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Liga dos Campeões
Ex-jogadores ingleses
Os luxos dos
do Benfica apostam
portugueses
na derrota do Chelsea
em Chipre
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Relatório ‘alarmista’ do SIS
previa mais violência na greve
^äÉêí~K Espiões avisaram polícias e Governo de caos, ruas bloqueadas e explosões. Só houve os confrontos com a PSP
O relatório do Serviço de Informações de
Segurança (SIS) a antecipar os riscos e ameaças dos “grupos antiglobalização” para a greve geral de dia 22 falhou as suas previsões e
alarmou as polícias. Para os espiões, as for-

ças de segurança deveriam preparar-se para
ruas bloqueadas em Lisboa e para o rebentamento de cocktails Molotov. O documento,
classificado como “confidencial”, foi distribuído a PJ, GNR, PSP, SE e ministros da Admi-

nistração Interna e da Justiça e deveria servir
de base de planeamento para a PSP – que há
um ano se prepara para uma onda de contestação social que previu ser a maior dos últimos 30 anos. A greve acabou com incidentes

entre um movimento de cidadãos e a polícia,
de que resultaram feridos dois fotojornalistas. O Presidente da República, Cavaco Silva,
pediu ontem que se “saiba tudo” sobre o que
aconteceu. ATUAL PÁGS. 4 E 5

70 adultos
vigiam 6 mil
finalistas
portugueses
em Espanha
Alunos têm apoio de seguranças,
coordenadores, guias e equipa
médica para evitar acidentes
como o de Vítor. Morte de filho
único consterna Castro Verde
LLORET DE MAR Colegas do jovem regressaram ontem à noite a casa, mas na cidade espanhola permanecem ainda seis mil jovens
portugueses em férias. Agência de viagens
já acionou o seguro e mantém em Lloret
70 funcionários para dar apoio aos jovens. O
corpo de Vítor Mota, de 17 anos, deverá ser
hoje autopsiado e ajudar a clarificar o que esteve na origem da violenta morte. O finalista
de Castro Verde, filho único, queria seguir os
estudos em Química. ATUAL PÁGS. 2 E 3
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O treinador que tornou o Sp. Braga líder inédito da Liga
LEONARDO JARDIM. Bracarenses ganharam ontem por 2-1 à Académica e subiram pela primeira vez à liderança isolada do campeonato, antes da visita ao Benfica. Leonardo Jardim é o homem ao comando deste excecional Sp. Braga, que leva 13 vitórias consecutivas na prova. Conheça as origens
deste madeirense, da Camacha, que já foi elogiado por Pinto da Costa como um dos melhores treinadores portugueses. ESPECIAL PÁGS. 28 E 29

4.ª classe volta a ter
Seis mulheres presas
exames que valem 30% por abusos sexuais

Portugal tem 87 mil
Impasse entre PSD e PS
empregos temporários sobre lei do défice

EDUCAÇÃO Cem mil alunos vão fazer exame
nacional no fim do 1.º ciclo no próximo ano letivo. Reforma curricular reforça Português e
tira autonomia a Formação Cívica. PAÍS PÁG. 12

TRABALHO Cerca de 75% dos trabalhadores
colocados pelas agências de trabalho temporário ganham menos de 600 euros. A duração
dos contratos é de 3,9 meses. BOLSA PÁG. 33

JUSTIÇA Das 731 mulheres que cumprem pe-

nas em Portugal menos de 1% são abusadoras de crianças. A dificuldade em provar este
crime é uma das explicações. PAÍS PÁG. 19

PARLAMENTO O PSD quer que a lei-travão do
défice tenha maioria de dois terços. Para o PS
basta maioria absoluta. Bancada laranja pretende conversações. POLÍTICA, PÁG. 8

