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Negócio. Nem portuguesa nem brasileira. Telecom Italia está a estudar uma OPA sobre a Oi que 
tornaria italiana a nova empresa. Fusão com a PT não está em risco mas participação seria diluída

Há três meses, a Portugal Telecom 
ia juntar-se à Oi e tornar-se uma 
grande operadora de telecomuni-
cações. Depois do investimento na 
Rioforte e do incumprimento da 

empresa do grupo Espírito Santo, 
viu a sua participação minguar  
de 37,3% para 25,6%. Agora, a con-
cretizar-se a provável OPA da Tele-
com Italia (através da brasileira 

TIM) sobre a Oi, a companhia por-
tuguesa deverá ficar com uma fa-
tia ainda mais reduzida na empre-
sa que sair da fusão. Ainda assim, a 
operação mudaria o jogo de forças 

no mercado brasileiro de teleco-
municações, criando um gigante 
com dimensão e ativos capazes  
de fazer frente à líder espanhola 
Telefonica. BOLSA PÁG. 26
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Lei Seguro 
deixaria Gaspar 
fora do FMI
PROPOSTA Ideia é apertar malha das 
incompatibilidades. Se já estivesse 
em vigor, Catroga, por exemplo, não 
entrava na EDP. POLÍTICA PÁG. 10

Caos na Justiça 
deixa CDS 
incomodado
CITIUS Centristas falam de “trapalha-
da” e inabilidade mas não esquecem 
que Paula Teixeira da Cruz tem sido 
“amiga” do CDS. POLÍTICA PÁG. 8

Benfica volta a 
perder em casa 
dois anos depois
CHAMPIONS Hulk e Witsel gelaram  
a Luz e condenaram os encarnados 
à primeira derrota em casa desde 
outubro de 2012. SPORT PÁGS. 30 E 31

“Se o objetivo  
era destruir  
a reputação de  
um adversário, 
ganharam,  
por agora”
ENTREVISTA Maria de Lurdes Rodri-
gues reafirma que foi condenada 
sem provas e assume que este pro-
cesso está a sair-lhe caro do ponto de 
vista financeiro. PAÍS PÁGS. 14 E 15

Portugal Telecom perto de ser 
engolida por gigante italiano

O físico João Magueijo 
desafia a lógica: ironizou 
sobre os ingleses  
e eles afinaram 
ATUAL PÁG. 2

França

Decisão de Paulo 
Macedo pode salvar 
doentes com hepatite C. 
Luís Figueiredo  
é um deles

Médicos, advogados  
e massagistas. O que  
têm em comum? Fazem 
greve contra Valls 
GLOBO PÁG. 19  
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A viúva de 73 anos e o 
delinquente de 18. O filme 
improvável de António- 
-Pedro Vasconcelos     
ARTES PÁG. 39
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