
DOMINGO, 29 de março de 2015, Ano 151.º, N.º 53 306, 1,50€ 
Diretor ANDRÉ MACEDO  Diretora adjunta MÓNICA BELLO  Subdiretores ANA SOUSA DIAS, JOANA PETIZ E NUNO SARAIVA  Diretor de arte PEDRO FERNANDESwww.dn.pt

IDEIAS DN. COLEÇÃO PARA OS 
PEQUENOS: NOMES COM HISTÓRIA

DNDOMINGO

136 magistrados 
investigados por 
crime desde 2010. 
Sete foram julgados
Justiça. Maioria são acusações de negligência, mas também há casos  
de abuso de poder, violação do segredo de justiça e violência doméstica

No bairro  
de Santa 
Filomena 
só pedem 
dois dias  
para arrumar  
as coisas 

RREPORTAGEM

● Só nesta semana foram demolidas 
19 construções, faltam ainda 60. 
Moradores contestam decisão da 
Câmara da Amadora, mas em de-
sespero alguns já só querem mais 
uns dias para tirar a mobília de casa. 
Provedor de Justiça pede suspensão 
das demolições. DN+ PÁGS. 4 E 5

Num universo de 1816 juízes e 1468 
magistrados do Ministério Público, 
há 136 casos de inquérito-crime 
nos últimos cinco anos. Sete foram 
levados a acusação e responderam 

ou vão responder em tribunal. Os 
casos mais frequentes são pais in-
satisfeitos com sentenças do Tribu-
nal de Família e muitas queixas são 
por “vingança”, diz o juiz desembar-

gador José Mouraz Lopes. A maioria 
acaba em arquivamento. Quando 
condenados, além da pena, os ma-
gistrados são suspensos ou expul-
sos. PORTUGAL PÁG. 14

Portugal empata 
com os All Blacks 
mas em sevens

RRÂGUEBI

● Nicole percebeu que não havia 
uma boa maneira de dizer ao na-
morado que estava a ficar cega. Ex-
plicou-lhe como se fosse um ro-
mance gótico. Uma história conta-
da na coluna mais lida do NYT, para 
ler no DN. SOCIEDADE PÁGS. 20 E 21

Quando a cegueira 
é mais do que uma 
ideia romântica

AMOR MODERNO

● Chamam-lhe a chanceler de ferro, 
e nos países que como Portugal têm 
vivido a austeridade imposta pela 
Europa ela é a cara de uma certa 
frieza alemã. Mas na homenagem 
às vítimas do avião da German -
wings foi evidente a emoção de 
Angela, a mulher que desde 2005 
manda na Alemanha. MUNDO PÁG. 31

● Depois de 22 derrotas frente aos 
neozelandeses, os Lobos consegui-
ram um empate histórico no Hong 
Kong Sevens, o mais afamado palco 
da versão de sete da modalidade.  
O herói do dia foi Nuno Sousa Gue-
des, com um ensaio no último lance 
que os portugueses festejaram como 
se fosse de triunfo. DESPORTO PÁG. 47  

Futebol, comida  
e emoções. A outra 
cara de Merkel
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Lisboa de Costa é espelho do país. Mas a dívida caiu 40%

Ricardo Araújo Pereira  
vai ter programa a solo  

na TVI em época eleitoral. 
Os Gato continuam 

MEDIA PÁGS. 40 E 41

GNR. AS DESAVENÇAS, A AMIZADE, O QUE FALTA FAZER. 
E O MEDO DA MORTE DE RUI REININHO NOTÍCIAS MAGAZINE

Hoje : 
2º livro por  
5,50 euros

 PORTUGAL PÁG. 12

Os Gato Fedorento  
em 2009 no programa 

Esmiúça os Sufrágios, da SIC 


