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“O mar aproxima as regiões que ele separa” Provérbio popular 
Frases de marear

pÉÖêÉÇçK Pessoas sem emprego podem acumular subsídio com os recibos verdes 
desde 2010, mas menos de duas mil pessoas o fazem por falta de esclarecimento

O Decreto-Lei 72/2010 criou a possi-
bilidade de o desempregado desen-
volver “atividades por conta própria 
sem perder o apoio do subsídio par-
cial, assegurando-se, desta forma, a 

transição para a vida ativa”. Mas este 
é um segredo bem guardado. Os cen-
tros de emprego não alertam os bene-
ficiários para esta possibilidade que 
permite poupar dinheiro ao Estado e 

ajudar a economia. Sistema de infor-
mação do IEFP só regista 1947 de-
sempregados que recebem subsídio 
e desenvolvem uma atividade inde-
pendente. ATUAL PÁGS. 4 E 5

EXPLOSÃO Maria de Lurdes Maia Almeida, a filha Rute e um segurança morreram carbonizados ontem de manhã, em Queluz, quan-
do um ‘cocktail’ Molotov foi lançado para dentro do elevador em que desciam. O suspeito, detido, é o cunhado da vítima mais velha, 
com quem mantinha um litígio depois de ela o ter afastado da gestão da clínica de que era uma das proprietárias. ATUAL PÁGS. 2 E 3 

Portugal  
exporta  
132 vezes 
mais ouro  
do que antes 
da crise
COMÉRCIO As exportações de ouro 
usado dispararam desde 2007. Se-
gundo dados do INE, Portugal ven-
deu para fora, no primeiro semes-
tre deste ano, ouro no valor de 382 
milhões de euros, 132 vezes mais do 
que nos primeiros seis meses de 
2007, o último ano antes de reben-
tar a crise financeira. A grande fatia 
vai para a Bélgica. BOLSA PÁG. 33

JOGOS OLÍMPICOS 
PÁGS. 25 A 32

Denúncia de  
“total descontrolo” 
no fogo de Tavira 
BOMBEIROS Relatório da Liga critica 
falta de estratégia no combate ao 
maior incêndio deste verão. Gover-
no pediu relatório a entidade inde-
pendente. PAÍS PÁG. 12 

Festa do Pontal com 
mais segurança por 
receio de protestos
PSD A GNR poderá hoje mobilizar 
três dezenas de militares para a zona 
do Aquashow em Quarteira. Utentes 
da Via do Infante protestam junto à 
festa do PSD. POLÍTICA PÁG. 8 

Portugueses 
identificam causa 
de Parkinson
INVESTIGAÇÃO Cientistas da Univer-
sidade de Coimbra concluíram que 
uma pequena estrutura chamada 
mitocôndria acumula lixo biológi-
co nas células. CIÊNCIA PÁG. 24 

Conflito por causa de clínica acaba em triplo homicídio no elevador
ÂNGELO LUCAS / GLOBAL IMAGENS

Segurança Social  
esconde informação  
sobre recibos verdes  
e lesa desempregados

Lars von Trier desafia 
toda a gente a colaborar 
num novo filme
ARTES PÁG. 44

Campeão Ryan Lochte 
vai trocar as piscinas 
pelos ‘reality shows’ 
MEDIA PÁG. 46

Balanço 
 de Londres

Dupla de prata 
recebida  

em apoteose  
no aeroporto 

As medalhas 
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enviado do DN 

a Londres

Campeões  
e derrotados 
destes Jogos 

Olímpicos

Na geopolítica 
do medalheiro 

a América  
bate a China

Dez jornalistas 
estrangeiros 

falam do legado 
dos Jogos 


