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“Tal como um rio o mar só quer falar / Só a alma sabe falar com o mar”  Fiama Hasse Pais Brandão
Frases de marear

PUB

Fuzileiros  
e GNR 
colidiram 
em operação 
antidroga
ODEMIRA A PJ, apoiada por militares, 
não avisou a GNR da ação antitráfi-
co de droga. A Guarda chegou a reu-
nir forças para atacar a lancha sus-
peita. Podia ter havido “banho de 
sangue” entre polícias. PAÍS PÁG. 16

Média mais 
alta das notas 
da segunda 
fase foi de 
apenas 11
EXAMES Das dez disciplinas com mais 
alunos, oito viram as médias nos exa-
mes nacionais cair em relação à pri-
meira fase. Só Português e Filosofia 
subiram. Cerca de 40% dos alunos re-
petiram o exame. PAÍS PÁG. 12

PS quer saber 
quantos assessores 
tiveram subsídios

GOVERNO Deputados socialistas Carlos 
Zorrinho e José Junqueiro exigem a 
Passos que esclareça melhor quem é 
abrangido e qual o montante total des-
pendido pelo erário público com estes 
subsídios de assessores. POLÍTICA PÁG. 10

‘Troika’ obriga 
políticos a férias 
curtas e cá dentro
‘RENTRÉE’ Passos está de férias na Manta 
Rota, mas regressa dentro de dias. Es-
pera-o um arranque de ano político 
complexo: novo exame da troika no  
final do mês e um PS cada vez mais  
distante do consenso. POLÍTICA PÁGS. 8 E 9

Emigrantes já só 
chegam de carro: 
são 4 mil por dia
FÉRIAS Maior parte dos que trabalham 
no estrangeiro escolhe o carro para visi-
tar a família. O velho Sud Expresso con-
tinua a chegar a Santa Apolónia, mas o 
cais já não assiste aos encontros saudo-
sos de outros tempos. ATUAL PÁGS. 4 E 5 

O recurso a despedimentos com direi-
to a indemnização deverá ter uma 
queda brutal, na ordem dos 35%, face 
ao que era normal antes da crise (até 
2008), estima Bruxelas. Um exemplo: 
para os novos contratados (com as re-
gras que hoje entram em vigor) com-
pensará pouco ficar muito tempo na 
mesma empresa à espera da indem-

nização. Sobretudo se essas pessoas 
forem jovens com baixos salários, jus-
tamente o grupo que será alvo destas 
novas políticas para dinamizar a con-
tratação, mas também para acelerar a 
circulação dentro do mercado de tra-
balho. O terceiro pacote de alterações 
ao Código do Trabalho, que entra hoje 
em vigor, facilita e embaratece todas 

as formas de despedimentos, mas, em 
contrapartida, também tem incenti-
vos para que os novos contratados 
mudem muitas vezes de emprego. 
Com salários e indemnizações mais 
baixos, haverá cada vez menos em-
pregos para a vida e mais postos dis-
poníveis, sobretudo para os mais no-
vos. ATUAL PÁGS. 2 E 3

Despedimentos com 
direito a indemnização 
vão ter queda de 35% 
kçîç=ÅµÇáÖçK Ficar muito tempo numa empresa não compensará 
jovens com baixos salários. Mudar muito de emprego terá incentivos

Estreia amanhã 
o último Batman 
sem recurso 
à moda do 3D 
ARTES PÁGS. 44 E 45

Cinema

Trilogia de sexo 
vale a dona de casa 
ser a escritora  
que mais vende 
ARTES PÁG. 45

Livros

mÜÉäéë
Como ele se tornou 

o atleta mais medalhado  
de sempre da história 
dos Jogos Olímpicos

 Começou a nadar aos sete anos por ser hiperativo, imagina as  
provas antes de dormir e treina dez horas por dia. Ontem, tornou-se  

o único atleta olímpico com 19 medalhas. JOGOS OLÍMPICOS PÁGS. 25 A 32
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