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“Eh! pôr no mar, ao vento, às vagas, a minha vida!”  Álvaro de Campos 

Frases de marear

PUB

Contestação. Sindicatos anunciaram “ações excecionais” para “uma 
situação excecional”. Greves vão complicar a vida a milhares de alunos

Coligação

Portas diz que é 
“politicamente 
incompatível” 
com taxa  
das pensões 
POLÍTICA PÁG. 10

Condutores 
divulgam 
operações 
policiais na 
rede social 
PAÍS PÁG. 18

Facebook

Hollande  
quer governo  
europeu  
liderado por 
Paris e Berlim 
GLOBO PÁG. 23

Crise

Universidades 
portuguesas 
no topo  
da elite  
mundial 
PAÍS PÁG. 13

‘Ranking’

Pêpê 
Rapazote 
garante  
que não é  
malandro

‘Notícias TV’

Greve de ‘profs’ 
ameaça avaliações 
e exames nacionais
É um calendário de luta dos profes-
sores “nunca antes visto”: quatro 
dias de greve às avaliações, de 11 a 14 
de junho, uma manifestação a 15 e 
uma greve geral no primeiro dia dos 
exames nacionais, pondo em risco 

a realização da prova de Português 
do 12.º ano. Um anúncio que mexe 
com milhares de alunos e famílias, 
já que no ano passado 75 mil inscre-
veram-se para esta prova. Um con-
tra-ataque de uma classe que sente 

que a Educação tem sido demasia-
do castigada pelas últimas medidas 
do Governo: sobretudo com a mo-
bilidade especial. A FNE ainda não 
decidiu se adere às greves, mas jun-
tou-se à “manif”. ATUAL PÁG. 2

SPORT PÁGS. 36 E 37

COADOÇÃO Paula e Marlene conceberam Simão numa “produção caseira”, graças ao esperma doado por um amigo, 
e consideram que ambas são mães da criança de seis meses. Esperam que hoje o Parlamento lhes reconheça esse 
direito, mas os deputados da maioria e até os do PS estão muito divididos sobre a coadoção. ATUAL PÁGS. 4 E 5

Juiz chumba  
motoristas  
e cozinheiros 
nos tribunais
JUSTIÇA 500 funcionários judiciá-
rios têm lugar em risco após Tribu-
nal Central Administrativo declarar 
nulo concurso em que recurso do 
MJ chegou tarde de mais. PAÍS PÁG. 12

Reforma do 
Estado volta 
a estagnar 
País em 2014
UTAO Peritos do Parlamento dizem 
que o Governo está a ser “otimista” 
quanto aos efeitos do pacote acerta-
do com a troika. Cortes põem reto-
ma nos 0,3% ou 0,2%. BOLSA PÁG. 31

Faltam 18 votos 
para que o Simão 
tenha duas mães 

Filipe Vieira quer  
renovar com Jesus 
por mais três anos

PAÍS PÁG. 17

ARTES PÁG. 46

Nuno Júdice  
ganha Prémio  
Rainha Sofia 

Gémeos que dão  
as mãos ao nascer  
espantam médicos 
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