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“O meu país é o que o mar não quer”   Ruy Belo
Frases de marear

Mais de um milhão 
não sabe que corre 
risco elevado de AVC
ALERTA A cada hora morrem dois 
doentes, que ignoram sintomas. 
Presidente da cardiologia discorda 
da avaliação negativa dada às uni-
dades da especialidade. PAÍS PÁG. 16

Patrões cortam 
nos complementos 
dos ordenados
TRABALHO Redução de subsídios e 
prémios visa cortar nos custos do 
trabalho. Salário líquido médio caiu 
para 805 euros, menos oito euros 
do que há um ano. BOLSA PÁG. 34

PSP com primeiro 
caso mortal  
após perseguição 
SEGURANÇA Agente perseguiu assal-
tantes de duas mulheres e disparou 
em circunstâncias por esclarecer. 
Morto tinha 18 anos e a família não 
sabia dele há um mês. ATUAL PÁG. 2

Mortes e agressões 
brutais de cães 
chocam os Açores
DENÚNCIA Associação protetora de 
animais encontrou cinco cachorros 
mortos. A mãe também. Situação 
de maus tratos cresce. Crise tem 
sido uma desculpa. PAÍS PÁG. 18

Vento e polémica 
marcam 5.º lugar 
histórico no remo
JOGOS OLÍMPICOS PÁGS. 25 A 32

Privatização 
 

Governo 
ainda não 
decidiu  
que canal 
da RTP  
vai alienar 
POLÍTICA PÁG. 10

Goldman S. 
 

Estudo 
coloca BPI 
entre os dez 
bancos mais 
solventes  
da Europa 
BOLSA PÁG. 35

aêçÖ~K Crise fez aumentar o cultivo doméstico desta planta. Polícias já 
prenderam 45 pessoas. Todos os dias uma plantação é desmantelada

GNR está a apanhar 
um produtor caseiro 
de ‘cannabis’ por dia 

Em vasos nas varandas, nos quin-
tais junto a flores, escondida em 
campos de cultivo ou em sofistica-
das estufas. A plantação de canna-
bis está a ganhar dimensão em Por-
tugal, “ajudada” pelo clima. Os dis-
tritos com maior incidência são 

Porto, Faro, Coimbra e Santarém. A 
GNR já apanhou 45 produtores este 
ano, sendo que em 2001 foram de-
tidas 89 pessoas. Também foram 
detetados oito locais de produção 
no primeiro semestre do ano, quan-
do em 2011 esse número foi de uma 

dezena. Os produtores têm entre 21 
e 29 anos. A cannabis também é 
usada para fins medicinais e na in-
dústria têxtil. Uma dose (um gra-
ma) da droga ronda os 2,5 euros. 
150 plantas dão até oito quilos (54 
gramas por planta). PAÍS PÁGS. 14 E 15

“A compra do BPN 
foi precipitada e 
pouco transparente”
GRANDE ENTREVISTA  PÁGS. 4 A 7
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Algarve 
 

Mulher  
encontrada 
amarrada  
e agredida 
no meio de 
um incêndio 
PAÍS PÁG. 20

Porque é que 
ela ainda é 
a mais ‘sexy’ 
de sempre
ARTES PÁG. 43 
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NASA 
 

‘Curiosity’,  
o robô que 
vai a Marte  
à procura 
de indícios 
de vida 
CIÊNCIA PÁG. 33


