
QUARTA-FEIRA, 18 de abril de 2012, Ano 148.º, N.º 52 237, 1,���10�€ 

Diretor  JOÃO MARCELINO  Diretora Adjunta  FILOMENA MARTINS  Subdiretores LEONÍDIO PAULO FERREIRA, NUNO SARAIVA E PEDRO TADEU
www.dn.pt

Fecha os olhos para não seres cego Vergílio Ferreira (1916-1996)› ›

^ÅçêÇç=íêáé~êíáÇçK João Proença admitiu ontem rasgar o documento assinado a 18 de janeiro 
caso o Governo não o cumpra na sua totalidade. Essa decisão aproximaria Portugal da Grécia

Apenas três meses depois da assinatura do Acor-
do de Concertação Social, o secretário-geral da 
UGT vem agora ameaçar que poderá denunciá-
-lo caso o Governo continue a não cumprir me-
didas relacionadas com a contratação coletiva e 

com estímulos ao crescimento e ao emprego. 
“Queremos deixar um aviso claro ao Governo e 
aos empregadores: ou respeitam o acordo tri-
partido na sua totalidade ou então há que de-
nunciar o acordo”, advertiu ontem João Proen-

ça. Esta decisão teria um impacto negativo na 
reputação externa do País. O consenso político 
tem sido o principal trunfo utilizado para dis-
tanciar Portugal da Grécia. Perdê-lo aproxima-
ria Lisboa de Atenas. ATUAL PÁGS. 4 E 5

PREVISÕES PÓS-TROIKA O Fundo Monetário Internacional estima que, em 2017, Portugal continuará a ser das economias que menos crescerão no mundo 
(1,5%) e das que registarão níveis de desemprego mais elevados num grupo de uma centena de nações. A instituição liderada por Christine Lagarde admite 
que a “desintegração da Zona Euro” é um risco real e que há países que podem cair do barco. O FMI pede menos agressividade na austeridade. BOLSA PÁG. 31

UGT ameaça romper 
Concertação Social

Lagarde e as más 
notícias do FMI  
para Portugal

Vídeo de Godinho 
para separar clube 
do caso Cristóvão 
SPORT PÁGS. 36 E 37

Sporting
Rei prepara-se para 
explicar a espanhóis 
caçada a elefantes 
GLOBO PÁG. 26

Juan Carlos

Situação na Guiné 
vai ser clarificada  
até fim da semana
GOLPE A pressão internacional re-
dobra para pôr fim à revolta em Bis-
sau. Militares portugueses enviados 
para a região devem regressar a Lis-
boa ou integrar força de estabiliza-
ção da ONU. ATUAL PÁG. 2

Seguro propõe 
reduzir rendas 
pagas às elétricas
SOCIALISTAS No encerramento das 
jornadas parlamentares do PS, o 
secretário-geral do partido apre-
sentou sete propostas para os por-
tugueses pagarem menos nas fatu-
ras da luz e do gás. POLÍTICA PÁG. 8

Câmaras avançam 
para guerra aberta  
a fusões de escolas 
AGRUPAMENTOS Associação de Mu-
nicípios rejeita, em documento en-
viado ao Ministério da Educação, 
regras para juntar escolas, numa al-
tura em que já há autarquias a 
chumbar proposta. PAÍS PÁG. 13

Cortes nas bolsas 
são novo alvo das 
críticas da Igreja
PAPEL SOCIAL Igreja Católica teme 
que a educação se torne acessível 
apenas às elites. Mais uma crítica 
ao Governo, depois de tomadas de 
posição sobre a crise. PAÍS PÁG. 16

ESPECIAL PÁGS. 28 E 29 E ÚLTIMA 

Mil euros por posar  
       aos 83 anos

MEDIA PÁG. 53

Timor elege mais 
um ex-guerrilheiro 
para Presidente 
VITÓRIA Taur Matan Ruak obteve 
mais de 60% dos votos na segunda 
volta das presidenciais. Ex-comba-
tente ocupa cargo que antes de ser 
de Ramos-Horta foi do guerrilhei-
ro Xanana Gusmão. GLOBO PÁG. 24

Ronaldo sem botas 
antes da derrota 
(2-1) em Munique 
SPORT PÁG. 38

Real Madrid

Neta de Jorge Amado  
filma ‘Capitães da Areia’

KEVIN LAMARQUE/REUTERS


