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“O mistério é mais evidente numas coisas do que noutras: no mar, nos olhos dos mais velhos, na cor amarela e na música”  Jorge Luis Borges 
Frases de marear

bëíìÇçK Governo pondera três cenários para reformar a Educação: con-
tratos de associação, cheques-ensino e concessão da gestão das escolas

Mário Soares
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Banco 
Alimentar  
apoia  
mais 40 mil  
pessoas 
PAÍS PÁG. 18 E ÚLTIMA

Fome

Júri ainda não 
tem veredicto 
unânime para 
Renato 
Seabra 
PAÍS PÁG. 20

Nova Iorque

Portugal já 
tem o dobro 
de diagnóti-
cos tardios  
de VIH 
PAÍS PÁG. 16

Sida

Passos admite 
concessionar 
escolas públicas 
a privados
O Executivo, sem margem para al-
terar o atual modelo constitucional, 
analisa hipóteses que permitem 
“um sistema de financiamento 
mais repartido” da Educação que 

exclui proprinas no ensino secun-
dário. Os cenários em debate pelo 
Governo consideram a alteração 
demográfica no País e o facto de 
haver uma população escolar ten-

dencialmente mais pequena. As 
mudanças em estudo visam  
alcançar outro dos objetivos da 
maioria: travar a contratação de 
novos professores. ATUAL PÁGS. 6 E 7

REVISTA ‘NTV’

‘Thriller’ 
Disco mais 
vendido 
de sempre 
faz hoje 
30 anos 
ARTES PÁG. 46

MUDANÇAS O XIX Congresso do PCP que hoje começa em Almada e termina no 
domingo vai aprovar a eleição de um Comité Central que passa a ter 150 elemen-
tos e 26 novos rostos. O PCP tem mais de 60 mil militantes. ATUAL PÁGS. 2 A 5

Saiba quem são os novos comunistas

270 mil 
reformados  
vão pagar 
taxa de 
solidariedade
FISCO O Estado vai arrecadar 421 
milhões de euros com a contribui-
ção extraordinária sobre as pen-
sões. Em média, cada reformado 
pagará 1550 euros/ano. BOLSA PÁG. 31
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