
DOMINGO, 4 de março de 2012, Ano 148.º, N.º 52 192, 1,���50�€ 
Diretor  JOÃO MARCELINO  Diretora Adjunta  FILOMENA MARTINS  Subdiretores LEONÍDIO PAULO FERREIRA, NUNO SARAIVA E PEDRO TADEU

www.dn.pt

A educação é uma coisa admirável, mas é bom recordar que nada do que vale a pena saber pode ser ensinado    Oscar Wilde (1854-1900)

bëíìÇçK Em 14 países europeus, todos com invernos mais rigorosos, 
Portugal é o que apresenta maior excesso de mortes na estação fria

›› 

Portugal é o país 
da Europa onde 
mais se morre de frio

Com um excesso de 28% de mortes 
entre dezembro e março em rela-
ção à média dos outros meses, Por-
tugal faz parte, com Espanha, Irlan-
da, Grécia e Reino Unido, do grupo 

de países europeus indicados – no 
estudo que é usado como referên-
cia nesta área – como os que apre-
sentam uma mais elevada sazona-
lidade nos óbitos. Entre as causas 

avultarão, segundo o estudo, a fra-
ca eficiência térmica das habita-
ções, as maiores desigualdade e 
pobreza e o menor investimento 
em saúde pública. PAÍS PÁG. 18

Árbitros 
revoltados 
com 
Jorge 
Jesus

SPORT 
PÁGS. 36 E 37

Líder dos árbitros 
responde a Vieira: 
“Proença não pode 
pedir escusa”

Famílias 
Nasceram 30 mil 
crianças filhas de 
pais não casados 
ATUAL PÁGS. 4 E 5 

Diretas 

Passos 
Coelho  
foi reeleito  
presidente  
do PSD 
POLÍTICA PÁG. 14

Homem- 
-estátua  
faz 25 anos  
e quer bater 
novo recorde 
PAÍS PÁG. 22

‘Guinness’

Oposição 
ataca  
“racismo” 
de ministro  
de Sarkozy 
GLOBO PÁG. 30

França 

Histórias de 
mulheres 
portuguesas 
que exercem  
o poder

Revista ‘NM’ 

NATACHA CARDOSO/GLOBAL IMAGENS

Pai mata filho 
de 18 anos após 
rixa familiar 
HOMICÍDIO Marco há muito que vivia revoltado com a 
violência doméstica que existia em casa, segundo a 
mãe. Ontem, teve nova discussão com o pai. E Antó-
nio Pina, 57 anos, matou o filho com um tiro à quei-
ma-roupa na cara, em plena rua de Olhão. Depois en-
tregou-se à polícia. Uma tragédia a atingir uma famí-
lia em que todos estavam desempregados. PAÍS PÁG. 23

Estão a 
falir 17 
empresas 
por dia

“Estamos a falar da maior 
mudança desde sempre 
no sistema universitário”

CRISE Em dois meses 
houve 1050 pedidos de 
insolvência em tribunal. 
Mais 327 do que em 2011. 
Na maioria são empresas 
da construção e do co-
mércio. ATUAL PÁG. 2

Socialistas 
exigem 
saída  
de Álvaro
POLÉMICA Pedro Silva Pe-
reira afirma que o primei-
ro-ministro não pode 
continuar a ignorar que 
“o Governo já não acredi-
ta no ministro da Econo-
mia”. POLÍTICA PÁG. 12

GRANDE ENTREVISTA 
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