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BRUXELAS  VAI AGIR 
JUDICIALMENTE CONTRA PORTUGAL
Lisboa - A Comissão

Europeia vai agir judi-
cialmente contra Por-
tugal por não ter trans-
posto para a legislação
nacional uma lei comu-
nitária sobre combus-
tíveis que limita o teor
de enxofre na gasolina,
anunciou -a instituição.

A Comissão Europeia
decidiu ainda advertir
Portugal pelo incumpri-
mento de legislação euro-

peia no domínio do am-
biente em mais outros
seis casos.

A directiva "norma
sobre combustíveis" pre-
via que os estados- mem-
bros limitassem, em
2003, o teor de enxofre
da gasolina e dos com-
bustíveis para motores
a diesel, com o objecti-
vo de reduzir as emis-
sões poluentes e melho-
rar a qualidade do ar.

Isto porque os com-
bustíveis com baixo
teor de enxofre ajudam
a reduzir as emissões po-
luentes que afectam a
saúde humana e contri-
buem também para uma
diminuição da quanti-
dade de dióxido de car-
bono, principal gás res-
ponsável pelas alter-
ações climáticas.

Angra do Heroísmo -
Uma equipa de investi-
gadores, coordenada pe-
la arqueóloga Catarina
Garcia, iniciou a se-
gunda fase da prospec-
ção da baía de Angra do
Heroísmo, que vai per-

mitir elaborar a Carta
Arqueológica Subaquá-
tica dos Açores (CA-
SA).

Os trabalhos de pros-
pecção contam com a
colaboração de técnicos
dos Açores e da fun-

dação alemã Rebikoff-
Niggeler, que disponi-
bilizou o submarino au-
tónomo "Lula", com ca-
pacidade para mergu-
lhar até 500 metros de
profundidade.

Horta - A Câmara Mu-
nicipal da Horta anunciou
um investimento de 140
mil euros, até final do
ano, na iluminação exte-
rior de sete edifícios pú-
blicos da cidade, um pro-

jecto que pretende valo-
rizar o património da ilha
da Faial.

Financiada no âmbito
do programa URBCOM
(Urbanismo Comercial),
a iluminação cénica vai

incidir sobre edifícios his-
tóricos e de arquitectura
relevante, como igrejas e
fortificações, disse o pre-
sidente da autarquia, José
Fernando Castro.
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