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HOJE

Director
José António Saraiva
Director-Adjunto
José António Lima

UM JORNAL QUE

Subdirectores
Mário Ramires e Vítor Rainho

UM JORNAL QUE

Director
José António Saraiva

Preço

2 Euros
IVA incluído

www.sol.pt

Este semanário
não oferece brindes
nem faz promoções

Subdirectores
Mário Ramires e Vítor Rainho

VALE POR SI

Edição nº 64
1 de Dezembro de 2007

VALE POR SI

Director-Adjunto
José António Lima

Código de barras
no canto inferior direito

TODOS OS SÁBADOS

Preço:

2 Euros

SUBMARINOS

IVA incluído

Edição nº 1
16 de Setembro de 2006

www.sol.pt

casa apreendida

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

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

dos de compradores. O processo está parado porque
João Algarvio não foi ouvido
na investigação.
» PÁG. 26

na Escom provam
pagamento de comissões

MANIFEST

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.

SOL será um jornal
apartidário
mas não apolítico,
isento mas não indiferente, sério mas não circunspecto, rigoroso mas não
burocrático, sereno mas
não amorfo, ponderado
mas não indeciso, responsável mas não previsível,
aberto mas não invertebrado.

que dinheiro
terá ido para o CDS

‘

SOL será, também, um
jornal convicto mas
não arrogante, ousado mas
não insensato, acutilante
mas não ofensivo, incómodo mas não destrutivo, optimista mas não ingénuo, positivo mas não resignado,
moderno mas não seguidista, alegre mas não tolo.

O

SOL será, ainda, um
jornal claro mas não
superficial, directo mas

O

A ESCOM efectua pagamentos a instituições não identificadas
no âmbito da aquisição de submarinos, aparentemente
como contrapartidas, havendo fortes suspeitas
de terem como beneficiário o CDS

SOL será, finalmente,
um jornal irreverente
mas não inconsciente, influente mas não propagandístico,
surpreendente
mas não sensacionalista,
institucional mas não convencional, sem tabus mas
com princípios.

Mário Lino, Correia de Campos, Maria de Lurdes Rodrigues, Manuel Pinho e Nunes Correia
podem ser substituídos a qualquer momento » Págs. 8/9
CONVITE

Este cupão vale 2€ em
qualquer sala do país
Válido de 1 a 7 de Dezembro

DVD CRIANÇAS
3 euros

IVA incluído

100 meticais
Moçambique

IVA incluído

500 kwanzas

Director
José António Saraiva
Director Adjunto
José António Lima
Subdirectores
Mário Ramires e Vítor Rainho

250 escudos

TABU Especial

Preço

3 euros

IVA incluído

Cabo Verde

RICARDO Costa sobe ao topo
da SIC, como director-geral
adjunto, numa altura em que a
estação desce ao 3.º lugar, por
troca com a RTP. E prevêem-se mudanças na direcção de
programas. » Pág. 59

O

Preço

3 euros
Angola

Ricardo
Costa sobe

Remodelação à vista

não simplista, conciso mas
não compacto, completo
mas não exaustivo, profundo mas não aborrecido.

DVD CRIANÇAS

Preço

500 kwanzas

NA PRÓXIMA semana estará
nas bancas a Agenda SOL, um
produto original que é simultaneamente Agenda, Anuário
e Bloco-Notas. Com capa preta
e elástico, custa 5 euros.

’

Excerto do despacho do Ministério Público » Págs. 4/5



ALEXANDRE ALMEIDA

O

Agenda para
a semana

Escutas telefónicas indicam

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
» PÁGS. 20/21
a palma e Santana o prémio limão.

Marcelo regressa
aos jornais

sobre a F9

Documentos descobertos

O melhor
e o pior

PAULO Pedroso rejeita voltar à
Assembleia da República, na segunda oportunidade que surge,
na sequência da suspensão do
mandato de António Vitorino.
O lugar de Vitorino será ocupado
por Maria Manuela Oliveira.

