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PUB

Formação. Representantes da Universidade de 
Lisboa, de vários politécnicos e escolas profissionais 
participam na feira da Educação em Luanda  

● Pela primeira vez, instituições de 
ensino nacionais vão integrar a de-
legação portuguesa à Educa Ango-
la, uma feira de bens e serviços li-
gados ao ensino que vai decorrer 
em Luanda, entre os dias 6 e 9 de 
novembro. O objetivo assumido é 
reforçar a captação de alunos e o fi-
nanciamento num país onde a de-

manda de quadros médios e altos 
com qualificações tem crescido ao 
ritmo da economia. A Universida-
de de Lisboa será a mais represen-
tativa das instituições a marcar pre-
sença na capital angolana, para a 
qual Portugal reservou um pavi-
lhão com 650 metros quadrados.  
PORTUGAL PÁGS. 12 E 13 

Universidades 
portuguesas 
vão a Angola 
procurar  
mais alunos

DNSEXTA

Turistas 
estrangeiros  
já preferem  
Lisboa ao Algarve  
para passar férias 

TTENDÊNCIA

QUEM FAZ E COMO É FEITA A ESCOLHA DESPORTO PÁG. 44

FUTEBOL

Jorge Jesus tem mais títulos mas 
não chegou à lista de melhores 

treinadores do mundo

● No último dia de dez anos à frente 
da Comissão Europeia, Durão diz-
-se orgulhoso do caminho que a Eu-
ropa fez. Conta como Portugal este-
ve “à beira do abismo” na “maior cri-
se de sempre”. PORTUGAL PÁG. 9 

Durão Barroso: 
“Sempre que pude 
ajudei ao máximo 
o meu país”

ENTREVISTA

● A reposição dos cortes que o Cons-
titucional impediu que fossem além 
de 2016 vai durar cinco anos. Cons-
titucionalistas dizem que não há 
obstáculos a que o governo reponha 
20%/ano. PORTUGAL PÁGS. 10 E 11 

Trabalhadores  
do Estado só terão 
salário completo 
em 2019

FUNÇÃO PÚBLICA

Neuza e Ceuzany,  
as novas Cesárias trazem  

o crioulo a Lisboa  
por uma noite  

ARTES PÁG. 35

Quinta temporada estreia-se  
na terça-feira. Entrevista com  
os atores de Downton Abbey  

NOTÍCIAS TV PÁGS. 40 A 45

● Diretora do DIAP encontrou-se 
com Joana Marques Vidal. Procura-
dora garante que Morgado – com 
quem o técnico da PJ suspeito de sa-
botagem trabalhou – não é suspeita 
de nenhum crime. PORTUGAL PÁG. 14 

Maria José 
Morgado pediu 
apoio à PGR  
no caso Citius

JUSTIÇA

SOCIEDADE PÁG. 20 


