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“Quem é o mar, quem sou? Sei-o no dia que virá logo após minha agonia” Jorge Luís Borges
Frases de marear

PUB

Governo lança 
ensino de profissões 
para os estudantes 
com notas fracas 
bÇìÅ~´©ç=Ä•ëáÅ~K Até ao 9.º ano, parte dos alunos terá de aprender 
três ofícios, como os de eletricista, talhante, agricultor ou canalizador

Os estudantes com mais dificulda-
des de aproveitamento ou sem mo-
tivação para o currículo regular vão 
ser direcionados para novos cursos 
de ensino vocacional. O Ministério 

da Educação e Ciência está já a pre-
parar um projeto-piloto em que se 
experimentam algumas soluções: 
os alunos com duas reprovações 
num ano ou três chumbos interca-

lados, até ao 6.º ano, serão obriga-
dos a frequentar esta via no 3.º ci-
clo. O ano letivo de 2013/2014 mar-
cará o arranque da primeira expe-
riência nesta área. ATUAL PÁGS. 4 E 5

APURAMENTO Minhotos venceram a Udinese, em Itália, no desempate por penáltis (4-5). SPORT PÁG. 34 

Dívida  
pública 
portuguesa 
vai exceder 
já o limite  
da ‘troika’
ORÇAMENTO A dívida pública total 
valia 188,8 mil milhões em julho, 
99% do que prevê a troika para o fi-
nal do ano. A quinta avaliação ao 
programa de ajustamento portu-
guês, que começou ontem e se pro-
longará por duas semanas, estará 
totalmente centrada na construção 
do Orçamento do Estado de 2013 e, 
em concreto, na questão do endivi-
damento. ATUAL PÁGS. 2 E 3

Espanha à beira 
de pedir resgate 
total à Europa
CRISE Depois de Valência e Múrcia 
foi a vez da Catalunha pedir ajuda 
financeira a Madrid. O Governo es-
panhol parece não ter alternativa a 
um pedido de intervenção da 
União Europeia. BOLSA PÁG. 30

Estado gasta mil 
euros para julgar 
roubo de 14 euros
JUSTIÇA Um sem-abrigo foi acusa-
do pelo Ministério Público de um 
pequeno furto num hipermercado. 
Seis chocolates resultaram num pro-
cesso já com dois anos. PAÍS PÁG. 16

Administração  
da RTP não pode 
ser despedida 
INAMOVÍVEIS O Governo está impe-
dido de exonerar a gestão da TV pú-
blica, apesar do conflito aberto pela 
privatização. A lei só admite tal hi-
pótese em caso de falta grave, san-
cionada pela ERC. POLÍTICA PÁG. 8

Sindicalista  
da PSP quer ser 
político pelo PSD 
POLÉMICA O comandante da PSP 
na Horta e presidente do sindicato 
dos oficiais de polícia é a novidade 
social-democrata para as eleições 
regionais nos Açores. POLÍTICA PÁG. 9 

ESPECIAL PÁGS. 28 E 29

Ivan Cavaleiro, o miúdo 
que brilha no Benfica
SPORT PÁG. 36 

Família 
Champalimaud 
apanhada 
pela tragédia 
Carlisle Champalimaud 
morreu ao cair numas 
escadas. PAÍS PÁG. 12

Sp. Braga garante Liga dos Campeões 
e enche os cofres com 10,7 milhões

1 1 SP. BRAGA
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UDINESE -

Paralímpicos portugueses 
à conquista de Londres
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