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B  Única equipa com três títulos 
consecutivos (dois europeus)  
fez a maior goleada de uma final

B  Bruno Alves em entrevista: 
“Com esta seleção podemos 
chegar sempre muito longe” 

Espanha, uma campeã 
para a história

ESPECIAL  PÁGS. 25 A 32

  Desaparecem 
todos os anos 
mais de 150 idosos
BUSCAS Nos últimos cinco anos a 
GNR procurou 771 idosos. Só salvou 
74%. Fuga, desorientação ou doen-
ça são os motivos. ATUAL PÁGS. 4 E 5

Zé Manuel Coelho 
expulso das festas 
do Dia da Madeira
PROTESTO O deputado do PTP, ex- 
-candidato presidencial, queria con-
testar as figuras homenageadas. E 
a PSP levou-o à força. POLÍTICA PÁG. 8

PUB

p~∫ÇÉK Novos contratados com ordenados 
que, feitos os descontos, valem 300 euros/mês. 
Empresas dizem que são opções do Governo

Os enfermeiros dos centros de saú-
de de Lisboa e Vale do Tejo que se-
jam contratados através de empre-
sas de prestação de serviços pas-
sam a ganhar 3,96 euros por hora 
a partir de hoje, quando até aqui re-
cebiam seis. Segundo o Sindicato 

dos Enfermeiros, feitos os descon-
tos, os profissionais não vão rece-
ber mais de 300 euros/mês, a traba-
lhar sete horas/dia. As empresas 
que venceram concurso garantem 
que é o Estado que obriga a descer 
ordenados. PAÍS PÁG. 11

Estado está 
a contratar 
enfermeiros 
a menos de 
4 euros/hora

Guerra de empresas 
trava subida de 
preços de luz e gás 
CONCORRÊNCIA Preços sobem, mas 
no mercado livre há descontos. 
EDP lança hoje descontos para 
combater a Galp. ATUAL PÁG. 2

Roda dos bebés 
enjeitados volta 
em força à Europa
ABANDONO ONU está preocupada 
com regresso de caixas onde crian-
ças são deixadas. Portugueses ne-
gam existência da roda. PAÍS PÁG. 12

“Ó mar salgado, quanto do teu sal / São lágrimas de Portugal!”  Fernando Pessoa
Frases de marear

EUROPEUS DE ATLETISMO Até aos 20 anos levantava-se às seis da manhã para 
treinar, depois ia trabalhar oito horas para ganhar 450 euros, e voltava às pis-
tas ao final da tarde. Ontem, aos 29, bateu a concorrência com metros e segun-
dos de avanço e sagrou-se campeã europeia em Helsínquia, prémio que vale  
11 250 euros. Segue-se a maratona nos Jogos Olímpicos. SPORT PÁGS. 40 E 41
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Antiga empregada 
têxtil ganha ouro 
nos 10 000 m

Dulce 
Félix
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