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Os reis  
de Espanha 
vão estar 
três meses 
sem o seu 
Velázquez 
ARTES PÁG. 34 E 35

EEXPOSIÇÃO NA GULBENKIAN

PUB

Médicos portugueses 
criaram técnica que  
devolve movimentos 
a paraplégicos
Investigação. Clínicos britânicos revelaram ontem a recuperação de um 
doente paralisado. A técnica inovadora é usada em Portugal desde 2001 

O sucesso da técnica utilizada em 
Inglaterra num cidadão búlgaro 
que estava paraplégico foi publica-
do na revista Cell Transplantation 
e o seu autor declarou à BBC que 
este avanço “é mais impressionan-

te do que o homem andar na Lua”. 
Na verdade, a técnica, embora com 
uma abordagem diferente,  come-
çou a ser usada em Portugal, em 
2001, por uma equipa liderada 
pelo neurologista Carlos Lima. 

Desde então, o programa portu-
guês já foi aplicado a dezenas de 
doentes no Hospital de Egas Mo-
niz, alcançando resultados igual-
mente positivos. Atualmente, a in-
vestigação está parada. DN+ PÁG. 2

● A Comissão Europeia pediu ontem 
mais informações a cinco países em 
risco de não cumprirem o Pacto de 
Estabilidade em 2015: França, Itália, 
Malta, Áustria e Letónia. Portugal 
não está na lista. PORTUGAL PÁG. 11

Orçamentos  
de França e Itália 
não convencem 
Bruxelas
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Portugal 
Telecom admite 
processar  
Banco de 
Portugal

CASO BES
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Bares de Santos, 
Cais do Sodré e 
Bica vão mesmo 
fechar mais cedo

LISBOA

● A PT SGPS  ameaçou ontem pro-
cessar o Banco de Portugal por não 
lhe prestar informações.  No mesmo 
dia, Zeinal Bava, ex-presidente da PT 
também afastado da Oi, foi doutora-
do honoris causa pela Universidade 
da Beira Interior.   DINHEIRO  PÁG. 16

● Um penálti inexistente já nos des-
contos fez cair o Sporting no cam-
po do Schalke, onde perdeu por 4-3. 
No Dragão, Quaresma saltou do 
banco para dar a vitória (2-1) sobre 
o Bilbao e confirmar liderança por-
tista. DESPORTO PÁGS. 44 E 45

Quaresma salva  
FC Porto e Sporting 
volta a cair no fim

LIGA DOS CAMPEÕES

O Cavalo Branco de Velázquez  
foi examinado e fotografado 

centímetro a centímetro logo a seguir 
à desembalagem. De enormes 

dimensões, vai ficar no foyer, a dar 
boas-vindas aos visitantes


