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«Messi é o melhor,
Aguero está no top
10» - Luis Enrique

«Preocupa-me a
diferença de critérios
dos árbitros» - Nuno
Espírito Santo

«Tomei a decisão
certa sobre Lampard»
- Mourinho

Vulcão do Fogo volta
a expelir lava
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Investigador de Coimbra lidera
estudo europeu sobre Parkinson

Inglaterra – Polícia detém cinco
adolescentes por suspeita de homicídio
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Austrália – Polícia confirma que
sequestro em café de Sydney terminou
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Austrália – Explosões e tiros ouvidos
dentro de café em Sydney
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Israel – Polícia prende 8 cibernautas
palestinianos em Jerusalém Oriental
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Austrália – Revelada identidade do
sequestrador de Sydney
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Redação

O investigador Luís Pereira de Almeida, do C entro de Neurociências e Biologia C elular (C NC ) de
C oimbra, vai liderar um novo estudo europeu sobre as doenças de Parkinson e de MachadoJoseph, segundo anunciou hoje a Universidade de C oimbra (UC ).
Luís Pereira de Almeida vai também coordenar equipas de investigadores da Universidade do
Luxemburgo e da Universidade Paris Descartes, um programa intitulado «SynSpread», e que foi
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aprovado pelo programa «Joint Programme-Neurodegenerative Disease Research» (JPND).
14:49
O programa JPND é a maior iniciativa global de combate às doenças neurodegenerativas, tendo
como objetivo fomentar a descoberta das causas e tratamentos destas patologias.
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vontade a Mourinho
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C hampions» - Pepe
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