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 “Antes o mar por vizinho do que cavaleiro mesquinho”  Provérbio
Frases de marear

JACKPOTJACKPOT
ESTA SEXTA-FEIRAESTA SEXTA-FEIRA QUE TIPO DE

EXCÊNTRICO ÉS TU?
RARARARA

PUB

Ministério Público investiga  
150 contratos de ‘swap’

Secretário de Estado 
demitido por Passos  
revela pressões da banca

Processos. Departamento Central de Investigação e Ação Penal 
ficou encarregado de determinar se houve crimes na celebração 
dos acordos sobre seguros de crédito. Estado pede anulação dos 
contratos com Santander nas Varas Cíveis de Lisboa 

O Ministério Público está a investigar se 
os gestores públicos responsáveis pela 
assinatura de contratos de swap come-
teram algum crime quando celebraram 
com os bancos tais acordos. Ao todo, 

são 150 contratos que estão a ser anali-
sados pelo DCIAP. Este lote diz respeito 
aos acordos que foram considerados 
como altamente especulativos e tóxi-
cos. Em entrevista ao DN, Juvenal Silva 

Peneda, antigo administrador da Metro 
do Porto e um dos ex-secretários de Es-
tado que abandonaram o Governo de-
pois do escândalo dos swaps, denuncia 
pressões da banca para as empresas 

públicas contratarem tais mecanismos 
de proteção dos financiamentos. Juve-
nal Silva Peneda refere ainda que a tu-
tela esteve sempre a par dos negócios, 
autorizando-os. ATUAL PÁGS. 2 A 5

Papa Francisco

Cem dias de 
pontificado: 
novo estilo 
mas nada  
de reformas 
GLOBO PÁG. 26

Nuno Crato 
desconta dia 
a quem fez 
duas horas  
de greve 
PAÍS PÁG. 14

Professores

Setembro é  
o melhor mês 
para quem 
quer calor 
nestas férias 
PAÍS PÁGS. 12 E 13

Verão

Atriz Mariana 
Monteiro diz 
que não anda 
“armada  
em senhora”

Entrevista

VISITA O USS Dwight D. Eisenhower, um dos maiores 
porta-aviões do mundo, está de visita a Portugal. É um gi-

gante em tudo: na dimensão, no poder militar e na enor-
me tripulação de 4800 marinheiros. Entre eles, um des-

cendente de portugueses, que, como os outros, foi trans-
portado até terra num cacilheiro. ESPECIAL PÁGS. 28 E 29

Porta-aviões mítico da 
América desembarca 

4800 marujos em Lisboa

Portugueses 
alteram 
código 
genético  
de fungo

A morte 
italiana  
de Tony 
Soprano

CIÊNCIA PÁG. 30

ARTES  
PÁGS. 46 E 47

Fernando Seara recorre  
para Constitucional e apresenta 
hoje candidatura a Lisboa
AUTÁRQUICAS Sociais-democratas foram ontem apanhados de 
surpresa pela decisão do Tribunal da Relação de Lisboa que con-
firmou impedimento da candidatura à câmara da capital. Mas 
coligação PSD/CDS mantém o apoio a Seara. POLÍTICA PÁG. 8


