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A história é uma galeria de quadros onde há poucos originais e muitas cópias Charles Tocqueville (1805-1859)› ›

Dívida oculta  
da Madeira 
sobe para  
3,6 mil milhões
fåèì¨êáíçK Investigação coordenada pelo 
DCIAP ‘descobriu’ mais 2 mil milhões de euros 
ligados a negócios da construção civil

A dívida da Madeira pode já ter ul-
trapassado os 8 mil milhões de eu-
ros. A investigação ordenada pela 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR) detetou muitas faturas não 
reportadas, obras que foram feitas 
sem enquadramento orçamental, 
outras sem emissão de fatura e der-
rapagens de milhões de euros. Ini-
cialmente, apurou-se o montante 
de 1,6 mil milhões de dívida oculta 
(já incluída no apuramento da dí-
vida global), mas agora – e a inves-

tigação ainda está no início – pode-
rá haver mais 2 mil milhões de eu-
ros. Tudo isto está a ser passado a 
pente fino pelos peritos do DCIAP. 
E o processo não começou ontem 
com as buscas ao edifício da ex-se-
cretaria regional do equipamento 
social. O DN apurou que empresas 
de construção civil foram contac-
tadas pelo DCIAP em outubro e no-
vembro de 2011, ou seja, logo após 
o anúncio do inquérito-crime por 
parte da PGR. POLÍTICA PÁG. 10

MEMÓRIA Miguel Portas, eurodeputado, morreu ontem na Bélgica, aos 53 
anos. Três amigos seus – Vasco Pimentel, Ivan Nunes e Paulo Pena – recor-
daram ao DN histórias deste fundador do Bloco de Esquerda. Filho de Nuno 
Portas e Helena Sacadura Cabral, irmão de Paulo e Catarina Portas, Miguel 
Portas, jornalista, economista, morreu vítima de cancro. POLÍTICA PÁG. 11

POLÉMICA PS acusa Passos Coelho 
de ter atacado de forma “displicen-
te” e “ligeira” duas personalidades “a 
quem deve o mandato para o qual 
agora foi escolhido pelos portugue-
ses”. As ausências de relevo e o dis-
curso de Cavaco Silva marcam a ses-

são solene 
dos 38 anos 
da Revolu-
ção dos Cra-
vos. No DN conheça a melhor 
operação militar da história das 
Forças Armadas. ATUAL PÁGS. 2 A 7

Miguel Portas 
1958-2012

A vida contada pelos amigos

Vítimas de roubo 
procuram peças 
de ouro na PJ

SEGURANÇA Cerca de 150 pessoas 
estiveram ontem na PJ a tentar 
identificar ouro que tinha sido rou-
bado das suas casas e que foi recu-
perado em Espanha. De 2500 peças 
já foram entregues 60. PAÍS PÁG. 18

Função pública 
perde metade das 
indemnizações

ESTADO Limite e novo cálculo das 
compensações nas rescisões por 
mútuo acordo fazem com que me-
tade dos trabalhadores menos qua-
lificados receba menos 50% do que 
se estivesse no privado. BOLSA PÁG. 32

2 mil urgências  
a menos no pico 
de mortalidade

CRISE Em fevereiro as urgências tive-
ram menos dois mil doentes por dia 
do que em igual período de 2011. Ta-
xas moderadoras mais altas podem 
explicar a redução. PAÍS PÁG. 14 

Godinho Lopes 
sai reforçado da 
AG do Sporting

VOTAÇÃO Pereira Cristóvão não per-
turbou reunião em que plano finan-
ceiro foi aprovado. Presidente traçou 
cenário negro e sócios deram-lhe 
um voto de confiança. SPORT PÁG. 36

SPORT PÁG. 39CIÊNCIA PÁG. 30

PS  defende Soares, Alegre  
e Capitães mas celebra  
Abril no Parlamento

Chelsea à espera de ‘Mou’ 
após final da Champions

A anatomia segundo 
Leonardo da Vinci
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