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Textos do Sérgio Pereira e da Inês 
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No nosso dia-a-dia acabamos por 
nos esquecer que por trás do que 
fazemos estão questões simples 
que interessam a qualquer pessoa. 
Richard Brito, Astrofísica, 
novembro de 2015

Gostei pela perspetiva nova que o 
público dá ao nosso trabalho com 
os seus comentários. 
Ana Farinha, Ciências Florestais, 
outubro 2016
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interessadas em diferentes 
temas, o que torna a parte das 
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Joana Hancock, Biologia da 
Conservação, outubro 2017

Todos os investigadores deveriam 
experimentar, para perceber que 
o nosso trabalho é tão tema de 
conversa como qualquer outro.  
Rodrigo Amaro e Silva, 
Meteorologia, maio 2018
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Crianças e espíritos Em certas comunidades da Guiné 
Bissau pratica-se infanticídio, 

associado à visão do mundo das 
crenças animistas. Nesta visão,  
os seres humanos têm uma alma,  
que não morre com o corpo mas  
torna-se um espírito, reunindo-se  
aos antepassados. Alguns destes,  
acredita-se, voltam a habitar um  
corpo de criança.

A Claudia Favarato estudou as 
implicações políticas da prática de 
infanticídio neste contexto. Como 
professora numa missão católica, 
contactou com as comunidades que 
o praticam, apesar de ser um assunto 
tabu.

Quando crianças nestas comunidades 
nascem com características físicas ou 
mentais fora do normal – por exemplo, 
com síndrome de Down, ou albinismo, 
ou mesmo serem irmãos gémeos – 
não são vistas como humanas, mas 
como corpos habitados por espíritos.

Claudia Favarato
CIÊNCIA POLÍTICA
Doutoramento no Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa

Claudia Favarato é italiana e em 2015  

mudou -se para Portugal para se dedicar à 

área de Estudos Africanos, com foco  

na África lusófona.

Se uma destas crianças permanecer 
na comunidade irá trazer desgraças, 
motivo para medo e sofrimento.  
São as crianças-irân.

É realizado um ritual para verificar 
a natureza humana ou espiritual da 
criança, no decurso do qual, muitas 
vezes ainda bebé, pode ser deixada à 
sua sorte por um período de tempo. Se 
sobreviver, é acolhida na comunidade. 
Esta prática não é entendida como 
infanticídio, é exercida tanto em meio 
rural como nas cidades, e por pessoas 
dos mais diversos níveis de instrução.

Segundo a Claudia, é difícil o poder 
central exercer o direito nestas regiões 
onde mesmo no tempo colonial o 
poder não se impôs. No entanto, para 
esta investigadora, não se deve forçar 
uma visão europeísta sobre este tema 
sem procurar entender e respeitar a 
cultura local. São necessários meios 
que tornem estas práticas menos 
lesivas, como centros de acolhimento 
destas crianças fora das comunidades.
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Fragmentos para 
uma história do vidro Nas arcas de frio da Casa dos 

Bicos, em Lisboa, foram 
encontrados fragmentos de peças 
de luxo em vidro dos séculos XVI e 
XVII. Além dos fragmentos, foram 
encontradas ferramentas de fabrico, 
o que é singular, uma vez que a 
técnica de decoração destas peças, 
a millefiori, era secreta e apenas 
conhecida em Veneza, Itália.

A Francisca Pulido Valente estudou 
a proveniência desta e de mais 
três coleções produzidas com esta 
técnica, as únicas encontradas 
em Portugal. Sabe-se que havia 
produção de vidro no nosso país, 
mas pouco se sabe sobre a realidade 
lisboeta anterior ao século XVIII, 
devido à destruição causada pelo 
terramoto de 1755.

Francisca Pulido Valente
CONSERVAÇÃO E RESTAURO
Doutoramento na Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa, no âmbito da 
unidade de investigação VICARTE

As peças destas coleções têm 
características comuns, mas 
diferentes das de peças com a  
mesma técnica decorativa 
encontradas noutros pontos da 
Europa e datadas da mesma época. 
Tal não é suficiente para supor que 
sejam de fabrico nacional, até porque, 
segundo a Francisca, ainda não foi 
encontrado no nosso país nenhum 
forno de produção de vidro com 
vestígios deste tipo de peças.

Se no âmbito do seu doutoramento 
vier a ser conhecida a proveniência 
e a data rigorosa destas peças, será 
possível enfim atribuir-lhes um valor 
patrimonial e comercial.
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Francisca Pulido Valente fez todo o seu 

percurso académico na área da Conservação 

e Restauro. Na unidade de investigação 

VICARTE, dedicada ao estudo do vidro e da 

cerâmica para as artes, investiga fragmentos 

de vidro em Portugal dos séculos XVI e XVII.
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O passado dos oceanos 
inscrito nos corais

Lélia Matos
PALEOCEANOGRAFIA
Doutoramento no MARUM - 
Universidade de Bremen, na 
Alemanha, no Instituto Português do 
Mar e da Atmosfera (IPMA), em Lisboa, 
e no Centro de Estudos do Ambiente 
e do Mar (CESAM) da Universidade de 
Aveiro

Por exemplo, a determinação da 
idade dos esqueletos dos corais 
enterrados numa certa camada de 
sedimentos permite inferir, para a 
correspondente época do passado 
geológico, a dinâmica das massas de 
água nessa parte do oceano.

