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ENTREVISTA O brasileiro que 
há 50 anos criou as fi-
guras desta BD 
usou os dez 
filhos como 
inspiração.  
ARTES PÁG. 46

“A paragem do mar cresce contigo”  Gastão Cruz 
Frases de marear

PUB

PUB

Funcionários 
públicos  
vão exigir 
exceções dadas  
a professores 
Equidade. Enfermeiros, polícias e quadros 
técnicos querem ter a mesma requalificação  
e horário conquistados pelos docentes 

Passos Coelho diz que não há margem para baixar  
impostos e PS apresenta propostas para a economia

Quadros técnicos do Estado, enfer-
meiros e polícias querem as mes-
mas regras para todos os funcioná-
rios públicos após o novo sistema 
de requalificação e do horário de 

trabalho dados aos professores. 
Está em causa a equidade defendi-
da pelo Governo, dizem. Sintap/Fe-
sap, Frente Comum, Enfermeiros e 
PSP vão protestar. ATUAL PÁG. 2

TÉNIS Michelle, 131.ª do mundo, afastou a russa, n.º 3, em mais uma surpresa 
no torneio britânico (depois de Nadal, Federer também caiu ontem). A carreira, 
os sonhos e os gritos da tenista de 20 anos que obteve o seu maior êxito e agra-
deceu ao pai por a ter ajudado a recuperar a motivação. SPORT PÁGS. 36 E 37

Bruxelas aceita trocar 
TSU dos reformados  
por novas medidas

AVALIAÇÃO O novo memorando de 
entendimento assinado com a 
troika diz que o Governo, no guião 
da reforma do Estado, ainda pode 
substituir parte ou a totalidade de 

algumas medidas, entre as quais a 
polémica taxa especial sobre pen-
sionistas. Em troca, será preciso 
compensar com mais austeridade 
para lá de 2015. POLÍTICA PÁGS. 10 E 11

Mais um jovem 
esfaqueado  
junto a escola 

Como se inspirou 
Maurício, ‘pai’ da 
turma da Mónica

AMADORA Aluno de 19 anos foi 
agredido na paragem frente à esco-
la num suposto “ajuste de contas” 
pela morte de “Lenine”. PAÍS PÁG. 20

Remédios para 
prevenir cancro 
aprovados
REINO UNIDO Tamoxifeno e raloxife-
no usados para evitar doença em 
casos de alto risco. Em Portugal já 
se faz, mas pouco. PAÍS PÁG. 16

GREVE   
G ERAL

MICHELLE BRITO  
AFASTA  
SHARAPOVA 

Os segredos   
da portuguesa  
que espantou 
Wimbledon

As razões de quem adere ao protesto 
e de quem opta por ir trabalhar
Os líderes da CGTP e da UGT, Arménio Carlos e Carlos Silva (nas fotos), não vão dormir nas 24 horas da 
paralisação. Reportagem com quem faz e não faz greve. Polícia fala em risco mínimo. ATUAL PÁGS. 4 A 7
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