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Sabia que…  
O Cantinho das Aromáticas, em Gaia, é uma das poucas quintas em espaço urbano que praticam agricultura biológica na Europa ocidental?

SPORT PÁG. 39 SPORT PÁG. 40

A ideia nasceu em janeiro. David Cameron 
encontrou-se com o seu homólogo italia-
no, Mario Monti, e os dois planearam uma 
estratégia que levasse a UE a colocar o cres-
cimento económico e o emprego no topo 
da sua agenda – tanto, pelo menos, como o 
saneamento das finanças públicas. A ideia 

traduziu-se num longo manifesto (mais de 
12 mil caracteres), e Cameron publicitou 
agora o seu conteúdo e o facto de ter conse-
guido que onze primeiros-ministros euro-
peus o subscrevessem. Pedro Passos Coe-
lho ficou de fora porque, como está escrito 
na página oficial do gabinete de David  

Cameron, Londres só procurou o apoio dos 
que lhe pareciam “sintonizados” (like-min-

ded, em inglês). Ontem, António José Segu-
ro desafiou o primeiro-ministro português 
a assinar o texto e reafirmou que o cresci-
mento e o emprego são a “principal priori-
dade” da sua liderança. POLÍTICA PÁG. 16

Portugal fora do manifesto 
de Cameron por estar 
alinhado com Merkel
bìêçé~K O primeiro-ministro britânico lançou “Um Plano para o Crescimento na 
Europa”, que já tem a assinatura de onze outros chefes de Governo da UE. Passos 
Coelho não consta porque, como assumiu Cameron, não está “sintonizado”

De acordo com um estudo do Instituto 
de Ciências Sociais, as alterações dos 
PDM são a segunda maior motivação 
dos atos corruptos registados nas autar-
quias. PGR admite necessidade de espe-
cialização nas áreas do ambiente e do 
urbanismo. GRANDE INVESTIGAÇÃO PÁGS. 2 A 13

Ministério quer 
médicos a exercer 
mal acabem curso

SAÚDE Governo quer acabar com 
os dois anos de internato acompa-
nhado para contornar a falta de 
vagas para os recém-licenciados 
fazerem especialidade. PAÍS PÁG. 21

Atriz Sara Norte 
cumpre pena em 
prisão de Algeciras
SENTENÇA Filha do ator Vítor  Nor- 
te foi ontem condenada pelo  

tribunal de Algeciras a 16 
meses de prisão. A jo-
vem, que foi detida com 
 800 gramas de haxixe,  
prefere cumprir pe- 
na em Espanha. 

PAÍS PÁG. 24

O ESTADO  
DO AMBIENTE IV

g i grande

Mudanças  
do PDM  
são segunda 
maior causa 
de corrupção

Com 
mais 
funcioná-
rios do que 
utentes, os serviços do Estado 
abriram as portas. O Parlamento 
recebeu a visita da troika. Um país 
“aberto” a meio-gás, muito por culpa das 
autarquias que decidiram conceder tole-
rância de ponto. Nos desfiles, Passos foi o 
alvo de todas as sátiras. PAÍS PÁGS. 18 A 20

Carnaval

Não houve  
tolerância de ponto 
mas foi feriado

Passos Coelho 
no Piegas Mobile,  

em Loulé

Milionário russo estuda 
investir no Sporting

UEFA abre inquérito 
ao FC Porto

investigação
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