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Parkinson: português vai liderar
estudo europeu
Luís Pereira de Almeida, do Centro de Neurociências e Biologia
Celular (CNC) de Coimbra, lidera projeto intitulado SynSpread
Por: Redação / CLC | hoje às 11:13
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Caso Sócrates: entrega de
novo recurso adiada
O advogado de José Sócrates, João Araújo,
enviou um e-mail às redações com a
informação de que a entrega do recurso do
ex-primeiro-ministro vai ser adiada. O
recurso deveria dar entrada esta segundafeira, mas advogado diz que sentiu
«necessidade» de «consultar o seu
constituinte».
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O investigador Luís Pereira de Almeida, do Centro de Neurociências e Biologia
Celular (CNC) de Coimbra, vai liderar um novo estudo europeu sobre as doenças de
Parkinson e de Machado-Joseph, anunciou hoje a Universidade de Coimbra (UC).
Visando identificar potenciais alvos terapêuticos nas doenças de Parkinson e
Machado-Joseph, este novo projeto europeu, intitulado SynSpread, foi aprovado pelo
programa «Joint Programme-Neurodegenerative Disease Research» (JPND).

GNR detém 110 condutores em operação
de fiscalização
SOCIEDADE | há 30 minutos

Polícia julgado por 16 assaltos declara-se
«inocente»
DESPORTO | há 32 minutos

Júlio César já fala no título: «Não vejo a
hora desse dia chegar»
DESPORTO | há 37 minutos

O programa comunitário JPND é «a maior iniciativa global de combate às doenças
neurodegenerativas», tendo como objetivo «fomentar a descoberta das causas e
tratamentos destas patologias».
Com a duração de três anos e um orçamento global de 750 mil euros, o projeto
pretende «compreender o papel da migração de proteínas» envolvidas naquelas
duas «doenças incuráveis», refere a UC, numa nota hoje divulgada.
«A investigação visa estudar a interação que a autofagia (mecanismo de limpeza no
interior da célula) estabelece com a secreção de exossomas (vesículas expelidas
pelas células), e como contribuem para a difusão da doença a outras células do
cérebro», adianta Luís Pereira de Almeida.
O estudo será realizado em neurónios de doentes com Parkinson e Machado-Joseph
e recorrerá a «técnicas de neuroimagem para mapear o caminho que as proteínas
percorrem no contexto da autofagia e secreção de exossomas no cérebro», explica
o cientista do CNC e docente da UC.
«Os resultados desse mapeamento poderão contribuir» para se prever «a
progressão das doenças neurodegenerativas», admite o especialista.
Luís Pereira de Almeida vai coordenar uma equipa portuguesa, constituída por
duas dezenas de cientistas, e equipas de investigadores da Universidade do
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Benaglio (Wolfsburgo): «Nani pode fazer a
diferença»
DESPORTO | há 1 hora

Dragão: três golos do Benfica de Jesus
após lançamentos
INTERNACIONAL | há 1 hora

Cinco adolescentes detidos por suspeita
de homicídio
DESPORTO | há 1 hora

«Sporting era o adversário que queria»,
diz treinador do Wolfsburgo
INTERNACIONAL | há 1 hora

Polícia entra no café de Sidney
TECNOLOGIA | há 1 hora

Cientista portuguesa vai receber 1,5
milhões de euros
INTERNACIONAL | há 1 hora

Sidney: sequestrador identificado
INTERNACIONAL | há 1 hora

Bélgica: 3 homens detidos após alegado
sequestro
DESPORTO | há 1 hora

Sp. Braga: cinco condicionados na
preparação para o Benfica
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Luxemburgo e da Universidade Paris Descartes.

preparação para o Benfica
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EM BAIXO: Parkinson

Fármaco semelhante à cafeína
ajuda a combater Alzheimer
NXT: Deteção precoce de
Parkinson através da caligrafia
Há mais pessoas a doar os
cérebros
Robin Williams sofria de
Parkinson
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GNR detém 110 condutores
em operação de fiscalização

Polícia entra no
café de Sidney

Maioria dos condutores foram detidos por
excesso de álcool. Operação decorreu
durante uma semana de norte a sul do país

Polícia julgado por 16
assaltos declara-se
«inocente»
Começou o julgamento na Lousã de dois
polícias e um segurança

Balneário com legionella já
foi desinfectado
Bactéria detectada no balneário das minas de
Neves-Corvo (Castro Verde)
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Cinco adolescentes detidos
por suspeita de homicídio
Ricciardi ataca Marcelo com
as «luxuosas férias» na
mansão de Salgado
Sidney: sequestrador
identificado
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