Mais SOL

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

SONDAGEM PRESIDENTES

... e Paulo Pedroso
não quer voltar

ESTA primeira edição do SOL tem
muito mais páginas do que o previsto. Das 64 páginas do caderno
principal passámos para as 96, e
as 24 do Confidencial ‘transformaram-se’ em 48. Isto por causa da
procura publicitária, que ultrapassou largamente os cálculos iniciais. Também a tiragem sofreu aumento, 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.

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

mentiu

MÁRIO Lino e Paulo
Campos não revelaram
a verdade sobre os pagamentos da Estradas
dePortugalàF9Consulting.Segundoeles,aempresa pagou 275 mil eurosporserviçosprestados– mas
aauditoriadoTribunal deContas
revela que o valor foi de 473 mil
euros. A questão do valor é relevante, porque mexe com a adjudicaçãodirectaeainexistênciade
concurso público. » Pág. 14

VEJA NO VERSO

Odete Santos
abandona...

Governo

SALPICAM
PORTAS

Isaltino tem

JOSÉ CARIA

OS MINISTROS já conhecem o
envelope financeiro com que vão
contar no próximo ano e a palavra 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.

AFP

Mariano Gago
escapa a cortes

DVD CRIANÇAS
Director
José António Saraiva
Director Adjunto
José António Lima
Subdirectores
Mário Ramires e Vítor Rainho

BEBÉS
TROCADOS

TABU página 12

500 kwanzas

Director
José António Saraiva
Director Adjunto
José António Lima
Subdirectores
Mário Ramires e Vítor Rainho

Angola

250 escudos
Cabo Verde

100 meticais
Moçambique

Angola

250 escudos
Cabo Verde

100 meticais

MADEIRA

Moçambique

Código de barras
no canto inferior direito

Asnossasreformasestãocadavez
mais em risco, porque as pessoas
vivem mais tempo e os contribuintes líquidos são também cada
vez menos. Dentro de 25 a 30 anos
a Segurança Social não terá dinheiro para pagar a totalidade das
reformas. E o problema é que não
sevêmeiodeinverterofenómeno.

AS ESCUTAS
PROIBIDAS

Cavaco reúne grupo
para debater Saúde
O Presidente da República está
preocupado com a área da Saúde, dada a situação financeira do
SNS, a instabilidade nos hospitais
e os focos de contestação, como
o dos enfermeiros. Cavaco reuniu na 2.ª -feira com um grupo de
individualidades para analisar o
assunto. » Págs. 12 e 20

juiz
Penedos e Arões entre Paulo
o fortes da
«Das conversaç
ltam indícios muit tamente
mando Vara resu
em que está direc
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um
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o Primeiroexistência
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O POLVO

Marques Mendes vai ter um programa na TVI 24 de análise políticadasemana.Onovoprogramade
Mendes, às 5.ª-feiras, durará 25 minutos e terá como moderador Paulo Magalhães. » Pág. 50

Troufa Real diz-se
um ‘antimoderno’

 O plano para controlar

Cidadãos portugueses podem estar envolvidos nas actividades da
ETA em Portugal. Há dois meses
que a GNR começou a desconfiar
de movimentações suspeitas na
zona de Óbidos, mas sem imaginar
que se tratava da ETA. O arrombamento de um portão na área foi o
primeiro alerta. » Págs. 30/31

 As manobras da Ongoing
 O contrato da PT com Moniz
 Os jornalistas ‘amigos’

O

CONVITE

Este cupão vale 2,5€
em qualquer sala do país

Este cupão vale 2,5€
em qualquer sala do país

Válido de 5 a 11 de Fevereiro

Válido de 12 a 18 de Fevereiro

VALE POR SI
Preço

2 Euros
IVA incluído

Código de barras
no canto inferior direito

TODOS OS SÁBADOS

Novo escândalo Casa Pia:
jovens abusados falam ao SOL

DEU-ME DOIS
CHOCOLATES
PORQUE ME
PORTEI BEM

Pacto
de silêncio
sobre a Ota
A POLÉMICA sobre o novo aeroporto de Lisboa levou os
principais intervenientes no
caso, designadamente o ministro Mário Lino e o presidente da CIP, Francisco Van
Zeller, a fazerem um ‘pacto de
silêncio’até à decisão do LNEC.
Cavaco Silva e Sócrates também intervieram no processo,
acalmando os ânimos. » Pág. 4

