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“Deixem que haja um mar em movimento entre as margens das vossas almas”  Khalil Gibran
Frases de marear

150 mil pessoas  
ganham até  
310 euros/mês

EMPREGO O número de portugue-
ses com salários abaixo de 310 eu-
ros aumentou 9,4% face a 2011. No 
total, há 153 mil trabalhadores nes-
sa situação. BOLSA PÁG. 34

Congelam óvulos 
para serem mães 
aos 50 anos

PROCRIAÇÃO Já há duas clínicas  
a fazer criopreservação porque a 
mulher quer adiar a maternidade. 
Especialistas discutem legalidade 
da decisão. ATUAL PÁGS. 2 E 3

Jovem mata pai 
a tiro para salvar 
a mãe e os irmãos

VIOLÊNCIA Hugo, 20 anos, disparou 
contra o pai depois de este ter ten-
tado entrar com um trator no bar-
racão onde a família vivia. Irmãos 
apoiam suspeito. PAÍS PÁG. 16

mçä¨ãáÅ~K Cinco dias depois de Francisco Ribeiro ter matado três pessoas 
em Queluz a Polícia Judiciária ainda não recebeu documento para o deter

Reino Unido 
ameaça 
retaliar contra 
asilo dado  
a Assange  
GLOBO PÁG. 21

Equador

Criminosos 
internados 
no privado 
custam menos 
ao Estado 
ATUAL PÁGS. 4 E 5

Menores

Novo hospital 
militar único 
arranca  
com dívida  
de 20 milhões 
POLÍTICA PÁG. 8

Saúde

Diogo 
Infante 
não poupa 
críticas à 
produção 
portuguesa

‘Notícias TV’

Ministério Público de Sintra emitiu documento na 
terça-feira ao final do dia, ou seja, mais de 24 horas 
após o crime, mas PJ só hoje deve receber o mandado 
de detenção do homem que matou a cunhada, uma 
sobrinha e o segurança das duas num elevador em 
Queluz. Francisco Ribeiro está internado no Hospital 

de São José com queimaduras de segundo grau em 
rosto, braços e pernas, e sob vigilância das autorida-
des. Mas se pudesse andar e deixar a unidade hospi-
talar, polícias pouco poderiam fazer para o impedir. 
Crime esteve relacionado com desavenças sobre a 
gestão de duas clínicas da família. PAÍS PÁG. 18 

PJ ainda não tem 
mandado contra triplo 
homicida do elevador

CONFRONTO Agentes abriram fogo para tentar dispersar trabalhadores de uma 
mina de platina. Polícia defende-se alegando que grevistas estavam armados 
com catanas e paus. Número de mortos pode chegar aos 18. GLOBO PÁG. 22

Polícia sul-africana chacina mineiros em greve 
SIPHIWE SIBEKO /REUTERS

Crise impõe Liga 
mais poupada 
dos últimos anos
ESPECIAL PÁGS. 25 A 32

Como as nozes 
aumentam a 
qualidade do 
            esperma

CIÊNCIA PÁG. 33

CNN aposta em 
‘reality shows’ para 
salvar audiências
MEDIA PÁG. 47


