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“A qualidade é a quantidade de amanhã” Henri Bergson (1859-1941)

Contas. Aumento da cobrança de impostos não impediu o crescimento do défice do Estado, que 
subiu 149 milhões de euros em seis meses. Mas o principal problema são os juros da dívida pública

O relatório de execução orçamental da pri-
meira metade deste ano revela que, se não 
fossem os juros da dívida pública, as contas 
do Estado português registariam um exce-

dente de 358 milhões de euros. Apesar disso 
e do aumento da receita fiscal (o fisco co-
brou mais 711 milhões de euros do que nos 
primeiros seis meses de 2013), o défice pú-

blico aumentou, falhando um dos princi-
pais objetivos do Orçamento. O Governo 
culpa também o Tribunal Constitucional 
por esse resultado negativo. ATUAL PÁG. 2

TRISTEZA A chegada à Holanda dos caixões com os corpos das vítimas da queda do avião da Malaysia Airlines provocou uma verdadeira comoção nacional. O Rei Guilherme-Alexandre (esquerda) 
e a rainha Máxima foram ao aeroporto e assistiram ao desembarque dos primeiros 40 caixões. No cortejo que se seguiu, milhares de pessoas saudaram as viaturas funerárias. GLOBO PÁG. 20

Guiné Equatorial 
anuncia adesão  
à CPLP em inglês,  
francês e espanhol
CIMEIRA O nono membro da Comunidade de 
Países de Língua Oficial Portuguesa, cuja ade-
são foi ontem oficializada numa cimeira de 
líderes realizada em Díli, Timor-Leste, comu-
nicou o facto através da página do seu Gover-
no na internet. Utilizou para isso três línguas, 
esquecendo-se, no entanto, de o fazer em 
português. POLÍTICA PÁG. 9 

Reis da Holanda receberam emocionados os corpos das vítimas na Ucrânia 

Cidades perdem 
agências bancárias
RACIONALIZAÇÃO A banca tem preferido fe-
char agências nas grandes cidades do que 
em pequenas localidades. ATUAL PÁGS. 4 E 5

ONU investiga ação 
de Israel em Gaza
GUERRA As Nações Unidas admitem a exis-
tência de indícios de crimes cometidos du-
rante a invasão de Gaza. GLOBO PÁG. 19

FC Porto adia compra 
de televisão por cabo
NEGÓCIO O direito de preferência sobre o Porto 
Canal já devia ter sido exercido mas há acordo 
para esperar até setembro. MEDIA PÁG. 44

À descoberta dos 
novos terraços-bar
LAZER É uma tendência em Lisboa: o apro-
veitamento de terraços com vista para a ci-
dade para montar esplanadas. VERÃO PÁG. 40

O fisco já arrecadou este ano 
mais 74 euros a cada cidadão

ROBIN VAN LONNKHUIJSEN/EPA

Biologia 
Novas espécies de 
formigas descobertas 
em Portugal

CIÊNCIA PÁG. 23

Cinema 
Diogo Morgado  
e Jorge Corrula 
fazem casal ‘gay’

ARTES PÁG. 37


