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“Punha-me a olhar a risca de mar ao fundo da rua/ assim envelheci…”  Al Berto
Frases de marear

O que está 
a separar 
Merkel 
de Draghi
EUROPA O presidente do BCE defende a 
compra de dívida soberana dos países 
em dificuldades e quer uma licença 
bancária para o fundo de resgate; o mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros de An-
gela Merkel reafirma o que sempre tem 
dito a chanceler alemã: “A Europa pode 
falir por causa de tanta solidariedade.” 
Com Mariano Rajoy a admitir pela pri-
meira vez o resgate a Espanha, o pri-
meiro-ministro italiano, Mario Monti, 
alerta para um confronto Norte/Sul.  
BOLSA PÁG. 35

Pedófilo agredido 
em Lisboa após 
‘raptar’ criança

ABUSO “Marinho” terá estado 30 mi-
nutos numa casa de banho com ra-
paz de oito anos. Gritos da mãe aler-
taram populares, que bateram no 
indivíduo. PJ deteve-o. PAÍS PÁG. 17

6394 condutores 
com taxa-crime 
de alcoolemia 

FISCALIZAÇÃO No primeiro semes-
tre, GNR detetou uma média de 35 
automobilistas por dia com 1,20 g/l 
ou mais de álcool no sangue, o que 
já é punível com prisão. PAÍS PÁG. 16

Imobiliárias 
vendem menos 
100 casas por dia

CRISE Queda de 18% só no primei-
ro trimestre deste ano. A culpa é da 
quebra do poder de compra e das 
dificuldades que os bancos põem 
no acesso ao crédito. BOLSA PÁG. 34

Açores com dívida 
na Saúde entre 
600 a 1000 milhões 
mçä¨ãáÅ~K=As 
contas estão 
a marcar pré- 
-campanha  
das regionais 

eçëéáí~áëK For- 
necedores já só 
vendem remé-
dios a pronto 
pagamento

açÉåíÉëK Há 
cirurgias adia-
das, falta de ma-
terial e atrasos 
aos médicos

p^q^K Hospitais 
pagam 160 
euros por trans-
porte de doen-
tes entre ilhas

PAUL HACKETT/REUTERS

As contas da Saúde agitam a pré-campanha eleitoral 
nos Açores. O PSD e o CDS dizem que as despesas atin-
gem o valor alarmante de mil milhões de euros. O Go-
verno Regional, liderado pelo socialista Carlos César, 
apenas admite uma fatura de 603 milhões. Mas as dí-
vidas já provocaram reações por parte dos fornecedo-
res, que decidiram que apenas vendem medicamen-

tos e material aos hospitais a pronto pagamento. Uma 
situação que, segundo apurou o DN, já levou ao adia-
mento de algumas cirurgias. A construção de uma no-
va unidade e as deslocações de doentes entre ilhas e 
para o Continente, já que as viagens são pagas por in-
teiro pelas unidades, são dois dos aspetos que agravam 
as contas. ATUAL PÁGS. 4 A 7

Crime de ódio 
faz sete mortos 
em templo ‘sikh’ 
GLOBO PÁG. 23

Maior ‘jackpot’ não 
dá para ser dos 25 
mais ricos do País 
ATUAL PÁG. 2

Estados Unidos

Euromilhões

Corte de 3 milhões 
em ordenados 
do plantel leonino 
SPORT PÁG. 37

Sporting

As 5 mulheres que 
vão apresentar o 
‘5 para a Meia-Noite’ 
MEDIA PÁG. 46 E ÚLTIMA 

RTP 1

MARATONA 
Portugal surpreende 
com estreante 
Jéssica Augusto 
em 7.º, Marisa Barros 
em 13.º e Dulce Félix 
em 21.º

TÉNIS DE MESA 
Equipa nacional 

caiu nos ‘quartos’ 
e deixa esperança 
de medalhas só  
na marcha, vela 
e canoagem

BOLT 
9.63s/100 m

JOGOS OLÍMPICOS 
PÁGS. 25 A 32

Relâmpago da 
Jamaica voou 
para recorde 
olímpico 


