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_ÉåÉÑáÅá•êáçë Maioria dos fundos tem como 
destino a solidariedade social, mas também  
o policiamento dos jogos da seleção 
 
gçÖç=Åä~åÇÉëíáåç Entre janeiro  
de 2011 e junho deste ano, o negócio paralelo  
do jogo moveu 3,3 milhões de euros 
 
bñÅÆåíêáÅçë Em oito anos, 218 pessoas, a viver em 
Portugal, ganharam mais de um milhão de euros em prémios
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“Vogam no mar da memória as camas da minha vida”  David Mourão-Ferreira
Frases de marear

INVESTIGAÇÃO Desde 2006 foram libertados  
260 condenados por fogo posto. A PJ está a visi-
tá-los, um a um, para os controlar e para inves-
tigar os fogos ocorridos nas últimas semanas.  
Na Madeira, foi detido um suspeito. PAÍS PÁG. 19

Estado ganha 
1,7 milhões/dia 
com os jogos 
da Santa Casa

PJ tem lista de 
260 condenados 
por fogo posto 
que estão a ser 
contactados 

POLÉMICA Rui Rio juntou-se aos autarcas do 
partido que contestam a proposta de criação 
de executivos camarários homogéneos. Para 
aprovar a nova lei, o PSD precisa dos votos  
do CDS e dos socialistas. POLÍTICA PÁG. 16

Lei eleitoral autárquica 
provoca divisões no PSD

RESULTADOS No dia em que apresentou lucros 
de 178 milhões de euros (+57%) e a nova admi-
nistração, Ferreira de Oliveira diz que vender 
gasolina passou para segundo plano. Vai  
investir 3,5 mil milhões até 2015. DINHEIRO VIVO

Galp reforça aposta  
no petróleo e no gás

SOLIDARIEDADE 613 milhões de euros foi o valor total ganho pelo Estado em 2011 com os jogos sociais 
da Santa Casa da Misericórdia (Euromilhões, Totoloto, Totobola, Lotarias, entre outros). Este valor 
é a soma dos lucros dos jogos, 523 milhões, mais o imposto de selo (90 milhões). Bombeiros e Pro-
teção Civil, policiamento de espetáculos desportivos, bolsas de mérito, programas de combate  
à violência doméstica são alguns dos destinatários deste dinheiro. GRANDE INVESTIGAÇÃO PÁGS. 4 A 13

Os executivos que não 
desligam do trabalho 
mesmo em férias
DINHEIRO VIVO

Um agente 007 
rejuvenescido para  
os desafios do século XXI
QUOCIENTE DE INTELIGÊNCIA

JOGOS OLÍMPICOS PÁGS. 25 A 32

Londres mostra 
orgulho britânico
•  Cavaco Silva entre os 70 chefes de Estado e de Governo na cerimónia 
 
•  Ciclistas serão hoje os primeiros portugueses a entrar em prova 
 
•  Phelps tenta alcançar a 17.ª medalha e ficar a uma de igualar o recorde

Sósia de Isabel II 
saltou com James Bond 
de um helicóptero
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