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√=Governo prepara leis 
para regular as apostas na 
Internet de provas desportivas, 
corridas de cavalos e póquer 
 
√==Clubes de futebol esperam 
patrocínios milionários. 
Em Espanha, o Real Madrid 
recebe 20 milhões da Bwin 
 
√=Receita do jogo legal é de dois 
mil milhões. Apostas ‘online’ 
em Portugal movimentam 
cerca de 40 milhões

Governo prepara uma revolução nas leis do 
jogo em Portugal, uma atividade que movimen-
ta receitas anuais de dois mil milhões e com a 
qual o Estado arrecada perto de 700 milhões. As 
apostas online desportivas, hípicas e póquer 
deverão ser legalizadas ainda este ano se Passos 
Coelho der provimento ao relatório da equipa 
interministerial, ao qual o DN teve acesso. O es-
tudo, finalizado em abril, apresenta três mode-
los de legislação. E tudo indica que a regulação 

deste negócio seja entregue à Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, que já de-
tém o monopólio das apostas múlti-
plas. Se este modelo semiliberal for o 
seguido, a SCML passa a regular as 
apostas desportivas à cota, sendo 
responsável pela atribuição de li-
cenças aos operadores online. 
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ANDRÉ CARRILHO

O JOGO 
EM PORTUGAL

“Ao longe o mar, que abismo! e o sol, que labareda!”  Cesário Verde
Frases de marear

JOGOS OLÍMPICOS PÁGS. 25 A 32

10 momentos 
dos Jogos que 
não pode perder 

Relatório 

OCDE 
diz que 
funcionários 
públicos 
ganham 
demais 
em Portugal 
BOLSA PÁG. 35

RTP 

Deputados 
do CDS 
e do PSD 
criticam 
exceção 
ao teto  
dos salários 
POLÍTICA PÁG. 16

Pavilhão 

Luís Montez 
festejou 
a compra 
do Atlântico 
por 21  
milhões e dá 
descontos 
PAÍS PÁG. 19

‘Jackpot’ 

Cinco 
figuras 
dizem o que 
fariam pelo 
País se 
ganhassem o 
Euromilhões 
PAÍS PÁG. 21 

•  Os dias para ver Bolt, Phelps, Wiggins 
ou Federer em competição  

•  A proibição do uso de lenço islâmico 
a uma atleta da Arábia Saudita  

•  Os segredos mais bem guardados da 
cerimónia de abertura

5 portugueses 
candidatos 
às medalhas
•  Os favoritos nacionais da lista de 77 

estão em judo, canoagem e atletismo  
•  Diogo Carvalho fez 1600 piscinas 

numa semana para preparar estreia  
•  A recandidatura de Vicente Moura  

à liderança do COP

Ricardo Pereira: 
o ator com mais 
êxito no Brasil
Aos 32 anos já triunfou 
na Globo, vira-se agora 
para a Espanha e os EUA

Apostas ‘online’ 
legalizadas 
até fim do ano 
mas com controlo 
da Santa Casa 
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