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“Escuta, e as ondas falarão, e um dia escreverás os teus pensamentos na superfície do mar” Douglas Preston
Frases de marear

Portas promete 
“consequências” 
para a América
LAJES Estados Unidos reduzem con-
tingente na base açoriana de 800  pa-
ra 160 militares. POLÍTICA PÁG. 11

Famílias que são 
‘escolas do crime’ 
para os filhos 
DELINQUÊNCIA Há crianças que assal-
tam com mães e avós e uma investi-
gadora estudou-as. ATUAL  PÁGS. 4 E 5

Cafés venderam 
menos 10 milhões 
de ‘bicas’ este ano
CONSUMO A crise e a concorrência 
das cápsulas explicam quebra de 
seis milhões de euros. BOLSA  PÁG. 29

Madeira 

Alberto João 
Jardim 
promete 
deixar o poder 
até final 
de 2014 
POLÍTICA 
PÁG. 10

Timor 

Comandante 
conta em 
livro aventura 
dos militares  
da GNR 
PAÍS PÁG. 20

Catalunha 

Artur Mas 
testa hoje 
nas urnas 
popularidade 
do corte com 
Espanha 
ESPECIAL 
PÁGS. 24 E 25

Livro

”Salazar 
captou 
a classe 
média para o 
programa de 
estabilização”, 
diz Fernando 
Rosas 
ENTREVISTA 
PÁGS 6 E 7

fåëíáíìíç=ÇÉ=bãéêÉÖçK=São uma das classes com mais desempregados 
e a pouca oferta vai desde os ‘call center’ até à área da construção civil

Mais de 20 mil professores estão 
inscritos no Instituto de Emprego 
e Formação Profissional. Os do-
centes estão entre as cinco profis-

sões com mais desempregados e a 
oferta é escassa e nada tem a ver 
com a área de formação. De opera-
dores de call center e vendedor em 

loja de roupa ao assentador de tijo-
los ecológicos. O DN foi conhecer 
alguns professores obrigados a 
mudar de vida. ATUAL PÁGS. 2 E 3 

VATICANO Pela segunda vez este ano, Bento XVI nomeia cardeais. Após, em fevereiro, ter nomeado 16 europeus em 
22, o Papa repõe equilíbrio no consistório, com a escolha de bispos do resto do mundo: um americano, um colombia-
no, um nigeriano, um libanês, um filipino e um indiano (dos sírio-malabares, de vestes negras na foto). GLOBO PÁG. 26

Seis novos cardeais de fora da Europa para equilibrar Igreja

Já existem anúncios  
a pedir professores  
para assentar tijolos

NOTÍCIAS MAGAZINE 

Aurea 
começou 
a cantar 
por acaso

SPORT PÁG. 31

Benfica 
vence e 
põe Porto 
sob pressão

MEDIA PÁG. 43

A despedida 
do vilão J. R. 
de ‘Dallas’

TONY GENTILE/REUTERS


