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Equitação

Gonçalo e 
‘Rubi’ dão nova 
modalidade 
ao Sporting:  
a ‘dressage’ 
SPORT PÁG. 40

Bruno  
de Carvalho  
ataca  
FC Porto  
e Benfica 
SPORT PÁG. 38

Futebol

Resoluções 
que se  
guardam 
para cumprir 
na primavera 
PAÍS PÁG. 16

Equinócio

Cadete  
e Dora entre 
famosos  
de concurso 
na RTP 
MEDIA PÁG. 50

Televisão

Saúde. Casos agravam listas de espera. Só em janeiro houve 60 mil faltosos. Em 
2013 foram cerca de meio milhão. Cobrança está na lei mas nem sempre é feita

Cabo-verdiano apontado 
agora pela Scotland Yard  
como o raptor chegou a estar 
detido e morreu em 2009 

Saída.  António Bagão Félix, Manuela Ferreira Leite, Teixeira dos Santos  
e Vítor Gaspar não têm dúvidas de que a opção terá de passar por uma “rede  
de segurança”. Gaspar insiste na necessidade de acordo político. ATUAL PÁGS. 4 E 5

Só no mês de janeiro foram identifica-
das duas mil consultas externas cance-
ladas por dia. Ou seja, 5,6% do total das 
que foram realizadas. Hospitais dizem 
que o número está a crescer e a agravar 
as listas de espera. Só nos hospitais de 

Santa Maria e Pulido Valente, em Lis-
boa, houve 11 mil consultas canceladas 
num só mês. A crise é um dos motivos 
apresentados para justificar as ausên-
cias – para quem tem de pagar taxas 
moderadoras e transportes. Mas tam-

bém há quem se esqueça e acabe por 
resolver a situação noutras unidades, 
nomeadamente privadas. A lei obriga 
os hospitais a cobrar taxas a quem falta 
sem justificação desde abril de 2013, 
mas há quem não o faça. ATUAL PÁG. 2

UCRÂNIA Autoridades de Kiev preparam retirada dos seus 15 mil militares e famílias na Crimeia. No primeiro dia depois da anexa-
ção pela Rússia, a península viu tropas de Moscovo e milícias pró-russas ocuparem duas bases ucranianas. Muitos habitantes  
tentaram retirar dinheiro dos bancos. Presidente Putin anuncia construção de uma ponte no estreito de Kerch. GLOBO PÁGS. 24 E 25 

Violador  
suspeito no 
caso Maddie 
foi investigado  
pela Judiciária

Álvaro Sobrinho  
entrega 3 milhões  
ao Estado angolano

INVESTIGAÇÃO Polícia inglesa reve-
lou ter novo suspeito do rapto. Ho-
mem foi investigado em Portugal 
por abusos sexuais de crianças, sem 
nunca ser acusado. PJ não gostou 
da divulgação. PAÍS PÁG. 18

PROCESSO Empresário aceitou 
acordo em tribunal de Lisboa que 
devolve a Angola verbas apreendi-
das num processo sobre suspeitas 
de burla àquele país. POLÍTICA PÁG. 9

IRS pode baixar   
para prémios 
e horas extra
REFORMA É uma das hipóteses em 
estudo pela Comissão de Reforma 
do IRS. Outra ideia é fazer que cada 
filho pese no apuramento da taxa 
deste imposto. BOLSA PÁG. 31

Cavaco Silva  
pede campanha  
sem “querelas”
EUROPEIAS Presidente confirmou 
eleições para 25 de maio. Em co-
municação ao País, pediu também 
uma campanha que não inviabili-
ze acordos futuros. POLÍTICA PÁG. 10

Quatro ex-ministros  
das Finanças querem seguro 
cautelar no pós-troika 

Doentes vão pagar 
por faltar a duas mil 
consultas por dia

Bagão Félix
Manuela F. Leite

Teixeira dos Santos
Vítor Gaspar

O primeiro dia na vida da Crimeia russa
VASILY FEDOSENKO/REUTERS

› ›

Giovanni Verga (1840-1922)“As palavras têm o valor que lhes dá quem as ouve” 


