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A crise consiste precisamente no facto de que o velho está a morrer e o novo ainda não pode nascer Antonio Gramsci (1891-1937) › ›

jáäÜπÉëK Créditos estão entre os mais de 600 milhões de euros transfe-
ridos para a empresa pública Parvalorem. Responsável é ouvido hoje
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Notícias TV

Estado vai assumir 
dívidas de Duarte Lima 
e de Vítor Baía ao BPN

Dos 2,5 mil milhões de euros em ativos tóxicos que o 
Estado retirou do BPN para três empresas públicas, 
mais de 600 milhões constam em sete escrituras assi-
nadas no Porto. O DN consultou cada parcela e desco-
briu créditos ligados a Duarte Lima, às empresas do ex-

-jogador Vítor Baía e ao empresário António Araújo. 
Mais: alguns dos créditos foram retirados ao BPN já em 
março, porque o BIC se recusou a ficar com eles. Exem-
plo: Casa do Douro, cujos créditos foram feitos já de-
pois da nacionalização do BPN. POLÍTICA PÁGS. 10 E 11

Seleção recebida 
em festa por dois 
mil portugueses

ESPECIAL PÁGS. 23 A 34

Sara 
Moreira 
ganha o 
bronze nos 
Europeus
SPORT PÁG. 40

CIMEIRA Líderes europeus acordaram pacto para o crescimento no valor de 120 mil milhões de euros, que através do 
Banco Europeu de Investimento financiará projetos nos países mais vulneráveis, como Portugal. Mas Espanha e Itália 
condicionaram a sua aprovação à adoção de soluções urgentes para a crise das dívidas. ATUAL PÁGS. 4, 6 E 7

DEFESA O general Pinto Ramalho, ex-chefe do Estado-Maior 
do Exército, requereu o regresso à situação de reserva. Ga-
rante assim que o seu vencimento se mantém inalterado 
durante os próximos cinco anos. ATUAL PÁG. 2

Exército aceita regresso 
de general reformado  
para evitar corte na pensão

RELATÓRIO Fiscais pe-
dem à AR “suporte téc-
nico/informático autó-
nomo”. POLÍTICA PÁG. 12 

Secretas 
‘controlam’ 
fiscalização 
dos serviços

FUGA Um estrangeiro 
procurado pela Inter-
pol fugiu do Aeroporto 
de Lisboa. PAÍS PÁG. 17

SEF deixa 
escapar novo 
criminoso  
do aeroporto

Merkel pressionada  
a tomar medidas  

para salvar Espanha e Itália
GUIDO BERGMANN/REUTERS

B  Dois golos de Balotelli puseram a Itália 
na final contra a Espanha. A favorita 
Alemanha ficou pelo caminho 


