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“Ano de lavrador não é de pescador”  Ditado popular 
Frases de marear

PUB

A moda dos 
bonecos tratados 
como bebés
ESPECIAL PÁGS. 28 E 29

Lisboa tem quatro 
carteiristas  
idosos no ativo

Obama  
reúne apoios 
republicanos 
para atacar  
a Síria

PERFIL Têm colegas da mesma ida-
de que estão detidos ou “reforma-
dos”. Os carteiristas “seniores” são 
um desafio da polícia. PAÍS PÁG. 19

70 concelhos  
têm falta de 
médicos de família
SAÚDE  Estudo identifica falhas na 
assistência e zonas menos atrati-
vas. Clínicos propõem novo siste-
ma de incentivos. ATUAL PÁGS. 2 E 3

Homem detido 
em café por violar 
menor de 14 anos
FAMALICÃO Casado e pai de duas me-
nores, a população conhece-o de 
outras tentativas de abuso. Ficou em 
prisão domiciliária. PAÍS PÁG. 20

CONFLITO Presidente dos EUA ou-
viu dos líderes do Congresso o aval 
para uma ação armada contra Da-
masco. Mas nada está ainda deci-
dido. Os refugiados da guerra du-
plicaram em seis meses e são já 
dois milhões. GLOBO PÁGS. 24 E 25

Londres e Berlim livraram-se 
de dívida portuguesa após 
demissão de Portas e Gaspar
Confiança. Debilidade da economia e crescendo da crise política assustaram investidores 
estrangeiros, que também temem a possibilidade de o BCE começar a retirar estímulos aos bancos 

Os números foram ontem dados a conhecer 
pelo IGCP e revelam os efeitos do fermentar da 
crise política em Portugal em maio e junho – cul-
minando com as demissões de Gaspar e Portas 
no mês seguinte. Só em maio, o Reino Unido 

vendeu mais de mil milhões de euros em títulos, 
a que se somaram perto de 800 milhões no mês 
seguinte. A tendência viria a ser reforçada com 
os alemães a desfazer-se de 450 milhões em 
obrigações e bilhetes do Tesouro, contribuindo 

para a subida dos juros, de 5,3% para 7%, entre 
maio e junho. Apenas os investidores nacionais 
contrariaram a tendência, tendo comprado cer-
ca de 1050 milhões de euros de dívida naqueles 
dois meses. BOLSA PÁG. 30

Fogos 
destruíram  

60 mil hectares 
em apenas  

duas semanas

BERNARDO CARDOSO, 19 ANOS  
Foi o sexto bombeiro que mor-

reu na sequência dos incêndios 
de agosto, o quarto no fogo do 

Caramulo. Pertencia à corpora-
ção de Carregal do Sal, que já 

perdeu Cátia Dias. Não resistiu 
aos ferimentos. PÁG. 13

SPORT PÁG. 37
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Benfica ameaça 
processar ‘leão’ 
Eduardo Barroso