A dinâmica global da circulação 
das massas de água nos oceanos 

está ligada ao clima. Por esta razão, 
compreendê-la permitirá fazer 
previsões sobre a evolução futura  
de ambos.

Os padrões de circulação dessas 
massas de água variam ao longo de 
milhares de anos, conforme a Terra 
passa por épocas glaciares frias e 
épocas interglaciares quentes.

Por sua vez, estes padrões de 
circulação são diferentes consoante a 
profundidade. A Lélia Matos analisou 
os últimos 250 000 anos da história do 
mar no Estreito da Flórida, ao largo  
das Bahamas. Para tal recorreu 
aos sedimentos e aos esqueletos 
de corais sub-fossilizados que se 
encontram entre 300 e 700 metros  
de profundidade.
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Lélia Matos, natural de Lisboa, é bióloga  

na área da Ecologia da Conservação. 
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Cinema nativo

Rodrigo Lacerda
ANTROPOLOGIA
Doutoramento em Políticas e Imagens 
da Cultura e Museologia na Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, no 
ISCTE-Instituto Universitário de 
Lisboa, e no Centro em Rede de 
Investigação em Antropologia (CRIA)

Rodrigo Lacerda é antropólogo e realizador.  

É investigador no CRIA, onde coordena o 

Núcleo de Antropologia Visual e da Arte.

As obras que têm sido produzidas 
refletem a espiritualidade e os mitos, 
mas também a pressão territorial e 
a asfixia provocadas pelas cidades 
e latifúndios envolventes a estas 
aldeias.

Rodrigo Lacerda estudou a  
expressão cinematográfica do povo 
Mbya Guarani. Para este investigador, 
conhecer as tecnologias de produção 
subjacentes às tecnologias que já 
fazem parte do seu dia-a-dia  
– a televisão, os telemóveis, a 
internet – permite a estas populações 
terem uma consciência mais ativa e 
informada sobre o nível de “verdade” 
e de “transparência” desses meios de 
disseminação e comunicação.

Há várias décadas que o cinema 
é reconhecido como um meio 

para dar voz aos povos e às culturas 
indígenas. Filmes de autores indígenas 
têm sido exibidos tanto em festivais de 
cinema indígena como nos populares 
festivais internacionais de cinema. 

O projeto “Vídeos nas Aldeias”, 
iniciado na década de 1980, no Brasil, 
constituiu uma escola de realizadores 
em aldeias indígenas e garantiu-lhes o 
acesso a equipamento e materiais.

Para o Rodrigo Lacerda, um dos 
resultados deste acesso a um 
suporte visual foi a circulação entre 
populações indígenas de imagens e 
material vídeo produzidos noutras 
comunidades. Foi possível a umas 
comunidades reconhecer pela 
primeira vez afinidades culturais e 
linguísticas com outras, apesar de já 
estarem bem presentes a televisão 
e a internet em muitas destas 
populações.
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Será que a beleza
nos convence?

Joana Mello
PSICOLOGIA SOCIAL
Doutoramento no programa Lisbon 
Social Psychology PhD (LiSP) no 
William James Center for Research, 
do Instituto Superior de Psicologia 
Aplicada (ISPA), em colaboração com 
a Universidade Autonoma de Madrid 
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Uma resposta de ouro 
para o cancro

Raquel Vinhas
NANOMEDICINA
Doutoramento na Unidade de 
Ciências Biomoleculares Aplicadas 
(UCIBIO) da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa (FCT -UNL)

Raquel Vinhas tem feito um percurso na área 

da biologia celular e molecular, entre Coimbra 

e Lisboa, adquirindo também experiência 

profissional nas áreas da biotecnologia e da 

indústria farmacêutica.
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Cidades-girassol

Sara Freitas
SISTEMAS SUSTENTÁVEIS DE ENERGIA
Doutoramento no Instituto Dom 
Luiz da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa e no MIT 
Cambridge (EUA) no âmbito do 
programa doutoral MIT Portugal

Sara Freitas trabalha atualmente na Lisboa 

E-Nova - Agência de Energia e Ambiente 

de Lisboa, onde colabora em projetos nas 

áreas da energia solar, ilha de calor urbano, 

pobreza energética e educação para a 

sustentabilidade.