HENRIQUE Granadeiro quer
que a PT lance uma alternativa
à TV Cabo, através de um serviço de satélite ‘complementado’pelo cobre da rede fixa.
Além da oferta de canais temáticos e de entretenimento, Grandeiro quer uma estação-âncora de
informação, tipo
SIC Notícias.

NOTA EDITORIAL

Porquê, Mário Lino?
A mesma edição do passado dia 3, noticiávamos a
existência de uma vistoria à
ponte de Portimão que revelava a possibilidade de um colapso a qualquer momento.
A Estradas de Portugal divulgou de imediato um comunicado

N

» CONFIDENCIAL

» Última Página

CONVITE

VEJA NO VERSO



Este cupão vale 2€ em
qualquer sala do país
Válido de 17 a 23 de Novembro
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DVD CRIANÇAS

BEBÉS
TROCADOS

TABU página 12

TABU página 40

EDIÇÃO EXTRA

Preço

3 euros

UM JORNAL QUE

100 meticais
Moçambique

Código de barras
no canto inferior direito

MANIFEST

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

JOSÉ CARIA

dos de compradores. O processo está parado porque
João Algarvio não foi ouvido
na investigação.
» PÁG. 26

Reformas cada vez
mais em perigo

www.sol.pt

SOL será um jornal
apartidário
mas não apolítico,
isento mas não indiferente, sério mas não circunspecto, rigoroso mas não
burocrático, sereno mas
não amorfo, ponderado
mas não indeciso, responsável mas não previsível,
aberto mas não invertebrado.

O

SOL será, também, um
jornal convicto mas
não arrogante, ousado mas
não insensato, acutilante
mas não ofensivo, incómodo mas não destrutivo, optimista mas não ingénuo, positivo mas não resignado,
moderno mas não seguidista, alegre mas não tolo.

O

SOL será, ainda, um
jornal claro mas não
superficial, directo mas

O

SOL será, finalmente,
um jornal irreverente
mas não inconsciente, influente mas não propagandístico,
surpreendente
mas não sensacionalista,
institucional mas não convencional, sem tabus mas
com princípios.

O

O Presidente da República está
preocupado com a área da Saúde, dada a situação financeira do
SNS, a instabilidade nos hospitais
e os focos de contestação, como
o dos enfermeiros. Cavaco reuniu na 2.ª -feira com um grupo de
individualidades para analisar o
assunto. » Págs. 12 e 20

PUBLICAÇÃO dos textos incluídos nesta edição sobre o caso Face
Oculta suscitará acusações de violação do segredo de Justiça. Tal não tem
fundamento. A questão sobre a qual versam estas notícias – a existência de um plano para controlar a comunicação social –
já não se encontra em segredo de Justiça,
visto que foi objecto de uma decisão de arquivamento por parte do presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Decisão essa

A

que não tem recurso e determina a destruição das escutas. Para todos os efeitos,
é matéria transitada em julgado.
A sua intervenção na abertura do
ano judicial, o Presidente da República apelou aos meios de comunicação
social para não violarem o segredo de
Justiça, pois «a investigação não deve
ser perturbada por fugas de informação ou interferências externas»,
devendo antes «prosseguir o seu caminho até ao fim, com eficácia e
tranquilidade».

