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“Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança” Nicolau Maquiavel (1469-1527)

Sete votos a favor e seis contra dos juízes ‘salvam’ 57 milhões no Orçamento 
do Estado. Estava em causa a contribuição extraordinária de solidariedade

Auditoria Banco de Portugal 
ameaça com ações criminais 
‘Exame’ Família Espírito Santo  
sai da lista dos mais ricos

7-  6 
Os juízes assinalaram que os valores da con-
tribuição extraordinária de solidariedade 
(CES) a que ficaram “sujeitas as pensões até 
agora isentas não atingem, em si mesmo e 
em montante absoluto, expressão muito 

avultada”. Ou seja, “a alteração do limiar mí-
nimo de aplicação da CES de 1350 [euros] 
para 1000 corresponde a uma redução no va-
lor da pensão mensal de cerca de 35 [euros] 
até um máximo de cerca de 47”. A CES pas-

sou porque se mantém “o contexto de exce-
cionalidade económica”. Para a semana, ou-
tras normas orçamentais chegarão ao Tribu-
nal Constitucional. Por iniciativa de Cavaco  
Silva, a pedido de Passos Coelho. ATUAL PÁG. 2

CONFLITO ONU acusou o exército israelita de ter atingido a escola deliberadamente, apesar de ter sido informado de que o edifício estava cheio 
de refugiados. O 23º dia de guerra na Faixa de Gaza assistiu ao intensificar dos bombardeamentos contra o território, tendo causado a morte a 
mais de cem palestinianos. 17 das vítimas perderam a vida num ataque ao mercado de Shejaiya, durante a “trégua humanitária”. GLOBO PÁG. 18

BES faz novo 
aumento de 
capital após  
prejuízo de 3,6 
mil milhões

É um número histórico: o BES fechou o se-
mestre com prejuízos de 3577,3 milhões. A ex-
posição ao GES e ao BESA e as imparidades 
da PT explicam grande parte do “buraco”.  
Vítor Bento fala de venda de ativos e de au-
mento de capital. O Banco de Portugal avisa: 
a auditoria que está a fazer permi-
tirá avaliar responsabilidades 
individuais, incluindo de Ri-
cardo Salgado. E, caso se con-
firme a prática de ilícitos, 
haverá consequências 
em matéria contraor-
denacional e crimi-
nal. ATUAL PÁGS. 4 E 5

Israel bombardeia nova escola da ONU e mercado de Gaza Durão trouxe uma  
“pipa de massa” de  
11 milhões por dia
POLÍTICA PÁG. 8

‘Meco’ arquivado 
após serem ouvidas 
100 testemunhas
PAÍS PÁG. 11

Justiça demora dez 
vezes mais tempo a 
investigar corrupção
PAÍS PÁGS. 12 E 13

Nova taxa extraordinária 
sobre pensões passa  
‘à justa’ no Constitucional

FINBARR O’REILLY/REUTERS

Moda 
Como andar com 
maquilhagem na 
praia e na piscina

DN VERÃO PÁGS. 40 E 41

Cinema 
Novo filme da Disney 
junta quatro  
fábulas de encantar
ARTES PÁG. 39

Volta a Portugal 
A incrível história 
do pai do ciclismo 
angolano

SPORT PÁG. 32


