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“[Portugal] O teu destino é nunca haver chegada / O teu destino é outra índia e outro mar” Manuel Alegre 
Frases de marear

qê~åëéä~åíÉëK Há 2000 doentes em lista de espera. Doação em vida pode ajudar mais pessoas 

As estatísticas dizem que Portugal 
está abaixo de outros países – ape-
nas 9% do total dos transplantes 
renais –, mas desde 2007 já 230 da-
dores vivos salvaram os seus fami-
liares ou amigos. Foi nesse ano que 

a lei mudou e permitiu a doação 
em vida a pessoas da mesma famí-
lia e amigos. A Sociedade Portu-
guesa de Transplantação lançou a 
campanha “Doar um rim faz bem 
ao coração” para baixar as listas de 

espera destes doentes, esclarecen-
do as dúvidas que potenciais da-
dores possam ter, explicando que 
podem viver com apenas um rim. 
Cerca de 11 mil pessoas em Portu-
gal fazem diálise e há duas mil à es-

pera de um rim. O número tem 
vindo a aumentar porque descem 
quer os órgãos colhidos em dador 
vivo quer em cadáveres (devido à 
diminuição da sinistralidade e à 
morte por AVC). ATUAL PÁGS. 4 E 5 

Greve 
avança 
no feriado 
contra lei 
do trabalho
PROTESTO Transportes ameaçam 
parar o País já nesta quarta-feira, 
contra o pagamento de feriados e 
horas extraordinárias a 50% e o fim 
do descanso compensatório. 
ATUAL PÁG. 2

Algarve tem médicos 
abaixo da média nacional
VERÃO A região triplica a população mas man-
tém o número de clínicos de serviço. Sem re-
tirar os profissionais de férias, existe um mé-
dico para 1714 habitantes, quando a média 
nacional se situa nos 1300. PAÍS PÁG. 11

Papa ofereceu mais  
uma basílica a Fátima
CELEBRAÇÃO Igreja da Santíssima Trindade re-
cebe o título de Basílica Menor. Anúncio foi 
feito no âmbito da peregrinação dos migran-
tes que hoje junta milhares de pessoas no 
santuário. PAÍS PÁG. 12

Fotocopiar livros ainda  
é um crime sem punição
ESTUDO Fazer fotocópias de livros constitui 
crime de usurpação e, segundo associação de 
editores, acontece em muitas escolas públi-
cas. Estado perde 11,3 milhões em impostos. 
Até hoje não houve condenações. PAÍS PÁG. 15

Câmaras com 24 milhões 
a menos em receita fiscal
IMPOSTOS Diminuição da venda de casas um 
pouco por todo o País provoca quebra de 
28,7% no IMT, mas o IMI sobe. Há municí-
pios com quebras de 75% na derrama do IRC 
devido à crise e às novas leis. BOLSA PÁG. 33

230 portugueses são salvos 
por rim doado por familiar

VERÃO PÁG. 49

Voltar à infância 
com as bolas 
de Berlim na praia

MEDIA PÁG. 46

Elas trocam  
os Óscares  
por séries da TV

JOGOS OLÍMPICOS PÁGS. 25 A 32

Britânicos 
orgulhosos 
passam 
testemunho 
ao Brasil
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