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Sean Penn convidado para 
ser ‘embaixador da coca’

GLOBO PÁG. 25

O futuro de Star Wars 
no universo Disney

ARTES PÁG. 46

“Crê-se que o homem precisa de morrer para saber o que é Deus, salvo se conheceu o mar na juventude”  James A. Michener
Frases de marear

PUB

Procuradores vão ter  
aulas de defesa pessoal

sçí~´©çK Deputado 
do CDS violou acordo 
da coligação e votou 
contra Orçamento 
^ìëíÉêáÇ~ÇÉK PSD 
diz que nem deputa-
dos nem Governo 
estão satisfeitos com 
tantos sacrifícios 
aÉëÉãéêÉÖçK Taxa 
caiu apenas 0,1% e 
está agora nos 15,7%. 
Queda é justificada 
com emigração 
jovem e sazonalidade
ATUAL PÁGS. 2 A 7

mêÉîÉå´©çK Sindicato está a promover curso para magistrados reagirem a agressões ou assaltos
O Sindicato dos Magistrados do Ministério Pú-
blico (SMMP) decidiu levar aos seus associados 
um curso de defesa pessoal. Os magistrados do 
Ministério Público, para além dos códigos e leis, 
vão tomar contacto com técnicas da arte mar-

cial israelita Krav-Maga. Rui Cardoso, presiden-
te do SMMP, disse ao DN que o sindicato deci-
diu avançar com o curso por uma questão de 
“prevenção”. “Achamos pertinente fornecer aos 
nossos associados conhecimentos básicos de 

procedimentos de segurança”, declarou. Que, 
segundo a empresa que vai ministrar o curso, 
podem ser úteis em situações de assaltos, car-
jacking, agressões, em que  de nada serve o car-
tão de magistrado. PAÍS PÁG. 19

CONTESTAÇÃO Estivadores presentes na manifestação junto à escadaria da Assembleia da República não pouparam críticas 
ao Governo e mostraram da forma como a imagem mostra o desagrado pela legislação aprovada para regular o seu trabalho. 
No protesto, que contou com oito mil pessoas, uma jovem ficou ferida ao ser atingida por uma garrafa. ATUAL PÁG. 6

Passos 
e Portas 
apelam 
a acordo 
com PS

Obama no terreno 
para dar apoio a 
vítimas do ‘Sandy’ 
ESTADOS UNIDOS Presidente visitou 
Nova Jérsia para ver a tragédia. Em 
Nova Iorque, população tenta regres-
so ao normal. ESPECIAL PÁGS. 27 A 30

Cremações já são 
60% dos funerais 
na zona de Lisboa
FINADOS Visitas aos cemitérios di-
minuem, mas o ritual da morte e 
do luto está sempre presente seja 
qual for o processo. PAÍS PÁGS. 14 E 15

Oposição insiste 
na tese da venda 
“a saldo” do BPN
POLÉMICA PCP e BE divulgaram 
avaliações feitas ao BPN, que apon-
tavam preço superior ao por que foi 
vendido ao BIC. POLÍTICA PÁG. 12

Albuquerque 
ameaça liderança 
de Jardim no PSD
ELEIÇÕES Facto inédito na história so-
cial-democrata da Madeira. Pela pri-
meira vez em 36 anos Jardim enfren-
ta um adversário. POLÍTICA PÁGS. 10 E 11
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