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LUSA/ARMENIO BELO

GRIPE

Vacina previne a atividade gripal

100milnas
Urgências
em 7dias
u Aatividade gripalemPor-

tugal está com tendência
“para a estabilidade”, revelou ontem a diretora-geral
da Saúde, Graça Freitas,
acrescentando que o pico da
gripe “já deverá ter sido
atingido”. De acordo com os
dados revelados pela Direção-Geral da Saúde, o número de casos diminuiu nas
regiões Norte e Algarve. Em
Lisboa e no Alentejo, a epidemiaestabilizou, enquanto
no Centro foi detetada uma
“ligeira tendência crescente” . Na terceira semana de
janeiro, foram registados
cerca de 100 mil casos nas
Urgências. A epidemia de
gripe provocou, até agora,
oito mortos, que estavam
internados em unidades de
Cuidados Intensivos.n

SOURE

HOSPITAL

Abandonamcãopor
“problemasdepele”

10milhões
paraobrasno
SantaMaria

QUEIXA r Dona do animal e familiar que o atirou para canil identificados
INVESTIGAÇÃO r Intervenientes já foram ouvidos no âmbito do processo
PAULA GONÇALVES

A

dona do cão e o familiar
que foi filmado a atirá-lo
por cima da vedação de
um canil, em Soure, já foram
identificados pela GNR. A proprietáriado animalteráalegado
ter “problemas de pele” para
justificar aatitude.
As imagens captadas pelo sistema de videovigilância da
Sourepatas - Associação de Defesa dos Animais de Soure mostram um homem a atirar o
cão por cima da vedação do ca-
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de Administração do Centro
Hospitalar de Lisboa Norte,
Carlos Martins, anunciou
ontem um investimento de
10 milhões de euros para intervir na Unidade de Queimados, Urgência Geral e
Cuidados Intensivos do Hospital de Santa Maria. De
acordo com o responsável, a
intervenção não irá afetar a
capacidade de resposta da
Urgência, mas simmelhorar
a capacidade de resposta do
hospital. As obras vão durar
cercade umano.n

ESPERADOS 350 MIL FOLIÕES

CÃOARECUPERAR
DOSFERIMENTOSJÁTEM
QUEM OQUEIRAADOTAR
nil. Mas a mulher, familiar, estaria no interior da viatura,
numcaso noticiado há15 dias.
A dona, que reside no concelho de Soure, já foi ouvida no
âmbito do inquérito instaurado pelo Ministério Público e
terá sido ela a apresentar-se
voluntariamente no posto da
GNR de Soure. Terá dito que
não poderia continuar com o
cão devido a esses problemas
de pele. Nesse processo já foram ouvidos também elementos da associação.

u O presidente do Conselho
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1Canil da Sourepatas, para onde o
cão foi atirado à noite 2Animal tem
estado a recuperar dos ferimentos

Pedro Simões, presidente da
Sourepatas, espera que as pessoas sejam responsabilizadas
pelo que fizeram e que sejam
“ c o nde nadas numa p e na
exemplar, para que isto não se
repita”.
O animal está ao cuidado da
Sourepatas arecuperar dos ferimentos que sofreudepois de ter
sido mordido pelos outros animais que se encontravam no
canil. Segundo Pedro Simões, o
cão “está quase tratado” e já
tem mesmo pessoas interessadas nasuaadoção.n

Maisespaço
noCarnaval
deTorres
uO

Carnaval de Torres Vedras, que espera 350 mil visitantes entre 9 e 13 de fevereiro, vaiter umamaior zona
de animação noturna para
fazer face à afluência de foliões. César Costa, presidente da Promotorres, empresa
municipal responsável pela
organização, diz que a cidade vai ter um quarto recinto
de animação noturna na
praça Dr. Alberto Avelino,
entre o centro histórico e o
jardim do Choupal. n

FECHO
FRASE

CHIADO, LISBOA

" ONÚMERODE

VÍTOR N. GARCIA

DOENTESQUE
FORAMÀS
URGÊNCIASEQUE
FICARAM
INTERNADOS
MANTÉM-SE
ESTÁVEL”

GRAÇA FREITAS
DIRETORA-GERAL
DASAÚDE

ANTIGA CASA DA SORTE CLASSIFICADA
A antiga Casa da Sorte, fundada no Chiado, em Lisboa, em 1963, foi classificada como Monumento
de Interesse Público, segundo uma portaria publicada ontem.

AGENDA

VISEU

VIANA DO CASTELO

OBRA NO FONTELO
A Câmara de Viseu vai
fazer obras no Estádio
do Fontelo, no valor de
250 mil euros. Serão colocadas cadeiras no estádio e a cobertura vai
ser requalificada.

RADÃO EM DEBATE
O Instituto Politécnico
de Viana do Castelo
realiza hoje um
‘workshop’, para discutir a presença do gás radão, nocivo à saúde, em
construções graníticas.

ÉVORA

MIRANDA DO DOURO

AMANHÃ

CENTRO DE ARTES
O Mosteiro de S. Bento
de Cástris, em Évora,
está a ser recuperado.
O projeto prevê a criação de um centro de artes, património e investigação.

MOSTEIRO NOVO
O bispo de BragançaMiranda, D. José Cordeiro, disse que a primeira pedra do mosteiro da Ordem Trapista
deverá ser posta em
maio, em Palaçoulo.

COIMBRA
Receção a internos
Ordem dos Médicos recebe internos de Cirurgia Geral.

HOJE

MONTALEGRE
Prevenção de fogos
Ministro do Ambiente apresenta projetos de prevenção
estrutural de fogos e de restauro de habitats: 10h00.
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