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“Enquanto o verão pintadeazulo céu eo marédevassado pelasestrelas”Eugénio de Andrade
Frases de marear

PUB

Limpeza de listas
vai dar médico
a 250 mil pessoas
SAÚDE Na região de Lisboa, 20%
a 30% dos utentes registados não
contactavam médico de família
hámais de três anos. PAÍS PÁG. 22

Antibióticos na
carne são grande
preocupação
FISCALIZAÇÃO Direção-Geralde Ali-
mentação eVeterinária recolheu
apenasumterçodas7500amostras
previstas este ano, mas assegura
que tencionacumprir.PAÍS PÁG. 20

Deputados PS
ameaçam votar
contra 0E 2013
DIVISÃO Seguro não antecipadeci-
são, mas deputados admitem
chumbarOrçamento.Costanãore-
cusaliderançadoPS.POLÍTICAPÁG.16

Romney vai a Israel com a mira apontada ao Irão
PRESIDENCIAISOcandidatorepublicanoàCasaBrancapassouodiaemJerusalém,ondevisitouoMurodas
Lamentações. Ao primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e ao Presidente, Shimon Peres, garantiu que
apoiará qualquer ação para destruir o programa nuclear iraniano. E cometeu uma gafe... GLOBO PÁG. 33GRANDE INVESTIGAÇÃO PÁGS. 27 A 32
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m~êíáÇ~é~ê~Ñ̈ êá~ëK Mudançade roteiro de viagem dos condutores levaaGuardaaalterar a
planificação da‘operação Hermes’. Apartir de amanhã, cercade 2000 militares estão mais visíveis
nas vias alternativas às autoestradas e Scuts. Brisaperde 29 182 carros/dianas estradas que gere

fãéçëíçK Estado ar-
recadará, no máxi-
mo, 25 milhões por
ano de receitafiscal
das casas de apostas

oÉÖìä~´©çK NaEuropa,
16 países jálegalizaram as apostas
desportivas. Alemanhaproíbe

qÉëíÉãìåÜçëK Jogadores que
mudaram de vidadepois
de experimentar o mundo do jogo

Fuga ao aumento de portagens
obriga a GNR a reforçar
patrulha nas estradas nacionais

Decisão dos automobilistas é justificadapelos
valores que têmde pagarnas vias portajadas. As
medidas de austeridade que afetam as famílias
obrigam aviajarporestradas onde não se paga
aportagem. Presidente do AutomóvelClube de
Portugal, Carlos Barbosa, confirmaestatendên-
ciade fugados automobilistas e lembraque ao

aumentaro trânsito nos centros urbanos apos-
sibilidade de haver mais atropelamentos tam-
bémaumenta.GNRvaiadequarodispositivode
trânsito a esta nova realidade sem reforço de
meios. Jáháduas consequências destamudan-
ça: acidentes nas autoestradas são mais mortais
e nas vias nacionais hámais sinistros, mas com

menos mortos devido ao volume de tráfego que
baixou avelocidade média. Dados divulgados
pelaBrisarevelamque no primeiro semestre do
ano as estradas e Scuts geridas pela empresa
perderamquase 30milveículos pordia. Quebra
a que não será alheio também o aumento dos
combustíveis. PAÍS PÁGS. 18 E 19
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Legalização
do jogo ‘online’
teria posto
200 milhões
de euros ao
alcance do fisco

ARTES PÁG. 45 JOGOS OLÍMPICOS PÁG. 32

O ‘Dr.House’daTVé
homemdos5ofícios

Portuguêsbrilhouna
aberturadosJogos


