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UNIVERSIDADES SEM DINHEIRO DO
ESTADO PARA OS SUBSÍDIOS DE NATAL

LONDRES

Descobertas
de radioactividade
após morte de antigo
espião russo
Investigadores encontraram em dois
edifícios de Londres indícios de substâncias radioactivas cinco dias depois
da morte, por envenenamento, com
polónio-210, do antigo espião russo
Alexandre Litvinenko. P16

Tribunal da Relação
aumenta penas a avó
e pai de Vanessa

Reitores dizem que situação pode agravar-se no próximo ano
Muitas instituições de ensino superior estão com
dificuldades para pagar o 13.º mês aos seus funcionários. O dinheiro do Orçamento do Estado de
2006 não chegou para cobrir todas as despesas de
funcionamento, obrigando as faculdades a recor-

rer às suas receitas próprias – em que não podem
mexer sem pedir autorização ao Ministério das
Finanças. Esta é uma “situação que é comum
a todas ou quase todas as universidades”, diz o
presidente do Conselho de Reitores das Univer-

sidades Portuguesas, José Lopes da Silva. “Não
estamos a pedir nada para nós. Estamos a dizer
que para fazer médicos, engenheiros, economistas o dinheiro não chega”, resume Leopoldo
Guimarães, reitor da Nova de Lisboa. P22

A U D I T O R I A A P O N TA F A LTA S D E C O N T R O L O

SOB PROTESTOS E FORTE SEGURANÇA

Gestão do Metro do Porto alvo de fortes
críticas do Tribunal de Contas

Papa chega hoje à Turquia para falar
aos ortodoxos e convencer o islão

P40

P2 A 5

NUNO FERREIRA SANTOS

Juízes dão razão ao Ministério Público e aplicam 20 e 17 anos de cadeia
à avó e ao pai de Vanessa, a menina
de cinco anos lançada ao rio Douro
em Maio do ano passado. Dizem que
as penas anteriores – de 18 e 14 anos
– eram “benevolentes”. Falam em
“distanciamento”, “frieza”, “despeito” e “vingança”. P20

GRANDE LISBOA

Governo promete
332 milhões para
concluir grandes
acessibilidades
LOCAL

Cimeira da NATO
em Riga sob a sombra
do Afeganistão
Reunidos em Riga, na Letónia, os líderes dos 26 países-membros da Aliança
Atlântica vão ter de tomar, a partir de
hoje, algumas decisões sobre o seu empenhamento no Afeganistão, a maior
e a mais difícil batalha militar da sua
história, que serão fundamentais para
o próprio futuro da NATO. P14/15
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INVESTIGADORES PROPÕEM
A CRIAÇÃO DE UMA “TORRE DO
TOMBO” PARA A WEB PORTUGUESA

Criar um arquivo institucional para as páginas Web portuguesas,
uma espécie de Torre do Tombo ou Biblioteca Nacional, mas
para os conteúdos da Internet produzidos em Portugal, é a
proposta de uma equipa da Faculdade de Ciências de Lisboa,
que construiu um embrião desse arquivo — o Tomba. P28

