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A democracia é um sistema que garante que não seremos mais bem governados do que merecemos George Bernard Shaw (1856-1950)› ›

Histórias de 
Bonnie & Clyde 
à portuguesa
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 que fazem suspirar 
  as mulheres
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Ministério 
prepara 
agrupamento 
com nove 
mil alunos 
mêçéçëí~K Direção Regional de Educação 
apresentou proposta às escolas de Mafra. 
Gestão do agrupamento gera dúvidas

Governo propõe juntar a secundá-
ria e todos os agrupamentos do 
concelho de Mafra numa única 
“unidade orgânica” com cerca de 
nove mil alunos, o que representa o 
triplo do limite – 3050 alunos – 
apontado pelo próprio Ministério 
da Educação e Ciência para as agre-
gações de escolas. Juntos, os quatro 
agrupamentos (Mafra, Malveira, 
Ericeira e Venda do Pinheiro) re-
presentam 44 escolas, que vão de 
jardins de infância ao 3.º ciclo, às 
quais se soma a única secundária 
do concelho. A forma como estas 
45 escolas vão ser geridas é a prin-

cipal dúvida apresentada por pro-
fessores, pais e especialistas. Se fi-
car apenas com uma direção na 
sede, como tem acontecido nos 
outros mega-agrupamentos, esta-
ria em causa o sucesso escolar dos 
próprios alunos. Já que a distância 
entre a direção e cada escola difi-
cultaria a tomada de decisões que 
beneficiem apenas uma escola e 
não todo o mega-agrupamento. 
Outra alternativa – projeto educa-
tivo comum gerido pela autarquia 
– é mais consensual, uma vez que 
cada escola manteria a sua direção. 
ATUAL PÁG. 2

Esperança de vida sobe 
para doentes com cancro
SOBREVIVÊNCIA Até 2030 é de espe-
rar um aumento do número de no-
vos casos de cancro na ordem dos 
25%. Mas a verdade é que está tam-
bém a aumentar cada vez mais o 
número de casos de doentes a 
quem é diagnosticada a doença e 
que sobrevivem aos tumores onco-
lógicos. Atualmente, em Portugal, a 
taxa de sobrevivência média, a cin-

co anos, para todos os tipos de tu-
mor, ronda os 54%, e os 44% a 10 
anos. Ou seja, quase metade dos 
doentes com cancro continuarão 
vivos daqui a 10 anos. Mas os que 
sobrevivem acabam por sofrer  
depois as “consequências” desta 
doença, tendo dificuldades de aces-
so a créditos bancários ou até ao 
próprio emprego. PAÍS PÁGS. 14 E 15

Extrema-direita 
eleita para o 
Parlamento grego

ELEIÇÕES O partido neonazi Auro-
ra Dourada elegeu mais de 20 de-
putados nas legislativas gregas de 
ontem. GLOBO PÁGS. 24 E 25

Portugal e Espanha 
tentam desbloquear 
guerra das ex-Scut

CIMEIRA Polémica sobre cobrança 
de portagens nas antigas Scut po-
derá ficar resolvida na próxima 
quarta-feira. POLÍTICA PÁG. 10

Santos Silva acusa 
ACP de estar  
a fazer política 

INVESTIGAÇÃO Socialistas criticam 
papel do ACP  e dividem-se sobre 
reação de Seguro porque não “de-
fendeu o partido”. POLÍTICA PÁG. 11
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Vitória de Hollande 
deixa Europa 
na expectativa

•  A herança  
de Nicolas  
Sarkozy 
 
•  Os trabalhos  
do Presidente  
Hollande 
 
•  Valérie Trierweiler,  
a sucessora  
de Carla Bruni 
 
•  Opinião de  
Sérgio Sousa Pinto,  
Adolfo Mesquita Nunes  
e Editorial 
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