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› Chega sempre a hora em que não basta apenas protestar: após a filosofia, a acção éindispensávelVictorHugo (1802-1885)
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Guerra de lucros
deixa 600 mil
diabéticos
sem testes grátis

Radicais fizeram
emboscada à PSP
após manifestação
DESORDEM Primeiro tentaram causar distúrbios na manifestação da
CGTP.Depois,umgrupode50anarquistas atraiupolícias aumaruade
Lisboa para os agredir. Cinco pessoas foramdetidas. PAÍS PÁG. 20

Apresentação
pouco Real para
Mourinho

c~êã~ÅÆìíáÅ~ëKReacção ao corte de 10%
no preço das tiras de glicemia e à transferência
da margem de lucro para as farmácias
mêÉ´çëKMedidores custam entre 55 e 60 euros
Aindústriafarmacêuticavaideixar
de fornecergratuitamente os medidores de glicemia utilizados por
mais de meio milhão de doentes
que sofrem de diabetes. Aameaça
foi feita na semana passada pelos
laboratórios, após o Governo ter
mandado reduzir10% no preço das
tiras-teste, que são lidas por estes
equipamentoss. Mas a situação
agrava-se comapublicação, prevista para amanhã, de uma portaria
que alterapor completo as actuais
margens de lucro da indústria far-

CERIMÓNIA Assinatura
longe dos adeptos,
junto aos nove troféus
europeus e com uma
canetaoferecida.

macêutica(que são actualmente de
24%). Estes ganhos voltam a ser
transferidos paraas farmácias, que
estavam sem receber nada desde
2005 (numa das primeiras e mais
polémicas medidas de José Sócrates) e passamareceber20%. E também paraos grossistas, que sobem
de 4% para8%. Falando em perdas
de mais de 20,4 milhões de euros, as
farmacêuticas dizemserobrigadas
a cancelar a distribuição gratuita
dos testes, que custamentre 55 e 60
euros. PAÍS PÁG. 12

SPORTPÁGS. 33 A 35

Alargamento até
aos 30 anos ‘salva’
o cartão jovem
PROMOÇÕES Acriseeconómicatrou-

xe anecessidade de procurar descontos. E o aumento daidade-limite dos 26paraos 30 anos contribuiu
para a grande subida na procura
destesvelhinhoscartões. PAÍS PÁG. 16

4500 adeptos
Acabou o ciclo
de futebol têm de juros baixos
ficha na polícia na habitação
SEGURANÇA Destes 4500 adeptos

EMPRÉSTIMOS As taxas de juro do

que estão referenciados pela PSP,
há 600 que são vigiados e considerados muito violentos. Serão impedidos de entrarnaÁfricado Sulpara apoiar a selecção no Mundial.
Em Portugal, na época passada,
nenhum foi proibido de entrar em
estádios. ACTUAL PÁGS. 4 E 5

crédito à habitação já começaram
asubirdepois de meses emqueda.
AmédiadaEuriboratrês meses de
Maio, que serve de referênciapara
os novos contratos e revisões de taxade Junho, subiu6,5% face aAbril.
O mesmo indexante a seis meses
aumentou 2,8%. BOLSA PÁG. 31
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“Apoio Alegre de forma convicta”
PRESIDENCIAIS. OPSanuncioufinalmenteoapoiooficialàcandidaturadeManuel

Alegre. José Sócrates diz que o faz de “forma convicta” pela sua visão “progressista para o País”. A votação na Comissão Nacional socialista fez-se de
braço no ar: houve 10 votos contra e uma abstenção. ACTUAL PÁGS. 2 E 3
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