Será também necessária a estreita 
colaboração entre engenheiros e 
arquitetos. O mercado das soluções 
de células fotovoltaicas e painéis 
solares tem vindo a tornar -se 
acessível e diversificado.  
Materiais de diferentes cores e 
maleáveis permitem já um leque de 
soluções estéticas que ajudarão a 
promover a viragem para o auto-
-consumo de energia elétrica em  
meio urbano.

No inverno, quando o Sol está 
mais baixo no céu, é mais eficaz 

o aproveitamento da radiação solar 
para geração de energia elétrica 
se os painéis solares estiverem nas 
fachadas dos edifícios.

A fachada sul é a que permitirá 
maior produção de eletricidade, 
mas deverão igualmente ser 
consideradas as viradas a leste e a 
oeste, aproveitando o nascente e o 
ocaso, momentos do dia em que o 
consumo doméstico de eletricidade 
se aproxima dos valores máximos.

Definir a instalação ideal destes 
painéis tendo em conta a geografia e 
a arquitetura urbana é o trabalho que 
esteve a fazer a Sara Freitas.  
A Sara analisou alguns bairros de 
Lisboa, como o dos Olivais, e acredita 
que o sucesso desta ideia dependerá 
do desenvolvimento de cooperativas 
de geração e auto -consumo 
partilhadas pelos condomínios  
do mesmo bairro. 
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Música, televisão  
e memória nos  
Festivais da Canção

Sofia Vieira Lopes 
CIÊNCIAS MUSICAIS
Doutoramento no Instituto de 
Etnomusicologia da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade NOVA de Lisboa  
(INET-md)

Sofia Vieira Lopes investiga a relação entre 
música e televisão e organiza a conferência 
internacional EUROVISIONS, um espaço de 
troca de ideias sobre o Festival Eurovisão 
da Canção. Estudou também o universo 
das bandas filarmónicas em Portugal, 
foi professora de música em diversos 
conservatórios e já tocou clarinete.
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Comunicação cerebral 
e a recuperação da fala A Inês Tello Rodrigues estudou 

formas de recuperação da 
afasia, uma alteração da linguagem 
que dificulta a comunicação verbal, 
seja oral ou escrita, e cuja principal 
causa é uma lesão provocada por um 
acidente vascular cerebral (AVC).

As áreas do cérebro responsáveis pela 
linguagem situam-se, habitualmente, 
no hemisfério esquerdo. Se a lesão 
for muito extensa, pode ser também 
afectada a comunicação entre os dois 
hemisférios cerebrais.

De facto, os hemisférios cerebrais 
estão sempre em comunicação, 
nomeadamente inibindo-se 
simetricamente um ao outro de modo 
a evitar interferências e a otimizar 
a coordenação na execução de 
instruções. 

Quando uma região do cérebro é 
lesionada em grande escala, ela pode 
deixar de inibir a região equivalente 
no outro hemisfério.  

Inês Tello Rodrigues
NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS
Doutoramento no Instituto de 
Ciências da Saúde da Universidade 
Católica Portuguesa

Aquela região, agora preponderante, 
irá inibir as áreas saudáveis 
circundantes à área lesionada.  
Isto prejudica o processo de 
recuperação, que pretende estimular 
essas áreas para que, na medida do 
possível, consigam substituir a parte 
danificada.

A solução encontrada pela Inês 
Rodrigues consiste em inibir 
artificialmente, através de um  
sistema magnético externo, a região 
do hemisfério direito oposta à região 
do hemisfério esquerdo afetada em 
casos de afasia. 

Sendo um processo externo ao 
cérebro, evita intervenções cirúrgicas. 
Tem sido aplicado com sucesso 
noutros casos neurológicos e 
psiquiátricos.

Inês Tello Rodrigues é Terapeuta da Fala 

há 16 anos, e durante a sua prática clínica 

especializou -se em pessoas com alterações 

da comunicação provocadas por lesões 

cerebrais. No seu percurso profissional 

tem aliado a prática clínica, a investigação 

científica e a formação pedagógica.
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“Peixes limpadores” 
em oceano ácido

José Ricardo Paula
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
e BIOLOGIA MARINHA
Doutoramento no Laboratório 
Marítimo da Guia (MARE) da 
Universidade de Lisboa e no Lizard 
Island Research Station, Austrália

José Ricardo Paula é atualmente 

investigador pós-doutorado no MARE. 

Estuda comportamento animal, ecologia 

e conservação para compreender os 

ecossistemas marinhos.

14
 d

e 
m

ar
ço

, 2
01

8

26
º P

ub
hD

 d
e 

Li
sb

oa CÓPIA DE PRÉ-VISUALIZAÇÃO



20

No México, há gigantes 
gentis em perigo

Madalena Cabral 
BIOLOGIA MARINHA
Doutoramento na Universidad 
Autónoma Baja California Sur, no 
México

Madalena Cabral apaixonou-se desde cedo 

pelos encantos do mergulho e a sua atividade 

já passou por vários países.  

