
Bloco de
Esquerda
prepara
saída de
Francisco
Louçã P14

Agenda de ex-espião
confirma reuniões
com Relvas

Governo
admite ‘tirar’
centrais
elétricas
à EDP e
Iberdrola E12

24h
Syriza à frente
A coligação de esquerda Syri-
za, na Grécia, recolhe 30%
das intenções de voto, à fren-
te da Nova Democracia
(26%), numa sondagem de
ontem.  P27

Notáveis pela Grécia
Mais de 250 individualida-
des, entre as quais Carvalho
da Silva, Alfredo Barroso e
António Arnault, e os escrito-
res Jacinto Lucas Pires, José
Luís Peixoto e Valter Hugo
Mãe subscreveram um mani-
festo online contra a chanta-
gem à Grécia e de apoio à de-
mocracia neste país. (solida-
riedadegrecia.weebly.com)

Desemprego sem
proteção
O número de desemprega-
dos sem direito a qualquer
prestação social tem “vindo a
aumentar continuamente
desde 2010”, atingindo hoje
perto de 400 mil pessoas. A
conclusão é do Observatório
sobre Crises e Alternativas,
um organismo dirigido por
Carvalho da Silva e Boaventu-
ra Sousa Santos.

Gestor abandona
Metro do Porto
Ricardo Fonseca, presidente
do Metro do Porto, renunciou
ao cargo por ser “insuportá-
vel” estar à frente da empresa
num clima de “incerteza” re-
sultante de se desconhecer os
planos do Governo para o sec-
tor dos transportes.

Alegre: a poesia
como resistência
“Nos tempos que correm, ca-
da poema, independentemen-
te do seu conteúdo, é um ato
de resistência”, afirmou Ma-
nuel Alegre, na 3ª feira, na
Universidade italiana de Pá-
dua.

MST: independência
para a Madeira
Portugal devia fazer um refe-
rendo e dar independência à
Madeira. Esta é uma das
ideias inconvenientes defen-
didas por Miguel Sousa Tava-
res em entrevista à Revista
do Expresso. R44

Isabel Jonet vai liderar 247
bancos alimentares na Europa

Dinheiro
viajava
em malas
entre
Lisboa
e Genebra

DUARTE LIMA

Portugueses
retiram
6,8 mil
milhões
das offshores

> Europa adia criação de eurobonds > Crescimento une líderes
europeus... mas só nas palavras > Agitação em França e Espanha  P8 e 26

Silva Carvalho e o seu candidato à liderança do SIS tiveram encontros
com Miguel Relvas. No PSD já há quem defenda uma remodelação  P3

Investimentos portugueses em
paraísos fiscais tiveram uma
quebra drástica. Desde os fi-
nais de 2009 regressaram ao
país ¤6,8 mil milhões, quase
metade do dinheiro investido
nestas regiões.   E14

Passos tenta segurar ministro

Em Atenas, redes
de voluntários
fazem e distribuem
alimentos

GRÉCIA À BEIRA DA TRAGÉDIA, uma reportagem de CLARA FERREIRA ALVES

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO e ainda
EXPRESSO BPI GOLF CUP, MUSEU
CARGALEIRO EM CASTELO BRANCO, GUIA
DO ESTUDANTE, GESTÃO DE FROTAS
e ESPECIAL VERÃO

Dezenas de clientes da rede de
branqueamento de capitais, lide-
rada pelo banqueiro Michel Ca-
nals, entravam pela porta do nº
135 da rua do Ouro, em Lisboa,
com malas de viagem cheias de
euros. Lá dentro, o dono, Fran-
cisco Canas, arranjava forma de
as enviar de avião para a Suíça,
onde o dinheiro era transforma-
do em dólares, sustentam os in-
vestigadores que conduziram a
‘Operação Monte Branco’ a que
está associado Duarte Lima.

A rede começou a operar em
2006 e os fluxos financeiros
atingiram 200 milhões de eu-
ros, dos quais foram apreendi-
dos cerca de 450 mil.  P20

O rosto da luta contra a fo-
me em Portugal vai presidir
à Federação Europeia dos
Bancos Alimentares. Isabel
Jonet foi escolhida por una-
nimidade e continuará a tra-

balhar a partir de Lisboa.
Uma das tarefas que tem pe-
la frente é criar uma rede
de bancos alimentares na
Grécia. Em Portugal, são
distribuídos atualmente ca-

bazes de comida por mais
de 337 mil pessoas. Os pedi-
dos de ajuda não param. Es-
te fim de semana há nova
campanha de recolha de ali-
mentos. P18
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