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Governo vai cortar 50%  
dos apoios a fundações

SEGURANÇA Os portugueses recor-
rem cada vez mais a sistemas de vi-
gilância para garantir a segurança 
das suas habitações, sobretudo nes-
ta altura de férias de verão. Empre-
sas de segurança privada registam 
um crescimento de 10 por cento 
por ano nas vendas. PAÍS PÁG. 16

ESCOLAS 13 306 docentes do qua-
dros ficaram sem serviço e têm  
de ir a concurso. Alguns depois de  
30 anos de carreira. PAÍS PÁG. 14

"Invento para ti a música, a loucura e o mar." Herberto Helder
Frases de marear

PUB

TUDO SOBRE  
A TEMPORADA 
2012/2013

B  Todos os plantéis das dezasseis 
equipas da Primeira Liga  
e ainda das 22 da Liga de Honra 

B  Artigos de antigas estrelas do 
futebol português como Vítor 
Baía, Rui Costa e Beto

O FUTEBOL NACIONAL 
ANALISADO EM 132 PÁGINAS

A PARTIR  

DE HOJE NAS  

BANCAS POR

3 €

Mais de 13 mil 
professores com 
horário zero

A Inspeção-Geral de Finanças defende a extinção 
de dezenas de fundações públicas e uma redução 
drástica nos apoios financeiros concedidos a es-
sas entidades. As recomendações resultam da 
primeira fase de avaliação económico-financei-
ra às fundações que participaram no censo ao 

sector. As Finanças estimam uma poupança pa-
ra os cofres do Estado que pode ascender a 200 
milhões de euros por ano, metade da despesa 
com subsídios pagos. O relatório de avaliação das 
fundações, publicado hoje, responde a uma das 
exigências prioritárias da troika. Em anexo ao do-

cumento estão as fichas individuais com a radio-
grafia de 190 fundações. Fonte governamental 
antecipou “casos surreais” de presidentes de ad-
ministrações que recebem por mês 20 mil euros 
(ou 10 mil euros em fundações com uma missão 
social). ATUAL PÁGS. 2 E 3 

São já 120 mil 
os portugueses 
com alarme 
antirroubo  
em casa

MOITA Joana, 14 anos, ficou presa num 
tubo de sucção da piscina da Baixa  
da Banheira. Ainda está internada. 
Pai avança com queixa.  PAÍS PÁG. 12

Adolescente quase 
foi sugada por 
tubo de piscina

EUROMILHÕES O quarto maior pri-
meiro prémio de sempre – 173 mi-
lhões de euros – não é assim tão 
grande...  ATUAL PÁG. 4 E 5

Só 450 ‘jackpots’ 
saldariam 
dívida à ‘troika’

qêçáâ~K Relatório da Inspeção das Finanças recomenda extinção de dezenas de entidades públicas

JULGAMENTO. São 38 os arguidos do escândalo “mensalão”, mas apesar de o antigo pre-
sidente Lula da Silva não estar entre eles, renascem as acusações de que estava a par 
do esquema de compra de votos de deputados de outros partidos para apoiarem o seu 
Governo. Na época (2005), Lula negou o caso, mesmo assim pediu desculpas pelos abu-
sos do Partido dos Trabalhadores e garantiu a sua inocência pessoal. GLOBO PÁG. 21

“Mensalão” ameaça virar-se contra Lula

CIÊNCIA PÁG. 24 JOGOS OLÍMPICOS PÁG. 25

Golfinhos ensinam  
 as crias a caçar

Eurico de Melo 
O “vice-rei  
do Norte” 
POLÍTICA PÁG. 10

Óbitos

Gore Vidal 
O mais amargo 
dos americanos 
ARTES PÁG. 43

Velejadora obrigada  
  a devolver 5600 euros 
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