Entre as suas experiências está a participação 

num documentário sobre cachalotes e 

jamantas, realizado nos Açores.
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Arte em trânsito

Inês Fialho Brandão
HISTÓRIA
Doutoramento em História na 
National University of Ireland

Inês Fialho Brandão formou-se em História 

da Arte e em Estudos Islâmicos e Museologia. 

Trabalha em museus desde 2000. No seu 

tempo livre gosta de fazer challah, e de fazer 

rir o seu filho, que estava ainda na barriga 

quando participou no PubhD de Lisboa. 
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Próteses mais realistas

André Castro
BIOMECÂNICA
Pós -doutoramento no Instituto de 
Engenharia Mecânica do Instituto 
Superior Técnico

André Castro tem especial interesse por  

tecnologias que possam melhorar o 

desempenho do nosso corpo e as condições 

de vida. Tem formação em Engenharia 

Biomédica e a sua área de investigação atual 

situa-se entre a Biomecânica Computacional  

e a Engenharia de Tecidos.
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Ciência cidadã O bairro do Segundo Torrão, na 
Trafaria, surgiu há mais de 75 

anos, iniciado por portugueses.  
Hoje é uma comunidade multicultural 
com cerca de 3000 habitantes. 

Ameaçado por galgamentos das 
águas do mar, levanta-se a questão 
científica de conhecer o risco futuro, 
e o modo como a sua prevenção se 
relaciona com a emancipação política 
dos habitantes deste território.

O João Duarte atuou como mediador 
num projeto de investigação científica 
que envolve moradores do bairro do 
Segundo Torrão e geólogos.  
Se por um lado é necessário merecer 
a confiança dos moradores, por 
outro os geólogos precisam de dados 
para analisar, alguns deles obtidos 
através dos próprios moradores. 

O João procurou entender a 
relação entre as partes envolvidas 
neste projeto cujo problema não 
foi identificado por cientistas. 

João Duarte
FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS
e CIÊNCIA E SOCIEDADE
Doutoramento no Centro de Filosofia 
das Ciências da Universidade de 
Lisboa no âmbito do Programa 
Doutoral em Filosofia da Ciência, 
Tecnologia, Arte e Sociedade

Quis conhecer como podem 
dialogar diferentes pontos de vista 
que procuram um mesmo fim, 
e como ambos, e não apenas o 
dos cientistas, podem influenciar 
a orientação do projeto.

Diversamente de um projeto de 
‘ciência cidadã’ lançado por cientistas 
que procuram colaboradores na 
sociedade civil, neste caso estudado 
pelo João Duarte, as motivações 
e o território de ação não são 
exclusivamente dos cientistas. 

Será que o que aprendermos 
com projetos como este nos trará 
uma nova luz sobre os projetos 
de ciência cidadã tradicionais, 
integralmente desenhados e 
orientados pelos cientistas?
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João Cão Duarte investiga os processos de 
participação social na investigação científica. 
Trabalha entre a Filosofia, os Estudos de 
Comunicação e os Estudos Sociais de 
Ciência. No projecto de ciência cidadã “Novos 
Decisores Ciências”, age como mediador/
facilitador no território de Trafaria, Almada.
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Para uma história
da tecnologia do frio

Susana Domingues
HISTÓRIA DA TECNOLOGIA
Doutoramento no Instituto de História 
Contemporânea da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa

Susana Domingues interessa-se pelo 

património industrial e pela história da 

tecnologia, e é freelancer em vários museus.
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Diálogos e silêncios  
entre arte e ciência

José Oliveira
HISTÓRIA DA ARTE
Doutoramento na Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa

José Oliveira começou por se formar em 

Engenharia Electrotécnica. É investigador no 

Instituto de História da Arte da Universidade 

Nova de Lisboa e colabora com o Centro 

de Arte Moderna da Fundação Calouste 

Gulbenkian, tendo produzido textos para 

catálogos e exposições.

científica e tecnológica. Surgiu um 
interesse político no cruzamento 
entre a arte e as ciências, e são 
muitos os apoios para os artistas que 
queiram trabalhar nesta fronteira, 
nomeadamente programas de 
residências artísticas em centros de 
investigação.

Contudo, nos seus contactos com 
cientistas, o José apercebeu-se que 
as residências artísticas não têm real 
impacto sobre o fazer da ciência.  
São também raros os cientistas que 
fazem residências em ateliês ou 
escolas de artes.

Serve de facto a arte, como diz o  
José Oliveira, para “questionar 
e fazer-nos pensar sobre o que 
nos rodeia”, incluindo o fazer da 
ciência e a tecnologia que permeia 
a sociedade? Ou estará por vezes 
a ser aproveitada como forma de 
promoção da própria ciência e da 
tecnologia em que se inspira?

“Toda a arte é tecnológica”, 
afirma o José Oliveira, que 

investigou o tema do código, genético 
e informático, na arte portuguesa 
da segunda metade do século XX. 
Estudou o trabalho de artistas como 
Marta de Menezes e Leonel Moura, 
e sondou as repercussões desse 
trabalho junto dos cientistas com 
quem contactaram.

