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ARTES PÁG. 48

RAP 
Gato perde para 
uma novela mas 
ganha no Twitter
MEDIA PÁG. 51

Arte Antiga  
Joias de Goa 
descobertas 
após 50 anos
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JACKPOT €7.200.000 *
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Voltaire (1694-1778)“Gozai a vossa bela saúde; só é jovem quem passa bem” 

O DN fez as contas aos pagamentos 
feitos por ADSE, Assistência na 
Doença dos Militares (ADM) e Servi-
ços de Assistência na Doença da 
GNR e da PSP e chegou à conclusão 

de que, por ano, pagam cerca de 500 
milhões de euros a privados pela 
prestação de cuidados de saúde aos 
seus mais de 1,6 milhões de benefi-
ciários. Um valor confirmado pela 

Associação Portuguesa de Hospita-
lização Privada. Mas se há quem veja 
nos subsistemas uma fonte de recei-
tas garantidas para os grupos econó-
micos, também há quem defenda 

que aliviam o SNS, alvo de cortes de 
1,4 mil milhões de euros nos últimos 
cinco anos, permitindo canalizar os 
recursos para a restante população. 
GRANDE INVESTIGAÇÃO PÁGS. 2 A 13

Estado. ADSE e os outros três subsistemas de proteção dos funcionários públicos garantem 
mais de 30% das receitas dos grupos económicos, retirando 1,6 milhões de utentes ao SNS

Benfica-Porto  
Jesus tenta feito  
inédito e Castro  
salvar a época
SPORT PÁG. 41

ENTREVISTA Primeiro-ministro garan-
tiu à SIC que “cortes duradouros” se-
rão menos gravosos que atuais. Re-
dução da despesa será de 1,4 mil mi-
lhões para 2015. POLÍTICA PÁGS. 16  E 17

COMBATES Governo interino 
de Kiev lançou ontem o que 
chamou “operação antiterro-
rista” no Leste da Ucrânia, 
com vista a recuperar o con-
trolo de localidades ocupa-
das por forças pró-russas. Na 
reconquista de um aeródro-
mo em Kramatorsk  houve re-
gisto de mortes, ainda que em 
número não confirmado.  
O Presidente Vladimir Putin 
continua a negar a interven-
ção de Moscovo nos movimen-
tos armados separatistas e 
ontem pediu à ONU a conde-
nação da ação militar ucra-
niana. ESPECIAL PÁGS. 28 E 29

Ofensiva 
ucraniana 
faz primeiros 
mortos
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Passos 
confirma 
cortes que 
substituem  
a atual CES

SAÍDA O sociólogo António Barreto, 
72 anos, vai deixar a Fundação Fran-
cisco Manuel dos Santos no fim do 
mês. Resultado de cansaço, mas não 
só. PAÍS PÁG. 23

Barreto sai  
da fundação  
de Soares dos 
Santos em 
divergência

Privados ganham 500 milhões 
com subsistemas de saúde

Funcionários do TC 
querem repor as  
35 horas de trabalho 
POLÍTICA PÁG. 18

Pensões suspensas 
para os advogados  
que fazem oficiosas 
PAÍS PÁG. 25

Empresas pedem 
salário mínimo  
acima de 500 euros 
BOLSA PÁG. 35

Berlusconi vai 
cumprir na prática 
sete dias de pena 
GLOBO PÁG. 31
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