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Estado não cumpre
ordem dos tribunais
para acolher
225 jovens em risco
Acolhimento. Falta de resposta deve-se a escassez de vagas, a mau funcionamento de alguns lares e ao facto de os jovens terem problemas graves de saúde. A maior parte dos que estão nesta situação são adolescentes
Trata-se de menores que foram negligenciados, vítimas de abusos ou
que a família não soube cuidar e a
quem o juiz ou a comissão de menores decretou a retirada de casa e

para os quais não há resposta. Só
em Lisboa há 225 casos; segundo a
equipa da Segurança Social que
gere as vagas na rede de 37 lares e 26
centros de acolhimento temporá-

rio existentes, só este ano já entraram no sistema 589 menores e saíram 578. A maior parte dos que
aguardam lugar são adolescentes,
entre os 13 e os 15 anos. ATUAL PÁG. 2
PUB
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Malala, depois
do Sakharov
será que chega
ao Nobel?

Passos
mantém em
aberto cortes
Alice Munro,
a 13ª mulher
nas pensões de
a ganhar o Nobel sobrevivência
da Literatura

PAQUISTANESA Se hoje ganhasse o

CANADIANA Para Alice Munro, de 82

Nobel da Paz, Malala Yousafzai, de 16
anos, seria a terceira pessoa, depois
de Nelson Mandela e de Aung San Suu
Kyi, a vencer este galardão e também
o Prémio Sakharov. GLOBO PÁG. 24

anos, o Nobel da Literatura parecia
“um daqueles sonhos irreais”.
Comparada a Tchékhov, é uma mestre do conto das pequenas cidades
de província. ESPECIAL PÁGS. 28 E 29
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Aforro

Incentivo à
poupança
através de
novos certificados do Tesouro
BOLSA PÁG. 31

ORÇAMENTO Primeiro-ministro assegura que medida “não está fechada”
e garante que a oposição tem feito um
“exercício demagógico”. Partidos concordam em discutir fim das subvenções aos políticos. ATUAL PÁGS. 4 E 5
PUB