Segundo o José Oliveira, os artistas 
que trabalham meios de expressão 
tecnológicos, ou inspirados na 
ciência, utilizam desde a década  
de 60 processos de disseminação 
paralelos às galerias e outras 
instituições tradicionais do meio 
artístico. São processos que visam 
mostrar e legitimar a sua arte 
‘proscrita’, tal como o fizeram os 
artistas impressionistas no século XIX.

Em pleno século XXI, porém, está 
quase generalizada a ideia de que 
o pensamento artístico pode gerar 
novas ideias e promover a inovação 

11
 d

e 
ja

ne
iro

, 2
01

7

14
º P

ub
hD

 d
e 

Li
sb

oa





29

Telhados que observam 
as nuvens

Rodrigo Amaro e Silva
METEOROLOGIA
Doutoramento no Instituto Dom 
Luiz da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa

Rodrigo Amaro e Silva é curioso e (muito) 

distraído por natureza. Gosta de passar 

os seus tempos livres a ler, a tratar do seu 

canteiro e a jogar futsal.
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Políticos ressentidos:
uma arma de retórica

Marcos Marinho Queiroz
COMUNICAÇÃO POLÍTICA
Doutoramento em Ciências da 
Comunicação no ISCTE, do Instituto 
Universitário de Lisboa

6 
de

 ju
nh

o,
 2

01
8

29
º P

ub
hD

 d
e 

Li
sb

oa

Marcos Marinho é investigador em 

Comunicação e Política, e também Professor 

em cursos de graduação e pós-graduação em 

instituições de ensino superior no Brasil.
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Cinco séculos no fundo 
do mar australiano

Alexandre Monteiro
ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA
Doutoramento no Instituto de 
Arqueologia e Paleociências (IAP) 
da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa
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Alexandre Monteiro é arqueólogo náutico e 

subaquático, especializado na luta contra 

a caça ao tesouro e na descoberta de 

navios históricos naufragados. É membro 

da Academia de Marinha e investigador na 

Universidade Nova de Lisboa e na University 

of Western Australia.
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Arrefecer com água
em ebulição

Emanuele Teodori
ENGENHARIA MECÂNICA
Doutoramento no Instituto Superior 
Técnico da Universidade de Lisboa 
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Defender o corpo 
da sua autodefesa Vital Domingues investiga o 

papel dos tecidos celulares 
nas situações em que o sistema 
imunitário ataca o próprio organismo, 
provocando as chamadas doenças 
autoimunes. 

Estas doenças, de que são exemplo 
a psoríase e o lúpus, resultam de 
o sistema imunitário deixar de 
reconhecer certas células do  
corpo e as atacar como se  
fossem organismos invasores.

Ainda não é clara a origem das 
doenças imunitárias, em muitas das 
quais parece estar envolvida uma 
predisposição genética.  
Vital Domingues está a investigar 
soluções a jusante, ou seja, os modos 
como os tecidos dos órgãos se podem 
proteger contra ataques do sistema 
imunitário.

Vital Domingues
IMUNOLOGIA
Doutoramento no Instituto 
Gulbenkian de Ciência

Da sua experiência como médico, 
o Vital notou que há doentes com a 
mesma doença mas em que esta se 
manifesta de maneiras diferentes, 
por exemplo, atacando os rins ou, 
noutros casos, atacando os pulmões.
Vital Domingues pretende saber, por 
exemplo, porque é que no primeiro 
caso os pulmões foram poupados.

Devido à variedade de fatores 
envolvidos, a investigação é muito 
complexa. Utilizando experiências em 
laboratório com ratos, espera obter 
resultados para uma futura terapia 
que possa aplicar no contexto clínico.

Vital Domingues é médico, formado no 

Porto, e especialista em medicina interna. 

Ao mudar -se para Lisboa, mudou também 

da atividade clínica para a investigação em 

ciência fundamental.
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De humanos e cetáceos

Nina Vieira
HISTÓRIA AMBIENTAL
Doutoramento no CHAM-Centro 
de Humanidades da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa

Nina Vieira estudou Ecologia Marinha  

e é sócia -fundadora da APCM-Associação 

Para as Ciências do Mar.
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Imagens da epilepsia

Rodolfo Abreu
ENGENHARIA BIOMÉDICA
Doutoramento no Laboratório de 
Sistemas Evolutivos e Engenharia 
Biomédica do Instituto Superior 
Técnico da Universidade de Lisboa

O trabalho do Rodolfo Abreu consistiu 
em otimizar a utilização simultânea 
de um conjunto de tecnologias de 
imagem do cérebro, em concreto, a 
ressonância magnética funcional, ou 
fMRI, e a eletroencefalografia, ou EEG. 
O desafio adveio do facto de estas 
tecnologias terem sido desenvolvidas 
separadamente e, portanto, a sua 
integração levantar um conjunto de 
dificuldades.

