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Hospitais. Faltam clínicos gerais, ginecologistas, anestesistas, cirurgiões 
e pediatras para compor as equipas de banco no Natal e no Ano Novo
Um médico que esteja disposto a 
trabalhar nas urgências nas noites 
de Natal e de Ano Novo pode ga-
nhar até 1500 euros. A dificuldade 
em arranjar clínicos para cumprir 
estes horários está a levar as em-
presas de prestação de serviços a 
multiplicar contactos e propostas, 
aumentando para mais do dobro 
os valores habituais. Em vez de 28 

euros por hora, uma das empresas 
propõe 70 no Natal e 50 na passa-
gem de ano, em turnos de 12 ho-
ras. Outra empresa oferece os 
mesmos 50 euros mas para 24 ho-
ras de trabalho, a 1 de janeiro, so-
mando assim 1200 euros nesse 
turno. O ministro da Saúde con-
firma as dificuldades, mas garan-
te que “haverá resposta”. São so-

bretudo procurados clínicos ge-
rais, ginecologistas, anestesistas, 
cirurgiões e pediatras. O frio do 
inverno está a aumentar as infe-
ções respiratórias, no momento 
em que a gripe começa a subir. No 
Ano Novo, os casos que chegam 
aos hospitais relacionam-se habi-
tualmente com o consumo exces-
sivo de álcool. PORTUGAL PÁG. 12 

Urgências em 
tempo de festas 
valem 1500 euros 
para médicos 
contratados

Leonardo Pereira,  
o chef que veio do Noma 

para Torres Vedras 
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Mulheres 
sauditas 
desafiam 
proibições  
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Natal dos mais pequenos  
é animado  
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DNDOMINGO

● “O PS está onde sempre esteve”, 
garante Marcos Perestrello, presi-
dente da federação de Lisboa do 
PS e muito próximo de António 
Costa. Sobre um governo de bloco 
central, diz que “não é convenien-
te”. Afirma que José Sócrates “foi 
colocado numa armadilha diabó-
lica” e que é essencial que lhe se-
jam dadas “todas as condições de 
defesa”. PORTUGAL PÁGS. 10 E 11

“António Costa 
não encostou 
o PS à esquerda 
nem à direita”

● As cicatrizes causadas por mor-
didelas de leões e tigres não mu-
dam a opinião de Victor Hugo Car-
dinali sobre um circo sem animais. 
“Se não houver, as pessoas não 
vêm”, repete com convicção. Nas-
ceu num circo pobre e o que tem 
hoje é “de nível europeu”. Quem é 
ele? “Sou domador, faço aquilo que 
mais quero e de que mais gosto.”  
SOCIEDADE PÁGS. 18 E 19 

“Circo tradicional 
tem de ter 
animais e cheirar 
a serradura”

EENTREVISTAS A MARCOS PERESTRELLO, FERNANDO SANTOS E VICTOR HUGO CARDINALI

MOÇAMBIQUE

Empresário raptado em Maputo sobreviveu 
com maçã e quatro bolachas Maria por dia 

“Acredito que é 
possível ganhar 
um título com 
esta seleção”
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