N

O POLVO

Mendes na TVI
Marques Mendes vai ter um programa na TVI 24 de análise políticadasemana.Onovoprogramade
Mendes, às 5.ª-feiras, durará 25 minutoseterácomomoderadorPaulo Magalhães. » Pág. 50

 Os planos para controlar

Troufa Real diz-se
um ‘antimoderno’

a TVI, o DN, o JN e a TSF

O arquitecto da nova igreja do
Alto do Restelo, em forma de caravela, cujo projecto está envolvido em enorme polémica, assume-se como um homem do fantástico, surrealista, antimoderno,
e diz que a sua arquitectura é «um
cadáver esquisito». Maçon convicto, tem feito grande parte da
carreira em Angola. » TABU

» Págs. 4 a 9

Editorial

FACE
OCULTA

» CONFIDENCIAL

Cavaco reúne grupo
para debater Saúde

do juiz
e Arentre Paulo Penedos
da
«Das conversações
indícios muito fortes
mando Vara resultamem que está directamente
plano
o Primeiroexistência de um
nomeadamente
envolvido o Governo,controlo da estação de televio
-Ministro, visando
da jornalista Manuela
são TVI e o afastamento
José Eduardo
e do seu marido,
Moura Guedes
o teor das notícias.
Moniz, para controlar indícios de que as pessoas
a actuaResultam ainda fortes
tentaram condicionar
envolvidas no planoda República, procurando evição do Presidente
fizesse uma apreciação
tar que o mesmo
crítica do negócio».

Extracto do despacho

não simplista, conciso mas
não compacto, completo
mas não exaustivo, profundo mas não aborrecido.

Edição n.º 180
12 Fevereiro 2010

Asnossasreformasestãocadavez
mais em risco, porque as pessoas
vivem mais tempo e os contribuintes líquidos são também cada
vez menos. Dentro de 25 a 30 anos
a Segurança Social não terá dinheiro para pagar a totalidade das
reformas. E o problema é que não
sevêmeiodeinverterofenómeno.

AS ESCUTAS
PROIBIDAS

SONDAGEM PRESIDENTES

O melhor
e o pior
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
» PÁGS. 20/21
a palma e Santana o prémio limão.

Marcelo regressa
aos jornais

ESTA primeira edição do SOL tem
muito mais páginas do que o previsto. Das 64 páginas do caderno
principal passámos para as 96, e
as 24 do Confidencial ‘transformaram-se’ em 48. Isto por causa da
procura publicitária, que ultrapassou largamente os cálculos iniciais. Também a tiragem sofreu aumento, 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.

Director
José António Saraiva
Director Adjunto
José António Lima
Subdirectores
Mário Ramires e Vítor Rainho

250 escudos

Edição n.º 178
5 Fevereiro 2010

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

3 euros

Angola

Cabo Verde

2 Euros

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

IVA incluído

500 kwanzas

Director
José António Saraiva
Director Adjunto
José António Lima
Subdirectores
Mário Ramires e Vítor Rainho

Preço:
IVA incluído

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

Preço

IVA incluído

VALE POR SI
Este semanário
não oferece brindes
nem faz promoções

www.sol.pt

Isaltino tem

O PCP vai substituir Odete
Santos no Parlamento durante
esta sessão legislativa. Contactada 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 segunda oportunidade que surge,
na sequência da suspensão do
mandato de António Vitorino.
O lugar de Vitorino será ocupado
por Maria Manuela Oliveira.

RA, a investigação judicial sobre este
assunto seguiu o seu caminho ‘até ao
fim’, tendo o procurador-geral da República e o presidente do Supremo decidido 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 investigação levada a cabo pela equipa do
SOL. Nas próximas edições continuaremos a publicar o resultado desta investigação jornalística.

 As manobras da Ongoing
 Os despachos dos

magistrados de Aveiro

 A guerra para afastar

O

Moniz e Moura Guedes

500 kwanzas
Angola

250 escudos
Cabo Verde

100 meticais
Moçambique

www.sol.pt

Nota aos
leitores
Esta Edição Extra do SOL inclui
todos os conteúdos informativos
da edição normal, tendo sido ainda adicionados resumos dos textos da providência cautelar interposta contra o jornal e os comunicados da Administração e
da Direcção 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 disposição.
Dado o seu carácter excepcional, a Edição Extra é constituída
exclusivamente por este caderno principal, não contendo os restantes cadernos e o DVD. Mas,
para os leitores não serem prejudicados – e não sendo tecnicamente possível alterar o preço de
capa –, inserimos abaixo um Vale
de 1 euro que será descontável no
preço de capa da edição da próxima sexta-feira.

