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Textos budistas (máxima hassídica)“Quem não vigia nem é vigiado vive feliz, liberto do jugo da concupiscência” 

Entrevista

Chissano  
acredita que 
Renamo vá a 
eleições em 
Moçambique 
GLOBO PÁG. 20

Rússia  
volta a 
ameaçar 
intervir  
na Ucrânia 
GLOBO PÁG. 21

Tensão

Genética de 
mulher com 
115 anos dá 
pistas sobre 
longevidade 
CIÊNCIA PÁG. 26

Mutações

Lei das 
federações 
vai hoje  
a Conselho  
de Ministros 
SPORT PÁG. 33

Liga

Nova troika pode aplicar 
multas ao País até 2038
Vigilância. Os credores do Estado vão inspecionar as contas duas vezes por ano 
O fim do programa de ajustamento não vai 
significar o regresso da soberania econó-
mica ao País. Os credores oficiais de Portu-
gal, constituídos por fundos europeus,  

a Comissão Europeia e o FMI, formarão 
uma espécie de nova troika que, a partir de 
junho, manterá durante 24 anos uma vigi-
lância reforçada às contas do Estado. Duas 

vezes por ano farão mesmo uma visita a 
Lisboa. Caso Portugal não cumpra as me-
tas definidas, poderá ser multado pelas 
instituições europeias. ATUAL PÁGS. 2, 4 E 5

BRAGA Dois grupos de alunos da Universidade do Minho, representando os cursos de Engenharia Informática e de Medicina, cantavam 
à desgarrada os respetivos hinos. Alguns estudantes subiram para um muro de cimento que estava em mau estado e este caiu para cima 
dos restantes, provocando três mortes e quatro feridos. A polícia não deixou sair do local os estudantes envolvidos. PAÍS PÁG. 14

Joana Marques 
Vidal não quer 
julgamentos  
marcados  
para setembro

Queda de muro provoca a morte de três estudantes

Ambulâncias 
médicas vão ter 
escala reforçada
URGÊNCIA Um despacho no Diário 
da República obriga os hospitais a 
ter um plano B nas escalas de mé-
dicos e enfermeiros destacados 
para as VMER. PAÍS PÁG. 16

Aberta a porta 
para as barrigas  
de aluguer
PARECER O Conselho Nacional de 
Procriação Medicamente Assistida 
recomenda que mulheres sem úte-
ro possam usar uma mãe de substi-
tuição para terem filhos. PAÍS PÁG. 15

Governo admite 
que preço do gás 
de botija baixe
ENERGIA O Governo baseia-se num 
estudo sobre os mercados dos 
combustíveis para dizer que é pos-
sível que o preço do gás de botija 
venha a descer. BOLSA PÁG. 27

PARALISAÇÃO Depois do Conselho 
Superior da Magistratura, também 
a Procuradoria-Geral da República 
recomenda a não marcação de jul-
gamentos por causa do novo mapa 
judiciário. PAÍS PÁG. 17 

Trapattoni 
‘Velha raposa’ 
acredita na arte 
do Benfica
SPORT PÁG. 30 ESPECIAL PÁGS. 24 E 25

Real-Bayern (1-0) 
Ronaldo voltou  
mas falhou por  
três vezes o golo
SPORT PÁG. 31
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Vaticano 
Canonização  
de papas mobiliza 
800 mil fiéis


