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PUB

O prazer visita-nos muitas vezes, mas a mágoa agarra-se cruelmente a nós John Keats (1795-1821)› ›

Avianca e 
Delta Airlines 
querem  
empresa da 
TAP no Brasil 
BOLSA PÁG. 33

Negócio

Fumo longe 
de parques 
infantis 
e de portas 
de edifícios  
PAÍS PÁG. 16

Saúde

Governo  
desafia PS  
dividido para 
consenso  
futuro 
ATUAL PÁG. 2

Europa

Escravatura

CRISE Militares atacaram ontem a casa do primeiro-ministro, candidato às presi-
denciais na Guiné. Em Bissau, há rumores contraditórios sobre o destino de Carlos 
Gomes Júnior (na foto). Os acontecimentos seguiram-se à ameaça do candidato 
da oposição, Kumba Ialá, de boicotar a segunda volta das eleições. GLOBO PÁG. 23

Novo golpe militar na Guiné-Bissau

Estado tem 1200 
casas para alugar a 
preços mais baixos 
SOLIDARIEDADE Imóveis mais bara-
tos 20% a 30% do que as rendas do 
mercado destinam-se a famílias ca-
renciadas excluídas da habitação so-
cial dos municípios. ATUAL PÁGS. 4 E 5

Bruxelas muda  
as regras e estraga 
as contas do défice
EUROSTAT Estado terá de entrar no 
capital dos bancos que recorrerem à 
linha de apoio para não ser obriga-
do a contabilizar pacotes de ajuda 
como despesa. BOLSA PÁG. 32

^åç=äÉíáîçK As turmas vão ter um mínimo de 26 alunos e um máximo  
de 30. Pais e professores apanhados de surpresa com novas regras

Nuno Crato autoriza 
escolas a separar  
bons dos maus alunos

Turmas selecionadas e mais alunos 
por cada uma delas. O Ministério da 
Educação aprovou um novo regula-
mento de matrículas nas escolas 
que dá aos diretores o poder de criar 

turmas selecionadas depois de ou-
vidos os conselhos pedagógicos. A 
medida abre a porta à criação de tur-
mas que juntam só bons ou só maus 
alunos. O ministério de Nuno Crato 

diz que “confia no bom senso dos 
órgãos de gestão” e admite que quer 
dar “atenção especial aos alunos 
com mais dificuldades e aos mais 
avançados”. PAÍS PÁG. 12

David Letterman, 
o mais antigo 
anfitrião da TV
MEDIA PÁG. 50

As confissões 

de Cláudia 

Vieira 

Atriz e apresentadora 
diz que “estigma 
de miúda gira 
é um fardo pesado”

Tráfico de 
homens para 
trabalho 
na rota  
de Portugal  
PAÍS PÁG. 14

PJ investiga 
Godinho Lopes  
em ‘cilada’ a 
fiscal de linha

Polícia quer saber 
se líder dos leões con-

cordou com ‘armadilha’ 
a José Cardinal. PJ usou 

imagens de videovigilância 
para apanhar suspeito.  

SPORT PÁGS. 36 E 37

‘O Rei 
Leão’ 
é o 
musical 
mais 
rentável
ARTES PÁG. 46

TIAGO PETINGA/EPA


