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DISCURSO Apesar de ter sido noticia-
do um défice de 6,9%, até junho, o 
primeiro-ministro reafirmou ontem 
que ele está a cair, “sobretudo por 
causa da despesa”. POLÍTICA PÁGS. 8/9

COMBATE Ao fim do dia de ontem 
14 incêndios estavam ativos em 
Portugal, obrigando a uma enorme 
mobilização das corporações de 
bombeiros. PAÍS PÁG. 16

“O quebrar de uma onda não consegue explicar todo o mar”  Vladimir Nabokov
Frases de marear

PUB

PUB

`~êí~ë=êçÖ~íµêá~ëK Ministro nunca foi ouvido mas é apresentado como alvo de investigação

Num documento oficial enviado 
no ano passado para as autorida-
des inglesas, o Ministério Público 
português justifica o pedido de 
acesso aos movimentos de uma 

conta bancária com este texto: “Fo-
ram recolhidos elementos que in-
diciam a existência de uma relação 
entre aqueles depósitos e a outorga 
pelo ministro da Defesa Paulo Por-

tas dos contratos dos submarinos.” 
Este documento, elaborado pou-
cos meses antes da tomada de pos-
se do atual ministro dos Negócios 
Estrangeiros, demonstra que a in-

vestigação deste caso abrange a 
atuação de Paulo Portas, embora 
ao longo dos sete anos de processo 
ele nunca tenha sido ouvido ou 
constituído arguido. ATUAL PÁG. 2

Ministério Público insinua 
que Portas é suspeito  
no caso dos submarinos

Passos afirma que 
défice está a cair

Chegou ao fim  
a festa nas areias
VENCEDORES Terminou Constru-
ções na Areia, iniciativa do DN que 
percorreu o País. A escultura de um 
dragão com uma cria recebeu o 
primeiro prémio. PAÍS PÁGS. 22/23

1100 bombeiros 
contra incêndios

Regresso  
às aulas terá 
passe mais 
caro para 
os estudantes
TRANSPORTES Lisboa e Porto sofre-
ram nos últimos meses grandes alte-
rações nos preços, no percurso e no 
número de carreiras dos transportes 
públicos que servem as duas maio-
res cidades do País. No regresso de 
férias, muitos cidadãos irão defron-
tar pela primeira vez esta nova reali-
dade. Conheça  as principais altera-
ções. ATUAL PÁGS. 4/5

VITÓRIA Encarnados voltam ao topo da classificação em igualdade pontual com o FC Porto, num jogo onde os  
avançados Cardozo (dois golos) e Rodrigo mostraram ao reforço Lima, que assistiu ao jogo na bancada, que a sua  
entrada na equipa não se antevê fácil. Sem Javi García, o belga Witsel foi o eleito de Jesus para o meio-campo. SPORT PÁG. 34

Bis de Óscar Cardozo devolve liderança da Liga ao Benfica
JORGE AMARAL / GLOBAL IMAGENS
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Forcado sem seguro 
arrisca paralisia

Morreu o artista 
mais corajoso
ARTES PÁG. 46PAÍS PÁG. 12

Falha na lei tira apoio a Nuno Carvalho, colhido com gravidade Leia o artigo de António Pinho Vargas sobre Emmanuel Nunes 