PS debate sucessão
de Sócrates

OPSvivemomentosdegrandetensão com a divulgação pelo SOL das
escutas do ‘Face Oculta’. Sócrates
avisou o partido que os jornais
«não o derrubam». Mas a sua sucessão começou a ser discutida.
Entretanto, António Costa, o nome
mais forte para lhe suceder, terá informado que não está disponível
para exercer o cargo de primeiroministro, pelo menos sem recurso
a eleições. » Págs. 22/23

Rangel apanha
todos de surpresa

Paulo Rangel apanhou de surpresa o PSD na 4.ª-feira, antecipando-se a Aguiar-Branco e apresentando a candidatura à liderança. A líder, Manuela Ferreira
Leite, e o próprio Aguiar-Branco
só foram informados por sms no
início dessa tarde. » Pág. 21

CONVITE
Este cupão vale 2,5€
em qualquer sala do país

» Págs. 4 a 15 e 17/18

Válido de 5 a 11 de Fevereiro

VALE
Este vale de 1 euro é descontável
no preço de capa da edição
do SOL de 19/02/2010
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Mariano Gago
escapa a cortes
OS MINISTROS já conhecem o
envelope financeiro com que vão
contar no próximo ano e a palavra 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...
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Saiba mais em www.jogossantacasa.pt
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apresentados. E, invocando o
direito de resposta, fez publicar
na última edição do SOL um
texto contestando a notícia.
Ora bem: esta semana o Tribunal de Contas publicou o seu
relatório que, como não podia
deixar de ser, era aquele que o
SOL tinha divulgado.

VEJA NO VERSO

Á DUAS semanas, o
SOL deu notícia de um
relatório do Tribunal
de Contas devastador para a
Estradas de Portugal.
O ministro das Obras Públicas, Mário Lino, reagiu – e, embora dizendo desconhecer o relatório, desmentiu os números

H
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Investigação e reportagem de Felícia Cabrita. » Págs. 22/23

Este cupão vale 2,5€
em qualquer sala do país
Válido de 26 de Fevereiro a 4 de Março
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Granadeiro
lança
alternativa
à TV Cabo

ANTÓNIO PEDRO SANTOS

 Ateliê de artista foi
local de encontro
de figuras públicas
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Edição nº 62
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» Págs. 4 a 7
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CAVACO Silva não
receberá Hugo Chávez na visita deste a
Portugal na 5.ª feira. De acordo com Belém, a visita de um
chefe de Estado obedece a
formalismos que não se verificaram. Quem se empenhou
na vinda de Chávez a Portugal foi Sócrates, que alterou
a agenda para se encontrar com ele. Tudo
foi preparado tão em
cima da hora, que só
anteontem a vinda
do presidente venezuelano se tornou
oficial. » Pág. 8

UM JORNAL QUE

Subdirectores
Mário Ramires e Vítor Rainho

Oferta de DVD
Embora tenhamos reajustado a produção de DVD, as elevadas tiragens
do SOL neste período obrigam-nos a
oferecer, com alguns exemplares, DVD
já distribuídos. Os leitores que estão
a fazer a colecção poderão, entretanto, pedir a troca através de marketing@sol.pt ou telef. 213 246 530





Cavaco
não recebe
Hugo
Chávez

Director
José António Saraiva

Com este exemplar
do SOL pode
adquirir o estudo
de Ernâni
Lopes/SaeR
sobre o futuro
do turismo
na economia
portuguesa.
Preço: 12,50 €

informado
ho, o PGR foi
No dia 24 de Jun escutas.
das
sas mudam
pessoalmente
ver
con
as
,
dia
A partir desse a de telemóveis.
de tom e há troc visados?
os
Quem avisou

