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Sabia que… a 1 de janeiro de 1982, o DN criou o prémio O Bombeiro do Ano?

O DIA EM QUE O DN CONTOU

150 ANOS 150 COBERTURAS

150 EMPRESAS CENTENÁRIAS

PÁGS. 16, 46 E 47 

Cutelaria Polycarpo

A campanha eleitoral  
de Soares e de Freitas

Aperto do cerco  
a infratores rende 
mais 747 milhões
IMPOSTOS Sem grandes mudanças 
no IRS e no IVA, o Governo espera  
arrecadar mais 1639 milhões em re-
ceita fiscal do que no ano passado. 
Metade desse valor vem da luta con-
tra infratores. O resto justifica-se pela 
melhoria económica. BOLSA PÁG. 26

António Costa 
soma apoios  
e críticas no PS
PRIMÁRIAS No mesmo dia em que o 
candidato no PS recebeu o apoio de 
Sampaio e de Alegre, António Galam-
ba, apoiante de Seguro, acusou-o de 
estar conformado com uma possível 
fraude eleitoral. POLÍTICA PÁG. 8

Base de dados da 
Justiça continua 
com problemas
AVARIA O Citius, no segundo dia da 
reforma do mapa judiciário, permi-
tia ontem a consulta de processos 
mas não dava a saber para que tri-
bunais tinham sido distribuídos e a 
que juiz foram entregues. PAÍS PÁG. 14

Baixa. Com a saída dos estudantes do Novas 
Oportunidades e a perda de 2300 crianças no 
ensino básico, muitas escolas fecharam portas

Todos os anos há 30 ou 40 escolas 
que pedem o fim da inscrição na 
Associação de Estabelecimentos 
do Ensino Particular por terem de 
encerrar a sua atividade. Este é um 
dos sinais das dificuldades que 
atravessa o setor que, nos últimos 
cinco anos, acumulou a saída de  
92 257 alunos de colégios, 30% dos 
quais em resultado direto do fim 
dos cursos Novas Oportunidades. 
Segundo Rodrigo Queiroz e Melo, 
diretor executivo daquela associa-
ção, Cascais e Porto são as zonas  

do País onde fecham mais escolas 
deste tipo, sobretudo as mais pe-
quenas. Aquele dirigente refere, no 
entanto, que as escolas maiores 
não estão em crise, apesar da dimi-
nuição das clássicas listas de espe-
ra, e que as expectativas criadas 
com o anúncio pelo Governo da 
criação do cheque-ensino tiveram 
uma concretização prática muito 
aquém do esperado. A falta de re-
gulamentação do decreto de se-
tembro do ano passado é uma das 
falhas apontadas. ATUAL PÁGS. 4 E 5

TERRORISMO “Estou de volta, Obama”, diz o homem de negro no vídeo ontem  
divulgado pelo Estado Islâmico, após ter decapitado Steven Sotloff da mesma 
forma que executou Foley. No fim, ameaça matar um britânico. ATUAL PÁG. 2

Carrasco de James Foley mata 
mais um jornalista americano 

Setor privado 
na educação 
perdeu mais  
92 mil alunos 

PAÍS PÁG. 13

Pulseiras 
Testes revelam 

perigo de cancro

Cristante 
Inteligência do médio 
elogiada por Baresi

SPORT PÁG. 30

Angelina Jolie 
Vestido de noiva  
já está nas revistas

PESSOAS PÁG. 44


