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As coisas pertencem a quem sabe desfrutá-las André Gide (1869-1951)› ›

`ê¨ÇáíçK Sentença inédita determina que entrega de habitação paga empréstimo em dívida. Decisão 
pode fazer jurisprudência e aliviar muitas famílias numa altura em que são devolvidas 25 casas por dia 

Crise no Leiria 
ameaça baralhar 
as contas do 
campeonato 
POLÍTICA PÁG. 12

QUOCIENTE DE INTELIGÊNCIA

I Liga

Seguro garante 
que o seu 
candidato já 
é juiz há 8 anos 
POLÍTICA PÁG. 14

Constitucional

Alunos vão ser 
penalizados 
por desperdício 
nas cantinas 
PAÍS PÁG. 16

Viriato Teles, 
Graça Moura 
e Vieira Nery 
explicam 
José Afonso

Escolas

Carlos Gomes 
Júnior está a 
salvo na Costa 
do Marfim  
GLOBO PÁG. 27

Guiné-Bissau

É uma sentença do tribunal de Porta-
legre que irá mudar a relação entre os 
bancos e os clientes que devolverem 
a casa por falta de pagamento. A de-
cisão determina que a entrega da 
casa liquida na totalidade o emprés-

timo concedido. Para justificar esta 
sentença, o juiz considerou que ha-
via “enriquecimento injustificado” 
por parte dos bancos pelo facto de 
avaliarem as habitações e exigirem 
depois aos devedores o remanescen-

te resultante da diferença entre o va-
lor da avaliação e o montante obtido 
com a venda. A sentença já transitou 
em julgado, pelo que é definitiva, e 
segue jurisprudência já em prática 
em Espanha. Só neste primeiro tri-

mestre, já foram entregues aos ban-
cos 2300 casas, mais 73% do que em 
período homólogo do ano passado. 
Por dia há uma média de 25 habita-
ções que são devolvidas às institui-
ções bancárias. ATUAL PÁGS. 4 E 5

À descoberta do bairro de lata do século XXI

Ministro 
da Economia 
bloqueia 
1500 milhões 
do QREN
PROTESTOS Associação de Municí-
pios contesta decisão de Álvaro San-
tos Pereira e teme efeitos que o “con-
gelamento” das verbas pode causar 
ao País. “Operação Limpeza” lançada 
pelo Governo já travou 2200 projetos. 
Os autarcas exigem saber porque foi 
parado “o único instrumento finan-
ceiro para dinamizar atividade eco-
nómica e o emprego”. ATUAL PÁG. 2

DESPEDIDA O treinador 
anunciou ontem o adeus 
ao clube que orientou 
nos últimos quatro anos 
e no qual conquistou 13 
títulos. O sucessor será o 
seu adjunto. 
 ESPECIAL PÁGS. 24 E 25
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DVD

DINHEIRO VIVO

Como eles  
se tornaram 
empreendedores 
depois dos 
65 anos 

Função pública 
portuguesa é  
a que trabalha 
menos horas 
DINHEIRO VIVO

Estado

Tribunal decide que a entrega  
de casa ao banco liquida dívida

QUINTA DA PARVOÍCE. Vanessa, de 10 anos (a menina das trancinhas), vive aqui praticamente desde que se conhece. Perguntada 
sobre onde gostaria de viver, não hesita: “Num spa.” Uma espécie de antónimo deste lugar que, erguido nos últimos nove 
anos, em Setúbal, dá pelo nome extraordinário de Quinta da Parvoíce. E que abriga mais de cem pessoas, na maioria de ori-
gem angolana. Há quem ande na universidade, como quem viva de biscates. Quase todos sonham sair daqui, mas há quem 
garanta que vai ter saudades. De quê? Descubra por si nesta viagem a um bairro de lata do século XXI. PÁGS. 6 A 9

Guardiola já tinha 
decidido deixar o 
Barça em dezembro
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