O Rodolfo, além disso, desenvolveu 
métodos de ‘tradução’ entre as duas 
tecnologias, ou seja, métodos que 
associam o que se vê numa imagem 
ao que se vê na outra.

A maior parte dos doentes 
com epilepsia não reage aos 

medicamentos. Em certos casos é 
necessário recorrer à intervenção 
cirúrgica, que consiste em remover a 
região do cérebro responsável pelo 
distúrbio epilético, caso esta não seja 
também responsável por funções 
cerebrais importantes.

Uma das dificuldades é a de 
circunscrever a área do cérebro 
afetada e que será objeto de 
intervenção. Para esse efeito é 
importante obter em simultâneo 
a informação obtida por diversas 
modalidades de imagem,  
construindo assim um retrato tão 
completo quanto possível do que 
está a acontecer no cérebro em cada 
momento.
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Rodolfo Abreu é atualmente investigador no 
Coimbra Institute for Biomedical Imaging and 
Translational Research. Procura otimizar a 
integração de duas modalidades de imagens 
do cérebro, com o objetivo de compreender 
as alterações no cérebro de doentes com 
epilepsia e esclerose múltipla.
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As tartarugas do 
arquipélago

Joana Hancock
BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO
Doutoramento no Centro de Ecologia, 
Evolução e Alterações Ambientais 
(cE3c) da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa

Bióloga marinha, há mais de 17 anos que 

Joana Hancock trabalha sobre tartarugas 

marinhas, participando em projectos de 

conservação e investigação sobre estes 

animais. Lida com grupos comunitários, 

ONGs, políticos, caçadores e vendedores de 

carne de tartaruga.
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Reabilitar com medida 
e proporção

Tiago Molarinho Antunes
ARQUITETURA
Doutoramento em Arquitetura 
dos Territórios Metropolitanos 
Contemporâneos no DINÂMIA’CET, 
do ISCTE, do Instituto Universitário 
de Lisboa
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Tiago Molarinho Antunes investiga  

a evolução da Cultura Arquitectónica 

Portuguesa em edificado religioso e civil. 

Atualmente desenvolve estudos sobre a 

composição do desenho de palácios entre os 

séculos XVII e XVIII.
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Vénus, o gémeo falso

Ruben Gonçalves
ASTROFÍSICA
Doutoramento no Instituto de 
Astrofísica e Ciências do Espaço 
(IA) e na Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa

Ruben Gonçalves escolheu a área de 

Astrofísica e Cosmologia, e é um exemplo 

de que nunca é tarde para recomeçar a vida 

académica, tendo reiniciado os estudos 

superiores aos 27 anos.

10
 d

e 
ou

tu
br

o,
 2

01
8

31
º P

ub
hD

 d
e 

Li
sb

oa CÓPIA DE PRÉ-VISUALIZAÇÃO



44

Uma ilha nas correntes 
da política

Carla Luís
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Doutoramento no Centro de Estudos 
Sociais (CES) da Universidade de 
Coimbra

Carla Luís formou-se em Direito e em Direitos 

Humanos. Em 2012 trabalhou com a ONU em 

Timor.
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Penetrar no cérebro 
atacado por vírus

Diogo Mendonça 
BIOQUÍMICA
Doutoramento no Instituto de 
Medicina Molecular – João Lobo 
Antunes

transmite o vírus do Dengue já  
chegou à Madeira, e pode chegar  
em breve a Portugal Continental.

As infeções virais no cérebro são 
muito difíceis de curar porque o 
cérebro tem uma barreira que regula 
a troca de moléculas com o exterior. 
Esta barreira é impermeável a todas 
as moléculas que são estranhas 
ao corpo, como grande parte 
dos fármacos que se fazem em 
laboratório.

O Diogo procura uma molécula que 
consiga transportar um fármaco 
até ao cérebro sem que destrua ou 
danifique aquela barreira. No seu 
projeto de doutoramento, estudou 
dois tipos de moléculas que, quando 
conjugados, podem ter resultados 
promissores.

O Diogo Mendonça centrou a sua 
investigação em dois vírus,  

o Dengue e o Zika. Relativamente 
semelhantes, ao infetarem uma 
pessoa saudável podem produzir 
sintomas que se assemelham aos de 
uma gripe.

Diz o Diogo que estes vírus 
conseguem chegar ao cérebro, e que 
quando o infetam, podem causar 
lesões irreparáveis e por vezes fatais. 
Por exemplo, o Zika foi responsável 
em 2016, apenas no Brasil, por 
mais de 8500 casos de crianças 
que nasceram com deficiências 
irreparáveis no crânio e no cérebro 
por as mães terem sido infetadas 
durante a gravidez.

