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Sabia que…  
O ‘Atlascar’, um veículo desenvolvido pela Universidade de Aveiro, anda sozinho e consegue prever o movimento dos peões para evitar atropelamentos?

bäÉíêáÅáÇ~ÇÉK=Governo tem até 2016 para levar 5,7 milhões de clientes para o mercado livre e só os convence 
se os preços em vigor forem mais altos. A luz subiu 4% em janeiro. Em 2013, o aumento será bastante maior

Demissão

Merkel  
perde  
segundo 
Presidente 
em dois anos 
GLOBO PÁG. 27

Portugal 
tornou-se 
um país  
de filhos  
únicos 
PAÍS PÁG. 13

Apelo

Cavaco Silva 
quer o País 
a olhar  
para além  
da ‘troika’ 
POLÍTICA PÁG. 10

Natalidade

Empresário 
das orgias 
condenado  
a quase sete 
anos de cadeia 
PAÍS PÁG. 18

Sentença

Livraria 
Bulhosa  
não paga  
salários há  
dois meses 
ARTES PÁG. 40

Crise

Afinal abertura do mercado 
vai aumentar preço da luz
Sem contar com os impostos, a eletricidade aumen-
tou 4% este ano, mas a partir do próximo a subida de 
preços será bastante mais violenta. O objetivo do au-
mento nos preços é obrigar os clientes residenciais a 
mudar mais rapidamente para o mercado livre, que te-
rá de funcionar em pleno em 2016 – data a partir da 

qual serão os operadores, como a EDP, a Galp, a 
Iberdrola ou a Endesa, a definir os preços. A decisão de 
subir as tarifas reguladas nos três anos anteriores à sua 
extinção – expressa no decreto-lei que extingue as  
tarifas reguladas, a que o DN/Dinheiro Vivo teve aces-
so – terá ainda de ser aprovada em Conselho de Minis-

tros. Mas sempre foi defendida pelas empresas do sec-
tor, que acreditam que só com preços mais altos é pos-
sível estimular o mercado e criar concorrência. O pro-
cesso de extinção das tarifas reguladas será faseado: 
arranca já no dia 1 de julho e terá de estar concluído 
até ao final de 2015. DN/DINHEIRO VIVO

Carnaval 
de Torres: um 
negócio para 
500 empresas

BEJA Vítimas de triplo homicídio foram homenageadas à porta da casa onde viviam. Não muitas pessoas, cerca de 50, rezaram e não 
gritaram por justiça contra o “monstro” como previam fazer. Francisco Esperança, que confessou o assassínio de mulher (53 anos), 
filha (28) e neta (4) (na foto), suicidou-se no Estabelecimento Prisional de Lisboa. Em sua defesa, tinha alegado dívidas de elevadas 
quantias, um cancro em fase terminal, enfim, uma vida de problemas. “Mentira”, responde quem conhecia a família. Contam outras 
mentiras. Benvinda, a mulher, encobria pai e filha, construindo um muro de silêncio à volta de todos. GRANDE REPORTAGEM PÁGS. 4 A 7

História de uma família morta pelas mentiras

Quando a função  
pública levou a mal  
o Carnaval

Desemprego vai 
desacelerar em 
julho, diz PassosA moda dos 

famosos que 
fazem livros 
de cozinha

PROTESTO Em1993, fun-
cionários públicos fo-
ram trabalhar mas-
carados. O DN re-
corda. ESPECIAL 
PÁGS. 23 A 25

DEBATE O desemprego “vai ter de 
desacelerar no segundo semestre”, 
prometeu o primeiro-ministro no 
Parlamento. Redução “estrutural” 
só quando o País deixar de vez “a re-
ceita socialista”. ATUAL  PÁGS. 2 E 3

Oficial da GNR 
acusado de 
favorecer amigos
PROCESSO Ministério Público de 
Sintra acusou antigo responsável 
da Escola Prática da Guarda por cri-
mes de participação económica e 
abuso de poder relacionados com 
adjudicações. PAÍS PÁG. 17


