
Oito pessoas detidas

A Autoridade de Segurança Alimen-
tar e Económica (ASAE) anunciou on-
tem ter efetuado oito detenções ao
longo da última semana a nível na-
cional, tendo apreendido material,
na maioria ligado ao jogo ilícito, no
valor de €21.410. Em comunicado,
citado pela agência Lusa, a ASAE
elencou uma série de operações le-
vadas a cabo por todo o país, na qual
se destacam as duas apreensões de
máquinas de jogo e quiosques de In-
ternet, cada uma no valor de €7.000.

ASAE

Receitas de 28,2 M€

A Estradas de Portugal anunciou on-
tem que as portagens na Via do In-
fante (A22), que atravessa o Algarve,
renderam 28,2M€ de receita em
2014, o que representou uma subida
de 4,5 M€ relativamente a 2013.

Via do Infante
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Epilepsia afeta
60 mil no País
Saúde. A cada ano surgem 50 novos doentes por cada 100

mil pessoas. Ainda assim, 60 a 70% dos doentes respondem

adequadamente à medicação anti-epiléptica recomendada.

No Dia Mundial da Epilepsia, que
hoje se assinala, a Liga Portuguesa
Contra a Epilepsia lança um con-
junto de acções de sensibilização e
informação junto da população,
que decorrerão em Lisboa, Porto,
Coimbra, Évora, Viana do Castelo,
Viseu e Vila Real, estendendo-se
ainda à Madeira e aos Açores.

Sob o lema “Epilepsia é mais do
que ter crises”, a campanha tem
como objetivo alertar e sensibilizar
a sociedade e as autoridades para as
questões de quem vive com epilep-
sia, doença que afecta entre 50 a 60
mil portugueses e cerca de seis mi-
lhões de pessoas na Europa. Segun-
do dados oficiais, aproximadamente

um terço das pessoas com epilepsia
não respondem aos medicamentos
existentes, sendo que a taxa de mor-
talidade é superior à da população
em geral. A possibilidade de morte
súbita, por exemplo, aumenta 20 ve-
zes em quem padece de epilepsia.

A epilepsia é uma doença neurológica crónica caracterizada por crises recorrentes, não provocadas.

As crises epilépticas são uma descarga eléctrica anormal e excessiva no cérebro. © RICARDO ALMEIDA

Estereótipos

A campanha visa também

desmistificar alguns estigmas

de índole social associadas à

epilepsia, desde logo porque

existe vida para além das crises.
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