Frases de marear
“Um livro deve ser o machado para o mar gelado dentro de nós” Franz Kafka
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O ‘vice’ de Romney
que já trabalhou
num McDonald’s

Cientista português
anda à procura do
elixir da juventude
CIÊNCIA PÁG. 27

ESPECIAL PÁGS. 28 E 29

Há 509 condenados que só vão
à prisão passar o fim de semana
mìåá´©çK Há cada vez mais pessoas a cumprir penas em período específico e fora da semana normal. Assim, é-lhes
permitido manter relação familiar e o emprego. Há outras 22 304 pessoas a cumprir tarefas impostas pelos tribunais
A cadeia é o destino de fim de semana de 509 pessoas (seis
mulheres), que cumprem a chamada pena por dias livres.
Estes condenados ocupam pavilhões separados dos outros
reclusos. Normalmente são punidos com esta medida indivíduos apanhados sem carta de condução (são 58,4% dos casos), em estado de embriaguez ou sob influência de substâncias psicotrópicas. De acordo com a Direção-Geral dos

Serviços Prisionais (DGSP), no segundo trimestre deste ano
registou-se uma ligeira subida em comparação com o período homólogo de 2011, em que existiam 422 condenados por
dias livres. Entretanto, Portugal tem mais de 35 mil pessoas
a cumprir penas pela prática de crimes, sendo que há mais
indivíduos fora das prisões do que dentro das cadeias. De
acordo com a DGSP, há 22 304 pessoas que foram condena-

das mas estão fora das prisões, normalmente a realizar trabalhos em favor da comunidade. Dentro dos estabelecimentos prisionais a população registada é de 13 285 reclusos. Os
dados disponíveis apontam para que 98% das pessoas que
não ficam presas não reincidem depois de cumprir a pena
decretada pelo juiz. Há seis anos eram apenas nove mil os
indivíduos abrangidos por esta medida. ATUAL PÁGS. 4 E 5

PS desafia Passos
a ‘tapar’ buraco
do OE 2012

ANTONIO DASIPARU/EPA

Ban Ki-moon diz que Timor já não precisa da força da ONU

VISITA Recebido em Díli pelo Presidente Taur Matan Ruak, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, garantiu que, dez

anos após a independência e 13 após a chegada dos primeiros capacetes-azuis, o país está pronto para a saída das forças de segurança internacionais. E Ki-moon sublinhou diante dos deputados timorenses: “O trabalho difícil começa agora.” GLOBO PÁG. 24

CRISE Na Festa do Pontal, o
primeiro-ministro disse
que quer ouvir os socialistas sobre o Orçamento do Estado para
2013 e sobre as alternativas aos cortes nos
subsídios. O partido de António
José Seguro exige saber se há
mais impostos guar-

dados na gaveta para este
ano para cumprir o défice fixado pela troika. O PS vai
adiantando, no entanto,
que a receita da austeridade imposta ao País só
está a dar mau resultado. Uma visão
partilhada por
Alberto João
Jard i m .

Centenas de
testamentos
vitais já feitos

Detido gangue
que assaltava
casas no Algarve

SAÚDE Documentos elabora-

CRIME PSP deteve em Lisboa
gangue que roubava residências usando violência contra
proprietários. PAÍS PÁG. 18

dos em notários têm validade
a partir de hoje, com entrada
em vigor da lei. PAÍS PÁGS. 12 E 13
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