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Prejuízo. Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e Fundação 
Santo Nome de Deus entre as lesadas com queda do Grupo Espírito Santo

Instituições da 
Igreja perdem mais 
de um milhão com 
falência do GES

“FIDEL TEM 
PEQUENAS 
FÁBRICAS  

ONDE É FEITO  
O SEU PRÓPRIO 

IOGURTE”
● Quatro casas, duas piscinas, uma 
horta, estufa e heliporto. É assim  
o complexo Punto Cero, a casa de 
Fidel Castro em Havana. Em entre-
vista ao Diário de Notícias, Juan Rei-
naldo Sánchez, um dos ex-segu-
ranças do antigo líder cubano, fala 
sobre o livro que escreveu, A Face 
Oculta de Fidel Castro, e conta em 
pormenor como vivia o ex-presi-
dente, hoje com 88 anos. Sobre o ir-
mão, Raúl Castro, de 83, atualmen-
te à frente do governo de Cuba, afir-
ma que “não tem inteligência para 
conduzir o país”. MUNDO PÁG. 25 

BCP deve 
chumbar  
testes de stress  
mas já corrigiu 
as contas

BBANCA

DINHEIRO VIVO PÁGS. 8 E 9
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SOCIEDADE PÁG. 21

Euromilhões  
dá 190 milhões 
de euros  
a um português

SSORTEIO

● A crise do Grupo Espírito Santo 
arrastou quatro instituições católi-
cas, que subscreveram obrigações 
da Espírito Santo Financial Portu-
gal (ESF) e perderam 1,3 milhões de 
euros. Mas há muito mais vítimas 
no processo de falência da holding 
que controlava o setor financeiro e 

os seguros do grupo. No total, há  
160 pessoas e empresas a recorrer 
ao Tribunal do Comércio de Lisboa 
– entre as quais se contam bancos 
internacionais como Morgan Stan-
ley, Goldman Sachs ou Barclays. Em 
causa estão perdas que rondam os 
330 milhões de euros. A insolvência 

da Espírito Santo Financial foi de-
clarada depois de a administrado-
ra provisória considerar que a ESF 
“deixou de ter condições de cum-
prir qualquer compromisso com os 
credores”, não tendo, portanto, 
condições para recorrer a um plano 
de recuperação. DN+ PÁG. 2

ENTREVISTA

Rui Rio defende 
primárias no PSD 
porém não 
desafia Passos

ELEIÇÕES

Nuno Júdice escreve  
sobre Patrick Modiano, 
Nobel da Literatura QI PÁGS. 4 E 5

● O ex-presidente da Câmara do 
Porto falou ontem pela primeira vez 
sobre a ideia de lançar eleições pri-
márias no PSD, considerando ser 
um “contributo positivo” para a de-
mocracia. Ao mesmo tempo, o gru-
po de apoiantes de Rio reuniu-se 
em Lisboa para discutir se avança 
com um pedido de congresso ex-
traordinário. PORTUGAL PÁGS. 10 E 11

Cinema.  
Rui Martins, 
o português 
que vai ser 
duplo de  
Brad Pitt  
SOCIEDADE PÁG. 20

Volta ao mundo 
trava no Equador.  
A arte de navegar 
sem vento 
DESPORTO PÁG. 46
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A bordo do Team 
Alvimedica,  
um dos barcos mais 
prejudicados com as 
calmarias do Atlântico


