimento da víti
ma”, irrompeu.pela habitação,
4etendo o agressor, foi otitem
revelado. Avítimaaaguiupara.
um~ casa—abr~go e os po~Icias
fi~eraml~uscas quci revelaram.
vásias asbtancas,mncluin
do um sabre ê parafêrnába de

- dro~al Ficou ~fnpreventiva. ~

~

ALMADA

QuINTA-FEWA11he~ÇO2l21~

1--

-.

--1W

QUEJXAØ~
SÊRGIOA.VITORINO - guo, mas exterior-à BaseNaval finemcom~ “exp1oractor~sur-

A Marinha apresentou deLisboa (Alfeite)~aMargueira bánde”, relatam um ‘~navio da
queixa, na FJ Militar, éondefuncjonaramosestalei~ Marinha abandonadO, quase
coiitratrés jovens que iii- ros da Lisnave. AMarinhausa— intacto”. Ándamnos comparti

vadiramdenoiteilinnaviõpa- -opara ‘guardar’ navios à espe- mentpsemexemen~1ocumen-
trulha, em Almada, e coloca- ra de venda para aucata - em tos e material. A ArMada asse
ramnaolar~or~a~outubeum 2018 ui~igrupojáalihavia&nva- guraque “todososequipamen— --

dldoosubma- tosç1ei~dps a
rino’Delfim’e NAViO~BATIDOESTA bordo estão
colocadoovi- E~~OND[4~GUj1J~DA inoperacio

d~dO ~IENDAPARASUCATA ,

4êdoe~atidcs~ç-nav1o retirados os~
~te estavam oj~raclqi4-ais~ti
vigi1açtçiapermai~ente escla- Mam~tihdq~e Fqa~rena~da’
receaMariríha~adiantandoqfie~ -

“aBa~g~Navai~4eLisJ~oareajiza ~ç~essetécnl~q4hjst~açd”: “~. -.

~eq~$~tesvIsita~o local ~Q CaçJ~eaitrq1~sei3qçp
No~o,~sjovan~quesedé- 1969 efoiãbatiçloem2Ol8..

VILA NOVA DE CERVEIRA
FGEÃGNRCÓMCOCN.

-~Jniarnuiher 7apsfógi~i.
al~emÇila~Novade Cet~
ye~ra êfot~etidacom 60 do
aesde~nc~ina Ficou corri
apresentaçoespei-iódicaa

~_~;-_~_.

SOFáEAmDENTE
Umhomemficouferido, on
tem núm acidente detraba-~
~honatravessadeS.Gé

TOMAR . ;‘W -

PSP identifica joV~~~fssa l8Okm/h
aoiado flclenoite amusicacatá
alta~o~udiA6seguepelarua
de~onub~ra,no centro dainda
dedeTomar

Primeiro a uma velOcidade
normal parauãolevantars~
peitas por à frente seguir ujia
viatura daPSP Éultrapassadae
depciti a velodidade~aióalenta 1
atéaos 180 krnlhora.,u. _vulgararnvfdeLiiaInternet. —

~ -~----—~


