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“Quem supera, vence” Johann Goethe (1749-1832)› ›

Procuradora 
suspeita  
de colaborar  
em rapto  
de criança
Faro. Magistrada apanhada em escutas a dar 
indicações à mãe de um arguido acusado de se-
questrar a filha. É investigada por autoria moral 

Recessão prevista para 2013 pelo Banco de Portugal (-2%)  
é ligeiramente mais leve do que a projetada pelo Governo 

Ministra das Finanças  
garante que o Governo não 
vai abdicar destes cortes 

Uma procuradora-adjunta está a 
ser investigada pelo Ministério Pú-
blico como suspeita da autoria mo-
ral de um crime de sequestro agra-
vado. Em escutas telefónicas da PJ, 
a magistrada foi apanhada a dar in-
dicações à mãe de Filipe Silva, em-
presário de Vilamoura que está acu-
sado de sequestro da filha de sete 
anos, cuja custódia disputa com 
Candice Gannon, irlandesa que é 
mãe da criança. O MP considera 

que a procuradora tinha conheci-
mento do local onde se encontrava 
a criança, tendo dado apoio ao ar-
guido, e pediu a extração de uma 
certidão para abrir um inquérito-
crime à magistrada, o que foi rejei-
tado pela juíza de instrução do pro-
cesso. Mas, após recurso, a Relação 
de Évora deu razão ao MP e orde-
nou que a escuta telefónica seja 
mesmo extraída e a conduta da pro-
curadora investigada. PAÍS PÁG. 18

VOLTA À FRANÇA Português da Movistar venceu ontem a 16.ª etapa da prova 
mais importante do ciclismo mundial, repetindo o feito de há dois anos. O cor-
redor da Póvoa de Varzim entrou desta forma no restrito grupo de três ciclis-
tas portugueses que ganharam tiradas do Tour por mais de uma vez, atrás de 
Joaquim Agostinho (quatro) e Acácio da Silva (três). ESPECIAL PÁGS. 28 E 29

Portugal terá este ano 
menos empregados 
do que nos anos 60

Corte de 4,7 
mil milhões 
divide PSD  
e PS nas  
negociações

CRISE Maria Luís Albuquerque foi à 
reunião entre PSD, CDS e PS expli-
car que não abre mão de cortar 4,7 
mil milhões na despesa pública. 
Negociações prosseguem hoje e 
partidos vão apresentar “contribu-
tos escritos”. ATUAL PÁGS. 4 E 5

CORTE O período do programa de 
ajustamento da troika apagou do 
mercado de trabalho cerca de 500 
mil empregos, sendo que já este ano 
Portugal terá menos pessoas empre-
gadas do que em 1960. E em 2014, a 
situação deve piorar novamente.  

A destruição de emprego atingirá 
este ano proporções históricas: de-
verá cair 4,8%, o maior recuo anual 
desde 1960, pelo menos, de acordo 
com o Boletim Económico – Verão 
2013, do Banco de Portugal, ontem 
divulgado. ATUAL PÁG. 2

O dia perfeito que terminou 
com mais uma vitória no Tour

Rui Costa

Colégios só para 
um dos sexos têm 
cerca de mil alunos
EDUCAÇÃO Há apenas quatro colé-
gios no País que só aceitam um dos 
géneros, todos da cooperativa Fo-
mento, uma tendência com tradi-
ção no estrangeiro. ATUAL PÁGS. 6 E 7

5 mil professores 
contratados        
sem lugar nas AEC 
1.º CICLO Despacho do ministério 
obriga escolas a usar os professores 
do quadro com horário zero nas ati-
vidades extras. Lugares eram ocupa-
dos por contratados. PAÍS PÁG. 13 

Autistas vão 
organizar          
Vilar de Mouros
SOLIDARIEDADE Associação de apoio 
a autistas vai assumir a organização 
do mítico festival e com as receitas 
quer construir edifício para apoiar 
aquela população. PAÍS PÁG. 14

‘Gadgets’ para ler 
na praia

VERÃO

Mergulho  
com tubarões

Casamento 
budista  
de Tina 
Turner

VERÃO PÁGS. 49 A 53


