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“Sou um povo que quer o mar que é teu”  Fernando Pessoa
Frases de marear

Eddie Vedder 
obriga festival 
a ter pista  
de helicóptero 
ARTES PÁG. 45

Sudoeste

Os melhores 
sítios para  
beber uma 
boa caipirinha 
VERÃO PÁG. 49

DN Verão

A açoriana de 
80 anos que fez 
fugir ladrões  
atirando fruta 
PAÍS PÁG. 18

EUA

Capitães de portos  
nomeados 
ilegalmente há  
mais de dez anos
DEFESA O chefe do Estado-Maior da 
Armada, atualmente Saldanha Lo-
pes, tem nomeado estes responsá-
veis, mas deveria ser a Autoridade 
Marítima. As suas decisões podem 
agora ser anuladas. POLÍTICA PÁG. 10

BCP arrasta banca 
privada para 
maiores prejuízos 
de sempre 
CONTAS Os quatro bancos privados 
perderam 371 milhões nos primei-
ros seis meses do ano. São dois mi-
lhões por dia. É o pior semestre de 
sempre. A culpa foi da crise e da ex-
posição à Grécia. BOLSA PÁG. 34

Governo trava 
análises de produtos 
alimentares  
por falta de verbas 
SEGURANÇA Sindicato denuncia 
cortes na aquisição de reagentes 
para testes de laboratório a produ-
tos alimentares. Ministério da Agri-
cultura assegura que o controlo é 
eficaz e seguro. PAÍS PÁG. 15

A partir de amanhã 
feriados e horas 
extraordinárias 
pagos só a metade
TRABALHO O novo código laboral só 
entra em vigor amanhã, mas a EDP 
já anunciou que pretende mudar o 
atual acordo coletivo de trabalho, 
que já tem 12 anos. Veja tudo o que 
vai mudar. ATUAL PÁGS. 2 E 3

_ìêä~ëK Mais de 3000 indivíduos foram identificados pela PSP em 2011 por se 
dedicarem a pedir dinheiro para supostas causas sociais. Só 33 ficaram presos

Estão a ser detidas 
oito pessoas por dia 
por peditórios falsos

Apresentam-se como representantes 
de instituições como a Cáritas ou a as-
sociação Abraço, bem conhecidas do 
grande público, e pedem dinheiro às 
pessoas. São burlões que se têm multi-
plicado pelo País, embora concen-

trem-se sobretudo em Lisboa e Porto. 
No ano passado, a PSP identificou 
3051 pessoas que se dedicavam a estes 
falsos peditórios, uma média de oito 
por dia. Apenas 33 dos suspeitos foram 
presos, a maioria por serem reinciden-

tes. Houve mesmo um caso de um ho-
mem detido após ter iniciado um falso 
peditório mal saiu do tribunal onde ti-
nha sido ouvido pelo mesmo motivo. 
Os restantes são, por norma, penaliza-
dos com uma multa. PAÍS PÁG. 13 

GOVERNO Marcelo Rebelo de Sousa disse que a recandidatura do primeiro-ministro estava em aberto. Especialistas dizem que 
não será bem assim e que Passos Coelho (que ontem, na foto, visitou a PSP e defendeu a sua reorganização) até poderá chegar 
mais forte a 2015. Concentra agora as más medidas, para nessa altura poder aliviar a austeridade. POLÍTICA PÁG. 11

A estratégia de Passos Coelho até às legislativas de 2015
CARLOS MANUEL MARTINS/GLOBAL IMAGENS

JOGOS OLÍMPICOS PÁGS. 25 A 32

Teresa Portela na canoagem, Dulce Félix na maratona, Fraga e Mendes no remo,  
Ana Cabecinha na marcha e Andrade e Freitas na vela são os candidatos  

que restam, após a desilusão no judo

Depois do fracasso de Telma  
as 5 esperanças que restam  
para Portugal ter medalhas 


