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“Sou a gaivota que derrota / todo o mau tempo no mar alto”  Ary dos Santos
Frases de marear

Assessores do Governo 
recrutados no privado 
recebem subsídio de férias
m~Ö~ãÉåíçëK Passos e Gaspar argumentam que férias foram “adquiridas e vencidas em 2011”

CASTRO MARIM O marido da médica dentista bra-
sileira já tinha saído de casa, em Castro Marim, 
quando tudo aconteceu. Perto das 10.00, uma ex-
plosão seguida de incêndio causou a morte de 

Luciana, 40 anos, e dos dois filhos menores, um 
rapaz de 12 e uma menina de 10. Vizinhos falam 
num enorme estrondo, mas ainda faltam explica-
ções para a origem da explosão. Contudo, os bom-

beiros notaram que o quarto onde estavam as três 
vitímas tinha ainda a porta fechada, por onde saía 
intenso fumo. Terão morrido intoxicados. A Polícia 
Judiciária está a investigar o caso. PAÍS PÁG. 18

Explosão “estranha” em vivenda mata médica e dois filhos menores 

Estado arrisca 
perder 700 milhões 
dos submarinos

Portuguesa 
raptada 
por amante 
turco que  
a queria pôr 
em ‘harém’

NEGÓCIO Contrato de contrapartidas 
termina em breve. Ferrostaal ape-
nas é obrigada a pagar 70 milhões 
por incumprimento. POLÍTICA PÁG. 8

Banco de Portugal 
diz que salários 
têm de baixar 10%
TRABALHO Portugal perdeu compe-
titividade no início do ano face à 
média da Zona Euro, quando deve-
ria estar a recuperar. ATUAL PÁG. 2

Gaspar teme quebra 
nos pagamentos 
com cartões
CONTROLO Empresas que imponham 
limites ou que tenham quebras si-
gnificativas  nos pagamentos estarão 
na mira do fisco. BOLSA PÁG. 30

250 médicos 
inscritos na Ordem 
fazem acupunctura
SAÚDE Clínicos usam medicina al-
ternativa como complemento aos 
tratamentos. Formação está sem-
pre esgotada. ATUAL PÁGS. 4 E 5 

PORTO Emigrante na Suíça de 28 
anos deixou o marido pelo amante. 
Logo percebeu que ia ser só mais 
uma das mulheres do muçulmano. 
Veio para Portugal, onde foi seques-
trada pelo turco, que a queria levar 
de volta para Istambul. PAÍS PÁG. 12

Vieira quer José Eduardo Moniz  
e Domingos Piedade  
na sua lista às eleições

SPORT PÁG. 35

Golaço de Ismaily  
mantém viva esperança 
do Braga na Champions

SPORT PÁG. 36

Ao contrário dos funcionários pú-
blicos, que viram o subsídio das 
suas férias, adquiridas e vencidas 
em 2011, cortado em 2012, todos 
os assessores contratados pelos ga-

binetes ministeriais no sector pri-
vado podem ter recebido subsídio 
de férias. Contactado pelo DN, o 
gabinete do primeiro-ministro não 
revela quantos assessores contra-

tados receberam o pagamento das 
férias. O Partido Socialista, que 
aguarda as explicações do Executi-
vo, critica a decisão do ministro das 
Finanças, Vítor Gaspar, que deixa 

“isentos alguns, que por acaso tra-
balham para o Governo”, num mo-
mento em que todos os funcioná-
rios do Estado são chamados a fa-
zer sacrifícios. POLÍTICA PÁG. 9
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