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“Peço meças ao Sol, ao Céu, ao Mar / Pois viver é também acontecer.”  Ary dos Santos
Frases de marear

Portas recusa imposto 
especial sobre subsídios 
no público e privado 
lê´~ãÉåíçK Carta do parceiro da maioria no Governo aos militantes do CDS 
afirma que impostos atingiram o limite e recusa estender cortes aos privados, 
como Passos Coelho tinha admitido. O primeiro-ministro voltou a ser vaiado

A missiva de Paulo Portas aos militantes do CDS-PP, anun-
ciada há um mês, acabou por seguir.  O líder democrata-cris-
tão incorporou-lhe entretanto a resposta do partido ao acór-
dão do TC sobre os subsídios, dizendo que o sector público 
e o sector privado não podem ser tratados por igual. Soman-

do esta ideia à de que o “nível de impostos atingiu o seu limi-
te”, concluiu-se que Portas é contra uma taxa universal  
extraordinária que taxe por igual todos os contribuintes, em 
2013. Passos, ontem de novo vaiado, garante que não está  
“a exigir de mais aos portugueses”. POLÍTICA PÁGS. 10 E 11

CRISE  Américo Amorim deixou de ser o homem mais rico de Portugal. Foi substituído pelo único empresário cuja fortuna não 
derrapou no último ano devido à crise: Alexandre Soares dos Santos, o presidente do grupo Jerónimo Martins, que detém a  
cadeia Pingo Doce. A fortuna dos mais ricos vale agora 14,4 mil milhões de euros, menos 17,5% do que em 2010. ATUAL PÁGS. 4 E 5
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ESPECIAL PÁGS. 26 A 30

Arqueólogos 
descobrem 
túmulo que será 
de Mona Lisa 
CIÊNCIA PÁG. 25

História

Exemplo

Como em 
quatro dias 
a Gronelândia 
ficou sem gelo 
CIÊNCIA PÁG. 24

Ambiente

50% dos roubos 
violentos a casas 
são em bordéis
LISBOA Habitações privadas para  
a prática de prostituição são agora 
os alvos preferenciais dos gangues 
armados: há sempre dinheiro vivo e 
vítimas não se queixam.  ATUAL PÁG. 2

‘Bodyborders’ 
salvaram mãe 
e três crianças
FIGUEIRA DA FOZ Oito praticantes de 
bodyboard avistaram uma mulher e 
três crianças, entre os seis e sete anos, 
em risco de afogamento. Socorre-
ram-nas e salvaram-nas.  PAÍS PÁG. 18

CTT e ANA querem 
exceções salariais 
iguais às da RTP
POLÉMICA Decisão de permitir que 
presidente e vogal da RTP ultrapas-
sem tetos salariais continua a ser cri-
ticada. CTT e ANA exigem entrar no 
vasto leque das exceções. MEDIA PÁG. 47

Há cada vez mais 
jovens a procurar 
trabalho no verão
FÉRIAS Estudantes aproveitam período 
que era de descanso para ganhar  
algum dinheiro e ajudar os pais com as 
despesas da faculdade. Mas oferta de 
empregos diminuiu.  ATUAL PÁGS. 6 E 7

Ricos portugueses estão mais pobres três mil milhões

Ex-olímpicos que 
competem agora 
para sobreviver  

ALBERTINA 
DIAS 
vender 
medalhas 
e fazer 
limpezas

MANUEL 
SILVA 
ter de emigrar 
e trabalhar 
como varredor 
de lixo

TERESA 
MACHADO 
fisioterapeuta 
depois 
de ter sido 
mulher a dias 

MÁRIO 
ANÍBAL 
ser treinador 
depois 
de vencer 
tumor

Ir a todos os 
concertos deste 
verão custaria 
732 euros 
ARTES PÁG. 43

Música

Valentina, a 
menina modelo 
de 10 meses 
com síndrome 
de Down 
PAÍS PÁG. 16

1.
º

SOARES 
DOS SANTOS

2070
milhões de euros

2.
º

AMÉRICO 
AMORIM

1900
milhões de euros

Proteger 
o mar, as 
riquezas 
subaquáticas 
e um ‘robot’ 
para estudar 
as profundezas 
marítimas
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