
SÁBADO, 14 de julho de 2012, Ano 148.º, N.º 52 324, 1,���50�€ 
Diretor  JOÃO MARCELINO  Diretora Adjunta  FILOMENA MARTINS  Subdiretores LEONÍDIO PAULO FERREIRA, NUNO SARAIVA E PEDRO TADEU

www.dn.pt

“O espírito do homem é como um rio que procura o mar”  Henry Miller
Frases de marear

fåèì¨êáíçëK Diretor nacional, Almeida Rodrigues, ordenou a abertura de inquéritos disciplinares contra 
Paulo Félix e Álvaro Negrão, em licença sem vencimento, envolvidos no chamado ‘caso das secretas’

BPN

Passos 
Coelho vai 
ser chamado 
à comissão 
parlamentar 
de inquérito 
POLÍTICA PÁG. 13

Licenciatura

Miguel 
Relvas  
e Lusófona  
na mira  
do Ministério 
Público 
POLÍTICA PÁG. 10

Relatório

Quase dois 
milhões 
em risco  
de pobreza 
antes da 
austeridade 
PAÍS PÁG. 16

PJ processa dois inspetores 
‘emprestados’ à Ongoing
Álvaro Negrão e Paulo Félix, dois inspetores da Polícia 
Judiciária em licença sem vencimento, estão a ser alvo 
de inquéritos disciplinares ordenados pelo diretor na-
cional, Almeida Rodrigues. Em causa está o envolvi-
mento dos dois no chamado “caso das secretas”. Am-

bos estão ainda sob alçada disciplinar da Judiciária, 
apesar de não exercerem funções. Paulo Félix e Álvaro 
Negrão trabalharam para o grupo Ongoing e, segun-
do o Ministério Público, integraram uma estrutura 
criada por Jorge Silva Carvalho, ex-diretor do SIED, que 

se dedicava à “contrainformação online”. Negrão é ain-
da suspeito de ter participado numa cobrança de uma 
dívida a pedido da mãe do presidente da Ongoing, Nu-
no Vasconcellos. Nenhum foi constituído arguido ou 
acusado no processo-crime. POLÍTICA PÁG. 12

Espião suspeito  
de ajudar rede  
de tráfico de armas
ACUSAÇÃO O Departamento Central de Investigação 
e Ação Penal acusou cinco pessoas de pertencerem 
a uma rede de tráfico de armas para uma fação dissi-
dente do IRA (o Exército Republicano Irlandês). Um 
espião do SIS, entretanto demitido, é suspeito de 
passar informação confidencial à rede. PAÍS PÁG. 15

Ministério não 
trava concursos 
dos médicos
CARREIRAS Ministro e sindicatos sentaram-se à mes-
ma mesa ao longo de três horas. Sindicatos saíram 
com a convicção de que os concursos para contratar 
clínicos à hora foram suspensos; Paulo Macedo ga-
rante que não. Promessa de não contratar clínicos à 
hora sem efeitos este ano. ATUAL PÁGS. 2 E 3

A vida  
fantástica 
do maior 
criador 
da folk 
americana 
QUOCIENTE  
DE INTELIGÊNCIA

Conheça  
a receita 
para a  
salvação  
do projeto 
europeu 
DINHEIRO  
VIVO

Juíza que condenou 
Paco Bandeira 

avisou-o: “Que isto 
não se repita!”

SENTENÇA O cantor esteve sempre 
acompanhado pelas duas filhas 

mais velhas, quando ontem foi con-
denado a três anos e quatro meses 
de prisão, com pena suspensa. O 

tribunal deu como provado o crime 
de violência doméstica sobre a  

ex-mulher. Paco Bandeira já disse 
que vai recorrer. PAÍS PÁGS. 18 E 19

Já é possível controlar um  
computador só com os olhos 
CIÊNCIA PÁG. 26

Os arquivos que contam 
histórias de presos famosos 
ESPECIAL PÁGS. 24 E 25

Benfica

Carlos 
Martins  
confirma  
primeira  
vitória  
da época 
SPORT PÁG. 32
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