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“Antes que o tempo se cunhasse em dias / o mar, sempre o mar, já estava e era”  Jorge Luis Borges
Frases de marear

jáëë©ç Dupla veio da 
Galiza e fez transporte 
entre o Porto e as Astúrias

`áêìêÖá~ Espanhol de 54 
anos recebeu coração em 
operação bem-sucedida

_~ä~å´ç Órgãos portugueses 
já salvaram onze espanhóis 
este ano 

Pilotos que salvaram 
uma vida com coração 
transplantado morrem 
em queda de avioneta

ATUAL 2 PÁGS. 2 E 3

PARLAMENTO Em resposta aos deputados sobre a reprivatização do BPN, o primeiro-ministro admitiu que  recorreu aos “bons ofí-
cios” do Governo de Angola, quando o Banco Internacional de Crédito (BIC) rompeu as negociações com o Estado português. Entretanto, 
Pedro Passos Coelho está a passar uns dias de férias com a sua mulher, Laura, na Manta Rota. POLÍTICA PÁG. 8 VERÃO PÁG. 53

Passos volta ao Algarve mas antes respondeu sobre o BPN

Fundação de 
Jardim aluga 
sedes ao PSD
RELATÓRIO Fundação Social Democra-
ta da Madeira foi uma das 190 avalia-
das.  Culturgest teve nota negativa e 
arrisca extinção. ATUAL 2 PÁGS. 4 E 5

Polícia prepara 
ações musculadas 
em bairros de risco
SEGURANÇA Operações da PSP como a 
ocorrida na Amadora, em que foi usado 
um blindado, vão repetir-se durante o Ve-
rão em zonas problemáticas. PAÍS PÁG. 14

Espanha impede 
ataque terrorista  
e faz três detenções 
AL-QAEDA Um turco, um russo e um che-
cheno tinham na sua posse grande 
quantidade de explosivos. E terão rece-
bido treino no Afeganistão. GLOBO PÁG. 20

S&P diverge 
do ministro  
e diz que País 
vai precisar 
de mais ajuda 
BOLSA PÁG. 33

Vítor Gaspar

Antigo líder 
da ONU 
desiste de 
tentar a paz 
entre os sírios 
GLOBO PÁG. 21

Kofi Annan

Hotmail vai 
dar lugar ao 
Outlook.com 
para competir 
com o Gmail 
MEDIA PÁG. 46

Microsoft

Revista

Começa hoje 
a aventura  
de esculpir 
nas praias 
VERÃO PÁGS. 50 E 51

Duelo entre 
jamaicanos  
é prato forte 
do atletismo
JOGOS OLÍMPICOS  PÁG. 28 E 29

Fernando 
Mendes afirma 
que ‘O Preço 
Certo’ às vezes 
o cansa 
NOTÍCIAS TV


