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“O meu país é o que o mar não quer”  Ruy Belo
Frases de marear

Estado deixa 
de pagar  
mais de  
meio milhão 
de abonos  
de família
^äíÉê~´πÉëK O Estado poupou 293 milhões de 
euros com novas regras do subsídio por filho.  
A maior parte foi absorvida por outras despesas

O abono de família chega a menos 
um terço das crianças desde que 
foram alteradas as regras, em 2010. 
Em setembro desse ano, eram 1,8 
milhões de beneficiários e, 15 me-
ses depois, passaram para 1,2 mi-
lhões, menos 625 mil. E quem tem 
direito ao subsídio recebe menos, 
uma média de 29,19 euros mensais 
por cada filho com mais de um ano. 
O Estado poupou 293,3 milhões de 
euros com esta parcela em 2011, 
mas grande parte foi absorvida por 
outros gastos. A despesa da Segu-
rança Social diminuiu apenas 57 

mil euros, totalizando 23 078,2 mi-
lhões de euros. É no 1.º escalão, o 
que tem a mensalidade mais alta, 
que se nota uma maior quebra. A 
comparação é feita pelo Observa-
tório das Famílias e das Políticas de 
Família. Karin Wall, a coordenado-
ra do estudo, prevê que estas alte-
rações provoquem uma diminui-
ção no número de nascimentos. 
Defende “uma configuração de po-
líticas” para haver impacto na na-
talidade, “coerência e estabilidade 
nas políticas, o que não tem acon-
tecido em Portugal”. PAÍS 14

CRISE A Bolsa de Madrid teve ontem uma queda tão grande que as vendas a des-
coberto foram suspensas. A dívida pública espanhola registou um recorde his-
tórico de 7,5%. Para estimular o consumo, o Executivo acabou com o tradicional 
período de sesta no comércio. Entretanto, a Moody’s colocou sob perspetiva ne-
gativa as dívidas da Alemanha, da Holanda e do Luxemburgo. BOLSA PÁG. 30

Ministério da Educação 
encerra 239 escolas 
do ensino básico 
REFORMA Maior parte dos estabele-
cimentos de ensino que vão encer-
rar (126) localizam-se no Norte do 
País, segue-se a zona centro, com 
66 unidades referenciadas. Minis-
tério diz que o critério foi a existên-

cia de escola ou centro escolar com 
melhores condições nas proximi-
dades. Segundo a tutela, a reforma 
da rede do 1.º ciclo do ensino bási-
co foi feita com o acordo dos autar-
cas da região. ATUAL PÁGS. 6 E 7 

Novas pensões de 
funcionários caem 
27% em nove anos
ORÇAMENTO Os 2000 funcionários 
públicos que passaram à reforma 
em junho ficaram com uma pensão 
média de 1024 euros, o valor mais 
baixo desde 2003. ATUAL PÁG. 2

55 famílias ficaram 
sem casa por causa 
dos incêndios
BALANÇO Na Madeira, já se fizeram 
contas aos prejuízos dos fogos dos 
últimos dias: 55 casas danificadas, 
das quais 15 ficaram completa-
mente destruídas. PAÍS PÁG. 17

Menina de 15 anos 
desaparece após 
ida ao cinema 
INVESTIGAÇÃO Tatiana disse à mãe 
que um dia iria ter uma surpresa. 
Desde o dia 16 que não atende o te-
lemóvel. Terá “namorado” no Norte. 
PJ investiga o caso. PAÍS PÁG. 19 

‘Joker’: o terror 
de Denver enfrenta 
a pena de morte
EUA James Holmes 
apresentou-se em tri-
bunal com cabelo cor 
de laranja, estilo per-
sonagem de BD. Sus-
peito de matar 12 pes-
soas, não abriu a 
boca. GLOBO  PÁG. 23

Passos Coelho avisa 
deputados: “Que se 
lixem as eleições!”
PSD Primeiro-ministro garante aos 
deputados do partido que não vai 
mudar de rumo e sacrificar o inte-
resse nacional para evitar maus re-
sultados nas urnas. POLÍTICA PÁG. 12

Espanha cercada pelos mercados 
corta ‘la siesta’ para salvar lojas

ANDREA COMAS /REUTERS

MEDIA PÁGS. 46 E 47

Como Balsemão prepara 
a sucessão na Impresa

SPORT PÁG. 34

Vieira decisivo em 
‘nova vida’ de Martins


