Frases de marear
“O uso do maredo arécomum atodos” Isabel I de Inglaterra
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Governo quer diluir
subsídio já em janeiro
`çåÅÉêí~´©çpçÅá~äK Objetivo é minimizar impacto do aumento do IRS e dasobretaxano
rendimento disponível das famílias. Faltasaber se amedidaseráobrigatóriaou facultativa
O Governo quer que pelo menos um dos
subsídios – férias ou Natal – seja pago em
duodécimos no sector privado já a partir de
janeiro. João Proença, da UGT, colocou em
cima da mesa da Concertação Social outra

hipótese: a do pagamento em duodécimos
de metade do subsídio de férias e de metade
do subsídio de Natal. “Vamos discutir todas
as possibilidades. O importante é garantir
que efetivamente do ponto de vistadas famí-

lias e dos trabalhadores não haverá uma diminuição do salário líquido já em janeiro”,
diz o ministro Mota Soares. Para Arménio
Carlos, daCGTP, esta“é umaformade tentar
iludiraopinião pública”. ATUAL PÁG. 2

Professordo mês
ensinanos Açores
BOM EXEMPLO JuanNolasco,de36anos,ensi-

naInformáticaemSantaMariaefoiaescolha
paraoutubro. O júri distingue destaformaa
capacidade de mobilização deste professor
quetemlevadoosalunosaparticiparemprojetosinternacionais,ondeconquistaramprémios superiores a50 mileuros. PAÍSPÁG. 16

Hospitais podem
transferir 3,7 milhões
das suas consultas

Abebe Selassie
“Não gostava
devermais
aumentos
deimpostos”

CENTROS DE SAÚDE Médicos de família podem respondera45% das urgências e a34%
das consultas hospitalares, numa poupançade 372 milhões, indicaestudo. PAÍS PÁG. 14

Tutankamon ainda
guarda segredos
90 anos depois
EGITO Estudos recentes levantampossibilidade de ter
sido um jovem de saúde
débil. ESPECIAL PÁGS. 28 E 29

Crise está a acelerar
mudanças e a alterar
realidade dos Censos
DIANA QUINTELA/GLOBAL IMAGENS

‘TROIKA’ Em entrevista exclusiva, o chefe de missão do FMI para Portugal alinha com o discurso recente de Vítor Gaspar: chegou a hora

de cortar a sério na despesa, debater o que realmente se quer da saúde e da educação públicas e dos apoios sociais. Fez um elogio rasgado
aoministrodasFinançaseavisouquePortugalnãopodesubirmaisosimpostos.Epreferiunãoarriscarquantoaofuturododesemprego. ATUAL PÁGS. 4 E 5

RESULTADOS Menos de dois anos depois, a
crise já contribuiu para desatualizar alguns
números dos últimos Censos, apresentados
ontem. ATUAL PÁGS. 6 E 7
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