Ambos os vírus são transmitidos 
por mosquitos, antes circunscritos a 
algumas partes do mundo. Com as 
alterações climáticas e o aumento da 
temperatura global, estes mosquitos 
têm chegado a novas regiões.  
Por exemplo, o mosquito que 
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Diogo Mendonça quer contribuir para a 

área da investigação médica, de modo a 

poder melhorar os tratamentos oferecidos 

à sociedade. Atualmente investiga o 

desenvolvimento de fármacos antivirais.
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Rádios comunitárias 
e o open ‑source

Rute Correia
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO
Doutoramento no ISCTE, do Instituto 
Universitário de Lisboa

Rute Correia faz rádio há mais de uma 

década e continuam numa relação amorosa 

(e profissional). Igualmente apaixonada por 

tecnologia, também trabalhou na indústria de 

software e acabou por juntar os dois universos 

na sua investigação académica.
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As fundações de 
uma coleção A Escola Politécnica de Lisboa foi 

fundada em 1837, na fase inicial 
de um novo regime político, uma 
monarquia constitucional. As suas 
principais funções foram reorganizar 
e modernizar a formação preparatória 
de militares e engenheiros, embora 
também apoiasse a formação dos 
estudantes de Medicina e Farmácia 
de Lisboa.

O Daniel Gamito Marques interessou-
-se pelo impacto científico e político 
dos professores de Zoologia e de 
Botânica desta escola, quer ao 
nível da circulação de novas teorias 
científicas, como a teoria da evolução 
de Darwin, quer do ordenamento do 
território agrícola, ou da definição da 
política colonial do país.

Em particular, o Daniel estudou o 
percurso de José Vicente Barbosa du 
Bocage (primo do conhecido poeta), 
um dos responsáveis pela cadeira de 
Zoologia e pela fundação do primeiro 
museu de história natural de Lisboa.

Daniel Gamito Marques
HISTÓRIA DA CIÊNCIA
Pós -doutoramento no Centro 
Interuniversitário de História das 
Ciências e da Tecnologia (CIUHCT)

Organizar este museu implicou 
ultrapassar muitas dificuldades.  
A falta de uma tradição científica em 
Zoologia no país levou Bocage a viajar 
pela Europa, aconselhando -se com 
especialistas estrangeiros.  
Além disso, criou e manteve uma  
rede de colaboradores dentro do 
território nacional, e até em algumas 
das então colónias portuguesas, 
sobretudo Angola. 

Os colaboradores enviavam -lhe 
espécimes que ele estudava e que, 
depois de tratadas, eram exibidas no 
museu. Graças a estas estratégias, 
Bocage descobriu várias espécies 
novas e conseguiu construir 
uma carreia científica de relevo 
internacional, tornando -se num  
dos maiores especialistas em aves  
e répteis do sudoeste africano. 

Daniel Gamito Marques formou-se em Biologia 

e especializou-se em História da Ciência. 

Também escreve para teatro e performance.
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Betão a toda a prova

Carlos Serra
ENGENHARIA CIVIL
Doutoramento na Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa e no Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil (LNEC)
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Desde 2008 que Carlos Serra tem feito o 

seu percurso profissional e académico, 

na área científica de barragens de betão, 

no Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil. Hoje, o seu trabalho divide-se entre 

acompanhar o comportamento de barragens 

de betão ao longo do tempo, e acompanhar 

os dois filhos ao longo da vida.
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Política e Ciência 
unidas para a 
comunicação

Adalberto Fernandes
COMUNICAÇÃO DE CIÊNCIA
Doutoramento no Centro de Filosofia 
das Ciências da Universidade de 
Lisboa e no Centro de Neurociências 
e Biologia Celular da Universidade de 
Coimbra

Adalberto Fernandes estudou Comunicação 

de Ciência e Bioética. Foi comunicador 

de ciência no Observatório Astronómico 

de Lisboa e no Centro de Neurociências e 

Biologia Celular da Universidade de Coimbra.
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Imperfeições nos 
montes e vales do 
espaço -tempo

Francisco Cabral
COSMOLOGIA
Doutoramento no Instituto de 
Astrofísica e Ciências do Espaço 
(IA) e na Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa

Francisco Cabral é músico, amante da 

natureza e da multiculturalidade.  

Interessa -se pelo potencial que existe na 

ligação entre as ciências humanas,  

as ciências naturais e a arte.
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Outro “Higgs”

Duarte Azevedo
FÍSICA DE PARTÍCULAS
Doutoramento no Centro de 
Física Teórica e Computacional 
da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa
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Duarte Azevedo tem como principal interesse, 

na Física de Partículas, desvendar a natureza 

da matéria escura e perceber a assimetria 

entre matéria e anti-matéria no Universo.
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Passado e presente 
na geopolítica da 
Alemanha

Marisa Fernandes
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Instituto Superior de Ciências Sociais 
e PolÍticas da Universidade de Lisboa

que é o da Alemanha reunificada, 
ou seja, pós 1990. O seu objetivo 
foi compreender a geopolítica da 
Alemanha no presente, procurando 
encontrar-lhe justificação no passado 
recente. 

