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Trabalho. Um em cada sete trabalhadores está 
a ganhar o salário mínimo (hoje, nos 505 euros). 
Nos últimos nove anos, o número subiu de 5% 
para 12,9% da população empregada. DINHEIRO PÁG. 17

Número de 
portugueses 
com salário 
mínimo 
triplica desde  
início da crise

IDEIAS DN  
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Aposta esta sexta
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3º livro 
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REVISTA 
NOTÍCIAS TV  
O REGRESSO  
DE HOUSE  
OF CARDS E 
ENTREVISTA COM 
JOAQUÍN CORTÉS  

Primeira lição  
de Durão  
aos alunos  
da Católica: 
“União Europeia 
é um OPNI” 

FFORMAÇÃO

Varoufakis  
conta com Draghi 
para evitar 
incumprimento

GRÉCIA

Há 17 anos que  
não morriam  
tantas pessoas  
por frio e gripe

SAÚDE

PORTUGAL PÁG. 13

● A citação de Jacques Delors (a UE 
é um OPNI: objeto político não 
identificado) bastou para o ex-pre-
sidente da Comissão Europeia con-
quistar uma sala cheia. Nos 55 mi-
nutos que durou a sua primeira aula 
na Universidade Católica de Lisboa, 
Barroso defendeu o legado em Bru-
xelas e a lusofonia. DN+ PÁG. 2

● Vários deputados, incluindo Maria 
de Belém, Nuno Sá e Vitalino Canas, 
tentaram ontem desvalorizar o im-
pacto das palavras elogiosas de Antó-
nio Costa à governação (num encon-
tro com a comunidade chinesa) na 
imagem do PS. Mas José Vieira da Sil-
va recusou fazê-lo. Numa reunião à 
porta fechada, o número dois da ban-
cada parlamentar socialista quis pas-

sar a mensagem de que a maioria 
PSD-CDS tem todos os meios para 
continuar a explorar o caso, causan-
do danos na afirmação eleitoral do PS. 
Na apresentação da edição digital do 
jornal do partido, Costa explicou-se: 
“Aos investidores estrangeiros temos 
de dar uma mensagem de confiança. 
Fazer oposição não me impede de de-
fender o país.” DN+ PÁGS. 4 E 5

Vieira da Silva alerta para 
impacto negativo no PS das 
declarações de António Costa 

POLÍTICA

●  Défice mais alto complica contas 
da Grécia, que tem de pagar 140 mi-
lhões ao FMI em março. Presidente 
do Parlamento e ministro da Energia 
entre 30 deputados do Syriza que se 
opõem a reformas. MUNDO PÁGS. 30 E 31

“Podem esperar  
muitas mudanças  
e surpresas”, diz Beau 
Willimon, criador  
da série House  
of Cards, na véspera  
da estreia da terceira 
temporada “Criei o estilo Joaquín Cortés 

mundialmente conhecido”


