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UNIÃO DE LEIRIA
Presidente da SAD
leiriense garantiu
a presença da
equipa no jogo
desta noite com
o Benfica e abandonou a ideia de
desistir do campeonato, o que provocaria alterações
à classificação
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›

› Feliz aquele que conseguiu compreendera causa das coisas Virgílio (70-19 a. C.)

SÁBADO, 5 de maio de 2012, Ano 148.º, N.º 52 254, 1,50€
Diretor JOÃO MARCELINO Diretora Adjunta FILOMENA MARTINS Subdiretores LEONÍDIO PAULO FERREIRA, NUNO SARAIVA E PEDRO TADEU

Ficar como inquilino
é uma das opções
da banca para quem
tem de entregar casa
a∞îáÇ~ëK Passarproprietários aarrendatários pode sersolução paraevitarque
famílias sobreendividadas fiquemsemhabitação. São entregues 23 casas pordia
Entregaracasaao banco e ficarcomo
inquilino damesma, comumarenda
inferior à prestação, é uma das soluções dabancaparaas famílias emdificuldade, em vez da entrega da casa

para saldar a dívida do empréstimo à
habitação. Já existem Fundos de Investimento Imobiliário paraArrendamento Habitacional, criados para
apoiar as famílias com dificuldades

no pagamento das prestações do crédito, mas só dois bancos adotaram
esta solução. Este ano estão a ser entregues àbanca23 casas pordia.
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DIANA QUINTELA/GLOBAL IMAGENS

Durão, Cavaco e Passos com discurso do consenso nacional

Empresário
português
investena
agricultura
moçambicana

ENCONTRO EM CASCAIS Presidente da Comissão Europeia confessa que “não há alternativa” às políticas do Governo. Presidente

da República diz ser necessário “fazer tudo” para preservar os consensos. Primeiro-ministro diz que o País precisa de projetar uma imagem positiva. Apesar dos pedidos, o líder do PS prepara rutura com Passos Coelho. ATUAL PÁGS. 4 E 5 E DV PÁG. 13
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Novolivroretrata
Putincomofruto
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QUOCIENTE DE INTELIGÊNCIA

Com as portagens caras
e as ex-Scut a ser pagas
volta a vida às estradas

Médicos querem baixar
IVA nos protetores solares
para travar cancro da pele

VIAJAR Pareciamcondenadasmasoscustosdasautoestra-

MEDIDAS Portugaldeve atingiro pico de cancro dapele em
2040. Até lá, devemserdiagnosticados dezmilnovos casos
porano.Especialistasestiveramontemno Parlamentoapedirlegisção que reduzao IVAdos protetores solares e sombrasgratuitasempraiascombandeiraazul. PAÍSPÁGS. 16 E 17

das e das ex-Scutfizeramrenasceras estradas nacionais. O
DNpercorreuas velhas vias de norte e sule ouviuhistórias
de quemviajaporaliparapoupare de quemesperaque o
negócio recupere. GRANDE REPORTAGEM PÁGS. 6 A 9

