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Drone vai distribuir comprimidos a
mulheres que queiram abortar
20:38  22062015
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A organização «Women on Waves», que apoia o aborto, anunciou esta segunda-feira que irá enviar
comprimidos para todas as mulheres que pretendam abortar.

DESTAQUES

No entanto, a entrega será feita de maneira peculiar...através de um drone.

CHILE «Fiz em Espanha o que mais
ninguém fez»  Pellegrini  Em
entrevista ao diário chileno `El
Mercurio`, Manuel Pellegrini falou...

Segundo a Organização Não Governamental, como o drone pesa menos de cinco quilos, não é preciso
autorização para levar a cabo iniciativa.
A campanha tem o apoio de mais três organizações de direitos das mulheres polocas e deve lançar o
primeiro veículo aéreo não tripulado no sábado por volta das 11 horas locais.

INGLATERRA «Lamento não ter
sido treinado por Mourinho»  Gerrard
 De partida do futebol inglês para
jogar nos EUA, Steven Gerrard...

Recorde-se que o aborto é proibido na Polónia.

ATLÉTICO MADRID Chelsea
oferece 50 milhões mais o passe de
Salah por Griezmann  José Mourinho
está ‘louco’ por Antoine Griezmann...

Redação

PAÍS Novo dono da TAP aposta no
reforço de destinos para EUA e Brasil
 O empresário David Neeleman, um
dos parceiros do consórcio...

MAIS DE POLÓNIA

Detidos jovens
britânicos suspeitos
de roubarem
objetos de...
23062015  18:16

DESPORTO
NAS ÚLTIMAS 24 HORAS
MAIS VISTAS

POLÓNIA. Dois jovens britânicos...
19:44 10062015

«Há cada vez mais
http://www.abola.pt/mundos/ver.aspx?id=556215

Escutas telefónicas levam presidente
do parlamento polaco e três ministros
a apresentarem demissão
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MAIS DO DIA

1. Markovic e mais sete na lista de
transferências
2. Dragões entram em cena por Mitrovic
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crises a eclodir em
volta da Europa»,
alerta ministro...

POLÓNIA. O ministro da Defesa...

3. Jackson Martínez reforça o Atlético Madrid

00:21 25052015

Conservador Andrzej Duda vence
eleições presidenciais

4. Acordo verbal com Lloris
5. Lindelof quer convencer Rui Vitória

10:56 11052015

Polónia – oposição surpreende e
vence presidenciais
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Leonesa Fortes em Bruxelas par… MOÇAMBIQUE. Seleção de hóquei em patins de…
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