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“Diadeluz, festadesol/Eo barquinho adeslizar/No macio azuldo mar” Roberto Menescal
Frases de marear

PUB

OministrodasFinançasconfirmou
ontemqueserãonecessáriasmedi-
dasextraordináriasparasecumprir
ametadodéficeesteano,apesarde

atroikatersubido esse objetivo de
4,5%para5%.Équeodéficeefetivo
de 2012 será, afinal, de 6% se não
houvermedidas de contenção. As

Finançasestãoafinalizarumpaco-
te de consolidação orçamental de
1,7milmilhõesdeeuros,querepre-
sentamadiferençaentre ter5% ou

6%dedéfice.Ontem,olíderdoCDS
almoçoucomo primeiro-ministro
emSão Bento enão teráescondido
o desagrado pelo facto de as medi-

das não incidirem na redução da
despesa. Manuela Ferreira Leite,
ex-líderdo PSD, não poupouo Go-
verno. ATUALPÁGS. 2 A 7

Vítor Gaspar admite ainda
mais cortes até final do ano

ì̂ëíÉêáÇ~ÇÉK Haverámedidas extras
paratapar buraco de 2,5 mil milhões

qÉåë©çK Portas almoçaem São Bento,
forçarecuo e faz tremer acoligação

oÉ~´©çK FerreiraLeite:“Senti-me na
URSS ao ouvir o ministro das Finanças”

LANÇAMENTO O novo iPhone 5 foi apresentado ontem pelo CEO da Apple, Tim Cook, que revelou um smartphone 4G
ultrafino com processador mais rápido, que chega a Portugal no dia 28. No evento tradicionalmente dedicado à mú-
sica e aos iPods, a Apple ofereceu ainda um miniconcerto dos Foo Fighters. ESPECIAL PÁGS. 28 E 29

Ministro quer
médicos a‘saltar’
entre urgências
PROPOSTA PauloMacedoquerobri-
garosmédicos,semprequehajafalta
derecursoshumanos,aintegrarequi-
pasemqualquerunidadedamesma
região,oquepodeimplicardesloca-
çõesde60quilómetros.PAÍSPÁG.13

Criança violada
pelo pai colocada
em local seguro
TRAUMA Ameninade dezanos que
durantemeses foivítimadeabusos
pelo paicadastrado estácomfami-
liares,emlocaldesconhecido,easer
acompanhadaportécnicos espe-
cializadosnestescasos. PAÍSPÁG.18

ESTADO DA UNIÃO O presidente da
ComissãoEuropeiacul-
pou os bancos de
“comportamento ir-
responsável”
e de “práticas
intoleráveis”,
isentando o
euro de res-
ponsabilida-
de na crise.
BOLSAPÁG.32

Ecrã maior,
mais leve,
mais rápido
e ao mesmo
preço

iPhone5 AUTÁRQUICAS Anún-
cio feito ontem em
entrevistaàSIC No-
tícias:“Vousercan-
didato àcâmara
em toda e em
qualquer cir-
cunstância”,
assegurou o
presidente
de Gaia.
POLÍTICAPÁG.12

Cubapelacâmara
deseterealizadores
ARTESPÁGS.46E47

Oheróiholandêsque
nasceu…noBarreiro
SPORT PÁG. 39

Barroso acusa
banca de ser a
culpada da crise

Menezes anuncia
candidatura à
Câmara do Porto

BECK DIEFENBACH/REUTERS


