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“O marinheiro bonito /sereiado marlevou” Dorival Caymi
Frases de marear

PUB

PUB

Futebol nacional
perdeu 44 clubes
só numa década

Porta aberta
para taxar
os subsídios
militares

CRISE Desde2003,oscampeonatos
nacionaisdefuteboljáperderam44
emblemas–esteanoforam19.Autar-
quiasfecharamatorneiraprincipal-
mentenointerior.SPORTPÁGS.36E37

DEFESA AssociaçãoNacionaldeSar-
gentos diz que o Governo alargou
osdescontos paraaAssistênciana
DoençadosMilitaresdasForçasAr-
madas atodos os suplementos re-
muneratórios,bemcomoouniver-
sodoscontribuintes.POLÍTICAPÁG.12

Defesa procura
anular confissão
de Renato Seabra
TRIBUNAL Jovemacusado damorte
de Carlos Castro vai hoje ultimar
em audiência os pormenores do
julgamento, marcado para sexta-
-feiraemNovaIorque. MEDIAPÁG. 53

PSP está a ocultar
um estudo que
critica as chefias
POLÍCIA Relatório interno pedido
pelaDireçãoNacionaldaPSP iden-
tificou problemas graves de lide-
rança. Estudo permanece secreto.
Sindicatos contestam. PAÍSPÁG. 18

ANOLETIVOAescolaabreasportascomospaisafazermaiscontasàsdespesas–osbancosdetrocasdelivrosdispararam
–enovosdesafios.Regressaoexameda4.ªclasse,ospaispodemsermultadospelomaucomportamentodosfilhos,astur-
massãomaiores.Milharesdealunos,comoCristóvão,conhecemumanovaescola,maislongedecasa.ATUALPÁGS.6A9

Quase dois milhões
de alunos começam
as aulas esta semana

^kqþkfl gK pbdrol
SECRETÁRIO-GERAL DO PS

gboþkfjl ab plrp^
SECRETÁRIO-GERAL DO PCP

K̂ glÍl g^oafj
LÍDER DO PSD-MADEIRA

gKqlod^i cboobfo^
BISPO DAS FORÇAS ARMADAS

_ d̂Íl cbifu
EX-MINISTRO DAS FINANÇAS

jlro^w ilmbp
PRESIDENTE DA ASJP

O PS não pode
pactuarcom um
caminho de que
discorda. Assim
não. Não seremos
cúmplices”

“ É preciso pôrum
ponto final nesta
política de ruína
de consequências
trágicas para
o País”

“ É um ataque
atroz aos
trabalhadores
em nome
da equidade.
Basta!”

“Se a situação se
agrava, obviamente
terá de haveruma
intervenção do
senhorPresidente
da República”

“ As medidas
anunciadas, mais
do que contornara
decisão do Tribunal
Constitucional,
são uma afronta”

“É um verdadeiro
imposto. Deixou
de seruma
contribuição social
para serum
imposto único”

“

Cerco total à austeridade

Oregressodanovelacom
saboracravoeacanela

Indianoapedalar
àvoltadomundo
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