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17 de março, morre o imperador romano
Marco Aurélio (/201203176207/geral/hoje-edia/17-de-marco-morre-o-imperadorromano-marco-aurelio.html)
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Investigadores portugueses
explicam impacto das
calorias no envelhecimento

MAIS LIDAS
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Transplante de pénis: África do Sul reclama o
primeiro sucesso (vídeo)
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Vai ver o eclipse solar? Cuidado, sem proteção
pode ficar cego (/tecnologiau=http%3A%2F%2Fwww.ptjornal.com%2Fsociedade%2F2015%2F03%2F17%2Finvestigadores-portuguese
ciencia/2015/03/16/cuidado-com-o-eclipse-solarpode-ficar-cego.html)
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Ferro “não tem jeitinho” para líder parlamentar,
diz Marcelo Rebelo de Sousa
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Uma equipa de investigadores da Universidade de
Coimbra, liderada por Cláudia Cavadas, descobriu um
novo mecanismo que explica a forma como a diminuição
do consumo de calorias atrasa o envelhecimento. O

(/insolito/2015/03/16/video-jurados-do-x-factorexpulsos-por-agredirem-concorrente.html)

Vídeo: Jurados do ‘X Factor’ expulsos por
agredirem concorrente
(/insolito/2015/03/16/video-jurados-do-x-factorexpulsos-por-agredirem-concorrente.html)

estudo foi publicado na última edição da revista norteamericana Procedings of National Academy of Sciences
(PNAS).

portugues-quer-saber-o-que-fazem-365-utilizadores-nofacebook.html)

A investigação do Centro
de Neurociências e
Biologia Celular da
Universidade de Coimbra
descreve um mecanismo
inédito que explica que a
redução de calorias
aumenta a molécula
‘neuropeptídeo Y’ (NPY),
responsável por estimular
a “reciclagem celular”.
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Governo português quer saber o que fazem 365
utilizadores no Facebook (/tecnologiaciencia/2015/03/16/governo-portugues-quersaber-o-que-fazem-365-utilizadores-nofacebook.html)
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(/sociedade/2015/03/16/videoprimeiro-come-o-juca-eu-aguento-mais.html)

Vídeo: “Primeiro come o Juca, eu aguento mais”
(/sociedade/2015/03/16/video-primeiro-come-ojuca-eu-aguento-mais.html)
(/artes/2015/03/16/video-uhf-emmirandes-numa-homenagem-feita-por-alunos-desendim.html)

Vídeo: UHF em Mirandês, numa homenagem

O grupo estudou esta “reciclagem celular”, chamada de
autofagia, nos neurónios de uma zona cerebral responsável pelo
envelhecimento do corpo, o hipotálamo.

feita por alunos de Sendim
(/artes/2015/03/16/video-uhf-em-mirandesnuma-homenagem-feita-por-alunos-desendim.html)
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Os resultados sugerem que a redução de calorias, em
percentagens de 20 a 40 por cento, sem se prescindir de
nutrientes, pode atrasar o envelhecimento em ratinhos, por
aumentar a produção de NPY que estimula, por sua vez, a
autofagia no hipotálamo.
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Vídeo do insulto do advogado de Sócrates a
jornalista da CMTV e do Correio da Manhã
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A líder do grupo de investigação, Cláudia Cavadas, sublinha que

(/animais/2015/03/16/veja-o-dubai-e-

“este estudo, realizado durante cerca de três anos no CNC e que
envolveu vários investigadores, mostra, pela primeira vez, que o
NPY no hipotálamo é um elemento fundamental para que ocorra
um aumento da autofagia induzida pela restrição calórica”.

o-mundo-pelos-olhos-de-uma-aguia.html)

Veja o Dubai e o mundo pelos olhos de uma
águia (/animais/2015/03/16/veja-o-dubai-e-omundo-pelos-olhos-de-uma-aguia.html)
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envelhecimento, o grupo de investigação do CNC descobriu que o NPY expl

no hipotálamo, e é nesta molécula que poderá estar a chave para combater
envelhecimento.
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Investigador da UC premiado pela Associação Francesa contra
Miopatias (/sociedade/2015/02/13/investigador-da-ucpremiado-pela-associacao-francesa-contra-miopatias.html)
Equipa portuguesa participa em projeto europeu de
desminagem (/sociedade/2015/02/10/equipa-portuguesaparticipa-em-projeto-europeu-de-desminagem.html)
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uma casa em Java, a
do parlamento e acaba
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Frio em Portugal: Proteção Civil alerta para perigos e
precauções a tomar (/sociedade/2015/02/03/frio-em-portugalprotecao-civil-alerta-para-perigos-e-precaucoes-a-tomar.html)
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