
Ganhe

até €30.000

com a nova

Raspadinha

dos 20 anos.
Os prémios atribuídos de valor superior a €5.000 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
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FALTAM TRÊS DIAS PARA CHEGAR A LISBOA A MAIOR REGATA DO MUNDO  
DESPORTO PÁG. 54

DNDOMINGO

Umberto Eco:  
“No momento 

em que todos têm 
direito à palavra 

na internet, 
damo-la aos 

idiotas”  
DN+ PÁGS. 4 A 7

PSP reforça controlo 
a taxistas do aeroporto  
para proteger turistas
Lisboa. Um grupo de amigos ingleses entraram num táxi com destino  
a Albufeira. Combinado o preço com o motorista, 500 euros (450 pela 
viagem e 50 pelas portagens), acabaram em Troia. Este é um dos 114 
casos de burla detetados pela polícia no ano passado. PORTUGAL PÁG. 18

Carlos Costa 
só volta a ser 
governador 
depois de 
ouvido no 
Parlamento
● A esquerda toda unida contra a re-
condução do governador do Banco 
de Portugal. Pedro Passos Coelho diz 
apenas que “oportunamente” dará 
notícias. PORTUGAL PÁG. 12

MUNDO PÁGS. 36 E 37 

Sobreviveram  
ao Sara e ao 
Mediterrâneo

RREPORTAGEM NA SICÍLIA

SOCIEDADE PÁGS. 24 E 25

Uma carta vale 
mais do que a 
conta no Facebook

AMOR MODERNO

SOCIEDADE PÁG. 23

Os erros das dietas 
com excesso  
de proteínas

TENDÊNCIA

BANCO DE PORTUGAL

O escritor italiano 
fotografado  
na sua casa  
em Milão,  
a cidade onde  
vive há 25 anos  

● Sondagens dão vitória aos popula-
res, mas sem maioria absoluta. Opo-
sição ainda tem esperança de conse-
guir pôr fim ao domínio do PP. Mas 
tem de se unir. MUNDO PÁGS. 32 E 33

Na batalha por 
Madrid, o PP é 
favorito. Mas tem 
de ter maioria 

EELEIÇÕES EM ESPANHA

● Ainda os votos não tinham sido 
acabados de contar e já Katie e Billie 
estavam noivas. A Igreja de Roma 
está a perder influência e o sim ga-
nhou com 62%. MUNDO PÁG. 35 

A católica Irlanda 
fez história  
e disse sim ao 
casamento gay  

REFERENDO

PUB

NOTÍCIAS  
MAGAZINE 
Como Portugal se tornou 

uma referência na formação 
de treinadores de futebol


