
PP e PSOE não 
resistem ao assalto  

da revolução cidadã 
DN+ PÁGS. 2 E 4

Ganhe

até €30.000

com a nova

Raspadinha

dos 20 anos.
Os prémios atribuídos de valor superior a €5.000 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
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FALTAM DOIS DIAS PARA CHEGAR A LISBOA A MAIOR REGATA DO MUNDO  
MAIS DESPORTO PÁG. 52

Maria Luís  
admite cortar  
as pensões atuais.  
CDS distancia-se 
Segurança Social. Ministra das Finanças não exclui baixar as refor-
mas que estão agora a ser pagas para garantir a sustentabilidade do 
sistema de pensões. António Costa é contra. CDS só aceita este cená-
rio com o acordo do PS. PORTUGAL PÁG. 10

ARTES PÁGS. 36 E 37

O dia em que os 
refugiados ganharam  
a Palma de Ouro

FFESTIVAL DE CANNES

MAIS DESPORTO PÁGS. 48 E 49

Toni: “Os detratores  
de Jorge Jesus tiveram  
de pôr a viola no saco”

ENTREVISTA

SOCIEDADE PÁG. 20

O que fazem  
e quanto ganham  
as amas de luxo

NEGÓCIO

Porque é que 
os 700 polícias 
do Corpo de 
Intervenção 
não são meros 
RoboCops
● “Um dos momentos mais difí-
ceis foi quando participei numa 
carga contra trabalhadores que ti-
nham perdido o emprego.” Uma 
semana depois dos confrontos no 
Marquês, as memórias de um ve-
terano do Corpo de Intervenção. 
PORTUGAL PÁG. 15 

REPORTAGEM

Prestações mais 
baixas a troco  
de mais tempo  
e juros mais altos

BANCA

● Caixa Geral de Depósitos está a 
oferecer a alguns clientes a redu-
ção da prestação do crédito à habi-
tação. Para isso propõe alargar o 
prazo do empréstimo e, como 
contrapartida, aumentar o spread. 
No final, o empréstimo fica muito 
mais caro. DINHEIRO PÁG. 18

Varoufakis garante 
que só gravou as 
suas intervenções 
no Eurogrupo 

GRÉCIA

● Ministro grego das Finanças con-
tou que o objetivo é poder repetir 
em Atenas aquilo que diz nas reu-
niões com os parceiros europeus. 
Ontem, a Grécia reafirmou que 
está sem dinheiro e por isso não 
vai pagar em junho o que deve ao 
FMI. MUNDO PÁG. 32

As eleições municipais 
e regionais em 
Espanha podem 
marcar o princípio do 
fim do bipartidarismo
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