
SEGUNDA-FEIRA, 5 de março de 2012, Ano 148.º, N.º 52 193, 1,���10�€ 

Diretor  JOÃO MARCELINO  Diretora Adjunta  FILOMENA MARTINS  Subdiretores LEONÍDIO PAULO FERREIRA, NUNO SARAIVA E PEDRO TADEU
www.dn.pt

A saúde é o estado em que as funções necessárias se cumprem insensivelmente ou com prazer Paul Valéry (1871-1945)› ›

Atestar depósito 
custa mais 5 euros 
desde janeiro
COMBUSTÍVEIS Desde o início do 
ano, o preço da gasolina sem 
chumbo 95 só baixou uma vez. 
Cada litro deste combustível cus-
ta mais 10 cêntimos do que há 
dois meses. BOLSA PÁG. 32

Cada vez mais  
fazem exame de 
inglês para emigrar
CERTIFICAÇÃO British Council re-
gistou aumento de 40% de candi-
datos a fazer exame para certificar 
conhecimentos de inglês. Objeti-
vo é trabalhar ou estudar fora de 
Portugal. ATUAL PÁGS. 6 E 7 

Museu digitaliza 
rostos na maior 
base de dados 
PROJETO Visitantes do Museu da 
Ciência em Londres são convida-
dos a registar o seu rosto em três 
dimensões. Base de dados pode-
rá ajudar os cirurgiões plásticos 
de todo o mundo. CIÊNCIA PÁG. 30 

O ‘Boss’ volta 
com 17.º disco 
de originais
LANÇAMENTO Wrecking Ball chega 
hoje às lojas em duas edi-
ções, com 11 e 13 canções, 
em que Bruce Springs-
teen canta como só ele 
sabe o desencanto 
americano 
dos nossos 
dias. Te-
mas que 
Bruce vai 
trazer a 
Portu-
gal no 
Rock in Rio, a 
3 de junho. 
ARTES PÁG. 46

Metade 
dos tribunais 
que vão 
fechar só têm 
magistrados 
em ‘part-time’
JUSTIÇA A maioria dos 46 tribunais que a refor-
ma do mapa judiciário prevê encerrar funciona 
atualmente sem magistrados, juízes e procura-
dores do Ministério Público a tempo inteiro.  
O número de processos é também muito baixo, 
com casos de comarcas que têm pouco mais de 
cem por ano. Por estes motivos, avançou o Mi-
nistério da Justiça com o anúncio de encerra-
mento de tribunais. Mas os autarcas têm protes-
tado e nada está definitivamente fixado. A mi-
nistra Paula Teixeira da Cruz vai começar a 
receber presidentes de câmara e admite que po-
de haver correções. Há autarquias que se mos-
tram disponíveis para cobrir despesas de forma 
a manter o tribunal em funcionamento. A reor-
ganização judiciária irá também causar um ex-
cedente de juízes, procuradores e funcionários, 
já que os planos para as novas 20 comarcas im-
plicam a redução de pessoal. ATUAL PÁGS. 4 E 5

Hospital obrigado a pedir 
compressas emprestadas 
para não adiar operações
^äã~Ç~K=Dívida de 260 mil euros levou fabricante de compressas a suspender o fornecimento 
ao Garcia de Orta. Cirurgias só não pararam porque Amadora-Sintra dispensou algumas caixas

RÚSSIA Quatro anos após ter abandonado a chefia do Estado, Vladimir Putin venceu as presidenciais à 
primeira volta, com cerca de 60% dos votos, numas eleições que apelidou de “uma luta aberta e limpa”. 
Mas não se livrou das acusações de fraude eleitoral por parte de toda a oposição. GLOBO PÁG. 24 

‘Czar’ Putin regressa ao Kremlin
DMITRY ASTAKHOV/REUTERS

Chelsea paga 200 mil euros por mês 
até Villas-Boas arranjar emprego

SPORT PÁGS. 34 E 35

Pep Guardiola, José Mourinho e Rafa Benítez 
são os favoritos para substituir o treinador português 

A falta de compressas já se arrastava há alguns 
meses no Hospital Garcia de Orta, mas o DN 
soube que na semana passada aconteceu a si-
tuação mais delicada: acabaram as compressas 
específicas para o bloco operatório. A suspen-
são aconteceu como consequência de uma dí-

vida deste hospital à empresa fornecedora, a fá-
brica Albino Dias de Andrade, e levou a unida-
de hospitalar a pedir compressas emprestadas 
ao hospital Amadora-Sintra. O responsável pela 
empresa que produz e fornece este tipo de ma-
terial garante que, em Portugal, dentro dos hos-

pitais com problemas financeiros, o Garcia de 
Orta é o caso mais delicado. Porém, ao DN, a 
administração do hospital de Almada desvalo-
riza e avança que “estas situações podem acon-
tecer por motivos que nada têm que ver com 
questões financeiras”. ATUAL PÁG. 2


