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“Oshomenssãoanimaismuitoestranhos:umamisturadonervosismodeumcavalo,dateimosiadeumamulaedamalíciadeumcamelo”AldousHuxley(1894-1963)› ›

Carne de cavalo apreendida
é desejada em instituições
para servir lares e infantários

ä̂áãÉåí~´©çK As 79 toneladas, em 18 839 embalagens de produtos com carne de cavalo, retira-
das estasemanado mercado, poderão não se destinar ao lixo e ir paraserviços de solidariedade

O presidente daConfederação Na-
cionaldasInstituiçõesdeSolidarie-
dade, padre Lino Maia, e alíderdo
Banco Alimentar contra a Fome,
IsabelJonet, estão interessados em

recebernas suas instituições os ali-
mentos ultracongelados com ves-
tígios de carne de cavalo apreendi-
dos pelas autoridades porestarem
mal rotulados. Para Lino Maia, o

importante é que“sejaassegurado
que não existe nenhum perigo pa-
raasaúde” e que“os beneficiários
sejamdevidamenteinformados da
composição dos produtos”, ideias

partilhadas por Isabel Jonet. Maia
admiteentregaresses produtos em
lares de idosos e eminfantários ge-
ridos por membros da sua confe-
deração. ATUAL PÁG. 2

ADEUS Hoje, às 19.00, será fixada a despedida ofi-
cialdeBentoXVI,masontem,naPraçadeSãoPedro,
no Vaticano, no meio de uma multidão emociona-

da – em que não faltaram católicos portugueses –,
foi o dia do adeus ao povo do Papa que decidiu re-
signar. Nas palavras que proferiu, Bento XVI lem-

brou“aalegriaealuz”,mastambém“aságuasagi-
tadas” que marcaram os seus oito anos de ponti-
ficado. ATUAL PÁGS. 4 E 5

150 mil fiéis na despedida histórica do Papa que renunciou

Procuradora-
-geral propõe
Amadeu Guerra
para o DCIAP

Passos Coelho
insultado por
estudantes na
universidade

Queda de neve
isola 200 idosos
e já ameaça
chegar à capital

O processo
Casa Pia
não acaba
no julgamento

JUSTIÇA O magistrado defendeu o
Estado numacontestação ànacio-
nalização do BPN. POLÍTICA PÁG. 10

LEBRE Umanimalmorto foiusado
nos protestos. Passos saiurodeado
deguarda-costas. POLÍTICAPÁGS.8E9

FRIO A meteorologia admite hoje
quedade neve nos locais commais
de 200 metros de altura. PAÍS PÁG. 14

DEBATE Protagonistas do caso dis-
cutiram-no durante duas horas. E
concluíramque ele não acabarájá.
GRANDE INVESTIGAÇÃO PÁGS. 20 A 27
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10 ANOS DO ESCÂNDALO

ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS


