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Paulo Rangel apanhou de sur-
presa o PSD na 4.ª-feira, anteci-
pando-seaAguiar-Brancoeapre-
sentando a candidatura à lide-
rança. A líder, Manuela Ferreira
Leite, e o próprio Aguiar-Branco
só foram informados por sms no
início dessa tarde.» Pág. 21

Rangelapanha
todosdesurpresa

EDIÇÃO EXTRA

OPOLVO
� Os planos para controlar

aTVI, oDN, o JNe aTSF
� Asmanobras daOngoing
� Osdespachosdos

magistradosdeAveiro
� Aguerra para afastar

Moniz eMouraGuedes

» Págs. 4 a 15 e 17/18

FACE
OCULTA

Nota aos
leitores
Esta Edição Extra do SOL inclui
todosos conteúdos informativos
daediçãonormal, tendosidoain-
daadicionados resumosdos tex-
tos da providência cautelar in-
terposta contra o jornal e os co-
municados da Administração e
daDirecção sobre o tema.

Nesta Edição Extra incluímos
também o material noticioso
constante da edição da semana
anterior relativo ao processo
‘Face Oculta’. Os leitores ficam,
assim, com todos os dados mais
relevantes deste caso à sua dis-
posição.

Dado o seu carácter excepcio-
nal, aEdiçãoExtra é constituída
exclusivamente por este cader-
noprincipal, nãocontendoos res-
tantes cadernos e o DVD. Mas,
paraos leitoresnão serempreju-
dicados – e não sendo tecnica-
mentepossível alteraropreçode
capa –, inserimosabaixoumVale
de 1euroqueserádescontávelno
preço de capa da edição da pró-
xima sexta-feira.

OPSvivemomentosdegrandeten-
sãocomadivulgaçãopeloSOLdas
escutas do ‘FaceOculta’. Sócrates
avisou o partido que os jornais
«nãooderrubam». Mas a sua su-
cessão começou a ser discutida.
Entretanto,AntónioCosta,onome
maisforteparalhesuceder, teráin-
formado que não está disponível
para exercer o cargo de primeiro-
ministro,pelomenossemrecurso
aeleições.» Págs. 22/23

PSdebate sucessão
deSócrates

VALE
Este vale de 1 euro é descontável

no preço de capa da edição
do SOL de 19/02/2010

A VIVENDA de Isaltino Mo-
rais em Altura, no Algarve,
está apreendida por ordem
do Ministério Público. Se-

gundo a acusação, a casa foi
construída graciosamente
pelo construtor civil João
Algarvio, em troca do au-

mento da volumetria de um
prédio em Oeiras. Dois agen-
tes da Judiciária chegaram
a visitar a vivenda disfarça-

dos de compradores. O pro-
cesso está parado porque
João Algarvio não foi ouvido
na investigação.
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OSOL será um jor-
nal apartidário
mas não apolítico,

isento mas não indiferen-
te, sério mas não circuns-
pecto, rigoroso mas não
burocrático, sereno mas
não amorfo, ponderado
mas não indeciso, respon-
sável mas não previsível,
aberto mas não inverte-
brado.

OSOL será, também, um
jornal convicto mas

não arrogante, ousado mas
não insensato, acutilante
mas não ofensivo, incómo-
do mas não destrutivo, opti-
mista mas não ingénuo, po-
sitivo mas não resignado,
moderno mas não seguidis-
ta, alegre mas não tolo.

O SOL será, ainda, um
jornal claro mas não

superficial, directo mas

não simplista, conciso mas
não compacto, completo
mas não exaustivo, profun-
do mas não aborrecido.

OSOL será, finalmente,
um jornal irreverente

mas não inconsciente, in-
fluente mas não propagan-
dístico, surpreendente
mas não sensacionalista,
institucional mas não con-
vencional, sem tabus mas
com princípios.

Sampaio foi o melhor Presidente dos últimos 50 anos
para uma clara maioria de portugueses, seguido
por Soares e Eanes. Surpreendentemente, o mesmo
Soares lidera a tabela dos piores, à frente de Américo
Tomás. Quanto aos primeiros-ministros, Cavaco leva
a palma e Santana o prémio limão.

UM JORNAL QUE

VALE POR SI
Este semanário
não oferece brindes
nem faz promoções

tem
casa apreendida
Isaltino

MANIFEST

O melhor
e o pior

BEBÉS
TROCADOS
TABU página 40

O ROSTO
DO DESIGN
TABU página 12

Mariano Gago
escapa a cortes
OS MINISTROS já conhecem o
envelope financeiro com que vão
contar no próximo ano e a pala-
vra de ordem continua a ser a
contenção. O Governo aprovou
cortes de 5% nos orçamentos
de funcionamento de todos os
ministérios. A única excepção
é a Ciência, de Mariano Gago.

Odete Santos
abandona...
O PCP vai substituir Odete
Santos no Parlamento durante
esta sessão legislativa. Contacta-
da pelo SOL, a deputada
sublinhou que a saída é da sua
responsabilidade: «Quero  
dedicar-me a outras tarefas».

... e Paulo Pedroso
não quer voltar
PAULO Pedroso rejeita voltar à
Assembleia da República, na se-
gunda oportunidade que surge,
na sequência da suspensão do
mandato de António Vitorino.
O lugar de Vitorino será ocupado
por Maria Manuela Oliveira.

Marcelo regressa
aos jornais

MARCELO Rebelo de
Sousa regressa hoje
à escrita regular na
imprensa portuguesa,
com uma coluna no
SOL, a que chamou

Blogue. É um regresso saudado,
após quase 20 anos de ausência.

Mais SOL
ESTA primeira edição do SOLtem
muito mais páginas do que o pre-
visto. Das 64 páginas do caderno
principal passámos para as 96, e
as 24 do Confidencial ‘transforma-
ram-se’ em 48. Isto por causa da
procura publicitária, que ultrapas-
sou largamente os cálculos ini-
ciais. Também a tiragem sofreu au-
mento, a pedido da distribuidora, a
Logista. Tínhamos previsto 120 mil
exemplares e vamos tirar quase
130 mil, o máximo permitido pelos
encartes comerciais já impressos.

» PÁGS. 20/21

» PÁG. 26
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O arquitecto da nova igreja do
Alto do Restelo, em forma de ca-
ravela, cujo projecto está envol-
vido emenorme polémica, assu-
me-se como um homem do fan-
tástico, surrealista, antimoderno,
edizqueasuaarquitecturaé«um
cadáver esquisito».Maçon con-
victo, tem feito grande parte da
carreira emAngola. » TABU

Asnossasreformasestãocadavez
mais em risco, porque as pessoas
vivem mais tempo e os contri-
buinteslíquidossãotambémcada
vezmenos.Dentrode25a30anos
a Segurança Social não terá di-
nheiroparapagaratotalidadedas
reformas. Eoproblemaéquenão
sevêmeiodeinverterofenómeno.
» CONFIDENCIAL

Reformas cada vez
mais emperigo

TroufaRealdiz-se
um‘antimoderno’

100meticais
Moçambique

ASESCUTAS
PROIBIDAS

Extractododespachodo juiz

«Das conversações entre Paulo Penedos e Ar-

mando Vara resultam indícios muito fortes da

existência de um plano em que está directamente

envolvido o Governo, nomeadamente o Primeiro-

-Ministro, visando o controlo da estação de televi-

são TVI e o afastamento da jornalista Manuela

Moura Guedes e do seu marido, José Eduardo

Moniz,para controlar o teor das notícias.

Resultam ainda fortes indícios de que as pessoas

envolvidas no plano tentaram condicionar a actua-

ção do Presidente da República, procurando evi-

tar que o mesmo fizesse uma apreciação

crítica do negócio».

» Págs. 4 a 9

Cavacoreúnegrupo
paradebaterSaúde

DVD CRIANÇAS

APUBLICAÇÃO dos textos incluí-
dos nesta edição sobre o caso Face
Oculta suscitará acusações de vio-

lação do segredo de Justiça. Tal não tem
fundamento. A questão sobre a qual ver-
samestasnotícias–aexistênciadeumpla-
no para controlar a comunicação social –
já não se encontra em segredo de Justiça,
visto que foi objecto de uma decisão de ar-
quivamento por parte do presidente do Su-
premo Tribunal de Justiça. Decisão essa

que não tem recurso e determina a des-
truição das escutas. Para todos os efeitos,
é matéria transitada em julgado.

NA sua intervenção na abertura do
ano judicial, o Presidente da Repú-

blica apelou aos meios de comunicação
social para não violarem o segredo de
Justiça, pois «a investigação não deve
ser perturbada por fugas de infor-
mação ou interferências externas»,
devendo antes «prosseguir o seu ca-
minho até ao fim, com eficácia e
tranquilidade».

ORA, a investigação judicial sobre este
assunto seguiu o seu caminho ‘até ao

fim’, tendo o procurador-geral da Repú-
blica e o presidente do Supremo decidi-
do sobre ele como entenderam. Cabe
agora aos leitores avaliar se a Justiça
actuou bem ao desvalorizar estes dados
– ou se, pelo contrário, com essa decisão
procurou proteger o poder político.

Este é o primeiro trabalho de uma in-
vestigação levada a cabo pela equipa do
SOL. Nas próximas edições continuare-
mos a publicar o resultado desta investi-
gação jornalística.

Editorial

O Presidente da República está
preocupado com a área da Saú-
de, dadaa situação financeirado
SNS, a instabilidadenoshospitais
e os focos de contestação, como
o dos enfermeiros. Cavaco reu-
niuna2.ª -feira comumgrupode
individualidadespara analisar o
assunto.» Págs. 12 e 20

Código de barras
no canto inferior direito

MendesnaTVI

MarquesMendesvai ter umpro-
gramanaTVI 24de análise políti-
cadasemana.Onovoprogramade
Mendes,às5.ª-feiras, durará25mi-
nutoseterácomomoderadorPau-
loMagalhães.» Pág. 50


