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RASPA. PODES GANHAR 
E ATÉ MULTIPLICAR
O TEU PRÉMIO POR

PUB

Jorge Jesus 
rejeita milhões 
da Turquia
PÁG. 41

● À partida, o principal problema 
para qualquer candidato inde -
pendente é o financiamento, que 
nestes casos depende de amigos 
prósperos, donativos, empréstimos 
bancários. Os exemplos de Manuel 
Alegre, em 2006, e Fernando Nobre, 
em 2011. PORTUGAL PÁGS. 10 E 11

Como se monta 
uma campanha  
para Belém sem 
apoio partidário

PPRESIDENCIAIS

● Eu não Venho Fazer Um Discurso 
reúne em livro textos inéditos e 
desconhecidos do prémio Nobel 
da Literatura, proferidos sobretu-
do na América do Sul. O discurso 
que o DN publica foi lido pelo es-
critor em Cuba, num encontro de 
intelectuais. ARTES PÁGS. 32 E 33

O discurso de 
García Márquez, 
o escritor que 
detestava palestras

EXCLUSIVO

● O ex-dirigente do PSD requereu 
ao juiz de instrução no processo do 
homicídio de Rosalina Ribeiro pa -
ra ser julgado por um tribunal de 
júri, apesar de não se saber ainda 
se haverá julgamento. A acontecer, 
no entanto, Duarte Lima não quer 
estar presente. DN+ PÁG. 2

Duarte Lima quer 
ser julgado no 
Brasil mas sem 
sair de Portugal

PETIÇÃO

Insolvência. Mais de 7300 pessoas pediram ajuda à Deco nos primei-
ros três meses do ano. O número manteve-se estável, mas são cada vez 
mais os pais que têm de acolher os filhos desempregados e que já per-
deram ou não conseguem manter a sua própria casa.
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Ajuda a filhos 
desempregados 
leva famílias  
à rutura financeira

DINHEIRO PÁG. 16

● Nas últimas três décadas, Lisboa 
perdeu quase 300 mil habitantes. 
Para inverter a tendência, Fernan-
do Medina, o novo presidente da 
câmara, prometeu rendas de casa 
mais acessíveis. Mas há quem não 
espere pelas medidas de incentivo 
e já se tenha mudado para a capi-
tal. O preço da renda é compensa-
do pela proximidade das escolas e 
do trabalho. PORTUGAL PÁGS. 14 E 15

Lisboa perde 
habitantes, 
mas ainda há 
quem prefira 
mudar-se 
para a capital

RREPORTAGEM

Candidato-me 
à presidência
Todos os dias os americanos 
precisam de um campeão.  
E eu quero ser esse campeão

HILLARY CLINTON
DN+ PÁGS. 4 E 5
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