» Págs. 4 a 9 e 11/12
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MEMÓRIAS VOL. I X/X

Director-Adjunto
José António Lima

Livro Turismo
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Portão arrombado
denunciou ETA

o DN, o JN e a TSF

O arquitecto da nova igreja do
Alto do Restelo, em forma de caravela, cujo projecto está envolvido em enorme polémica, assume-se como um homem do fantástico, surrealista, antimoderno,
e diz que a sua arquitectura é «um
cadáver esquisito». Maçon convicto, tem feito grande parte da
carreira em Angola. » TABU

RA, a investigação judicial sobre este
assunto seguiu o seu caminho ‘até ao
fim’, tendo o procurador-geral da República e o presidente do Supremo decidido 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 investigação levada a cabo pela equipa do
SOL. Nas próximas edições continuaremos a publicar o resultado desta investigação jornalística.

Paulo Rangel apanhou de surpresa o PSD na 4.ª-feira, antecipando-se a Aguiar-Branco e apresentando a candidatura à liderança. A líder, Manuela Ferreira
Leite, e o próprio Aguiar-Branco
só foram informados por sms no
início dessa tarde. » Pág. 15
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A sua intervenção na abertura do
ano judicial, o Presidente da República apelou aos meios de comunicação
social para não violarem o segredo de
Justiça, pois «a investigação não deve
ser perturbada por fugas de informação ou interferências externas»,
devendo antes «prosseguir o seu caminho até ao fim, com eficácia e
tranquilidade».

N

Sócrates beneficiou
lóbi das farmácias
O Governo alterou a lei sobre a
concessãodasfarmáciashospitalares a privados, a pedido do presidente da ANF, João Cordeiro. A
troca fez-se já depois da aprovação do decreto em Conselho de
Ministros. O intermediário entre
Cordeiro e Sócrates foi Armando Vara, que funcionava como pivô de vários
negócios junto do primeiro-ministro. » Págs. 8/9
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que não tem recurso e determina a destruição das escutas. Para todos os efeitos,
é matéria transitada em julgado.

Ailharenasce.Apoucoepoucoregressamossinaisvitaiseavidavolta à normalidade possível. Uma
Tabu Especial, dedicada à Madeira, conta a história do arquipélago,
revela imagensinéditasdo drama,
fala de figuras que marcam o imaginário madeirense e mostra o ‘antes’ e o ‘depois’ da catástrofe .

QUEM AVISOU
OS VISADOS
DE QUE ESTAVAM
SOB ESCUTA?

OPSvivemomentosdegrandetensão com a divulgação pelo SOL das
escutas do ‘Face Oculta’. Sócrates
avisou o partido que os jornais
«não o derrubam». Mas a sua sucessão começou a ser discutida.
Entretanto, António Costa, o nome
mais forte para lhe suceder, terá informado que não está disponível
para exercer o cargo de primeiroministro, pelo menos sem recurso
a eleições. » Págs. 16/17
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Editorial
PUBLICAÇÃO dos textos incluídos nesta edição sobre o caso Face
Oculta suscitará acusações de violação do segredo de Justiça. Tal não tem
fundamento. A questão sobre a qual versam estas notícias – a existência de um plano para controlar a comunicação social –
já não se encontra em segredo de Justiça,
visto que foi objecto de uma decisão de arquivamento por parte do presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Decisão essa

www.sol.pt

Rangel apanha
todos de surpresa

Mendes na TVI

» Págs. 4 a 9

A ressurreição

Edição n.º 182
26 Fevereiro 2010

PS debate sucessão
de Sócrates

www.sol.pt

FACE
OCULTA

» CONFIDENCIAL

o do
Extracto do despach

A

Edição n.º 179
12 Fevereiro 2010

Reformas cada vez
mais em perigo
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