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No total de 523 reclu-
sas condenadas e a cumprir 
pena por vários crimes (sem 
contar as que estão em prisão 
preventiva), 49 estão em re-
clusão por se ter provado que 
mataram ou mandaram ma-
tar alguém. Enquanto no uni-

verso prisional feminino tem 
vindo a subir o número de 
condenadas a cumprir pena 
por homicído, já no caso mas-
culino assiste-se à tendência 
inversa. �A maioria das mulhe-
res detidas por crimes de san-
gue cometeram homicídio 

conjugal na sequência de 
anos de violência doméstica. 
Mas há outro tipo de assassi-
nas e inspetores da PJ dizem 
que quando elas decidem 
matar por interesse são mais 
frias e calculistas do que os 
homens. ATUAL PÁGS. 4 E 5

“Não há mar bravo que não amanse”  Provérbio popular 
Frases de marear

`êáãÉK Pela primeira vez em cinco anos a percentagem  
de reclusas homicidas quase equivale à masculina

Há 49 mulheres 
assassinas presas 
em Portugal

Lusófona sem 
documentos 
do exame de 
Relvas a Direito
POLÉMICA Nota 10 na disciplina 
de Direito na extinta Universi-
dade Livre não consta do pro-
cesso. Lusófona vai mesmo ser 
investigada. POLÍTICA PÁG. 10

Manoel 
de Oliveira 
internado 
com infeção 
CINEMA Uma traqueobronquite 
levou o realizador português, de 
103 anos, ao hospital de Gaia. 
Médicos não avançam data da 
alta clínica. ARTES PÁG. 45

ENTREVISTA 
PÁGS. 6 E 7

FRANCISCO JOSÉ VIEGAS 
Secretário de Estado da Cultura

O mar 
dos Açores 
por um dos 
melhores 
fotógrafos 
do mundo
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DN VERÃO PÁGS. 49 A 53

Sobretaxa

Cortes nos 
privados 
dividem 
membros 
do Governo 
POLÍTICA PÁG. 11

Estão 113 
agressores 
na cadeia 
por violência 
doméstica 
PAÍS PÁG. 16

Crime

Como salvar 
crianças de 
afogamento 
em dez 
minutos 
PAÍS PÁG. 14

Drama

Cadeia  
de bombas  
‘low cost’ 
cresce 
300% 
ATUAL PÁG. 2

Combustíveis

•  As melhores esplanadas do País  
 
•  Um dia inteiro para conhecer Coimbra  
 
•  Um livro: ‘As 50 Sombras de Grey’

ESPECIAL PÁGS. 23 A 34

•  Num ano  
fecharam mais 
de cem cursos  
•  Menos mil  
alunos em  
politécnicos  
e pós-laboral  
•  Medicina e 
Direito mantêm 
n.º de lugares

VERÃO
DÁ FÉRIAS À CRISE

Histórias 
de sexo 
e traição 
via Facebook 

“Ainda não 
atingimos 
os limites 
para os 
cortes na 
Cultura”

 

 

 

 

 

Todas as vagas 
por faculdade 
para 2012 
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Entradas na 
universidade 
caem pela 
primeira vez 
numa década
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