Centrou-se no estudo da política 
externa alemã e no trabalho dos 
três últimos chanceleres, incluindo 
Angela Merkel. Analisou a relação com 
outros Estados e com as principais 
organizações internacionais que a 
Alemanha integra. Focou-se também 
na estratégia cultural, económica e 
militar.

Deste modo, a Marisa quis 
compreender a mentalidade e o 
comportamento alemães no que toca 
às relações internacionais, e também 
antever aquela que poderá vir a ser a 
geopolítica da Alemanha no futuro.

Entre outros factores mais 
pessoais, a existência nas 

sociedades europeias de uma certa 
animosidade em relação à Alemanha 
aguçou a curiosidade da Marisa 
Fernandes por este país. 

Depois de um mestrado em que 
estudou a geopolítica alemã entre 
as duas grandes guerras, esta 
investigadora quis compreender se 
faria sentido a tensão que persiste 
nas relações com a Alemanha. 

Nação de pensadores humanistas 
e poetas intemporais nos séculos 
anteriores, a Alemanha vê ainda 
refletida nas relações internacionais 
a tensão devida à memória das suas 
ações internas e externas na primeira 
metade do século XX.

A geopolítica estuda as relações 
entre o poder, o espaço e o tempo. 
O poder que a Marisa estudou foi o 
poder da Alemanha, numa geografia 
quase central na Europa, e um tempo 
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Marisa Fernandes é investigadora do Instituto 
de História Contemporânea, do Centro de 
Investigação e Desenvolvimento do Instituto 
Universitário Militar (IUM) e do Centro de 
Investigação da Escola Naval. É autora do livro 
“Geopolítica da Alemanha: Ratzel, Haushofer e 
as duas Guerras Mundiais do Século XX”.
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Design para a 
longevidade  
do negócio

Teresa Serpa
DESIGN
Doutoramento na Faculdade de 
Arquitetura da Universidade de Lisboa
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Teresa Serpa tem interesses abrangentes que 
sustentam e inspiram a sua vocação como 
designer e investigadora. A sua experiência 
profissional cruza o design industrial e de 
comunicação com arquitetura, publicidade, 
fotografia e ensino.
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Fármacos em círculos Alguns dos fármacos não são 
totalmente degradados no corpo 

humano, ou no dos animais criados 
na indústria pecuária. Levados nas 
águas residuais, e não havendo 
ainda nas estações de tratamento 
processos eficazes para a sua 
eliminação, estes fármacos acabam 
por se encontrar em rios de onde é 
extraída água para a rega de campos 
agrícolas.

Ainda não são conhecidas as 
consequências para a saúde pública, 
mas as eventuais concentrações em  
produtos alimentares são muito 
baixas. Em todo o caso, uma 
consequência poderá ser a 
habituação da população a certos 
fármacos, neutralizando o seu 
efeito terapêutico e obrigando a 
que se encontrem medicamentos 
alternativos.

Inês Leitão
ENGENHARIA DO AMBIENTE
Doutoramento no Instituto Superior 
de Agronomia da Universidade de 
Lisboa

A Inês Leitão procurou conhecer os 
efeitos da presença de alguns destes 
compostos num produto agrícola 
em particular, a alface. Caso estes 
compostos orgânicos não sejam 
degradados na água ou nos solos,  
em que parte da planta se irão 
acumular? Se o forem nas raízes, em 
vez das folhas, no caso da alface não 
será preocupante, por não ser essa a 
parte comestível.

A Inês estudou o metabolismo da 
alface, por exemplo, em resposta ao 
paracetamol, por ser um fármaco 
muito comum. Entre as reações, que 
podem ser muito diferentes conforme 
o tipo de fármaco, poderão existir 
mecanismos de defesa da própria 
planta que levem a uma alteração e 
neutralização do fármaco.

Inês Leitão formou-se em Engenharia do 

Ambiente e tem o bichinho por investigar 

a bioquímica das plantas. Dar aulas ocupa 

também parte do seu tempo, e esse é um dos 

seus objetivos futuros. É coorganizadora do 

PubhD de Lisboa desde 2019.
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Carolina Figueira é Mestre em 
Biotecnologia e em Comunicação 
de Ciência. Foi nesta última área que 
descobriu a sua paixão, nascida do desejo 
de aproximar os cientistas do público não 
especialista. Gosta de ler e de partilhar as 
maravilhas da ciência, do muito grande ao 
muito pequeno. É atualmente responsável 
pela comunicação do Instituto de Biologia 
Experimental e Tecnológica (iBET).

Inês Leitão é estudante de doutoramento 
de Engenharia do Ambiente no Instituto 
Superior de Agronomia da Universidade de  
Lisboa (ISA). Depois de participar no 
PubhD de Lisboa como oradora (pp. 58-59), 
decidiu juntar-se à equipa. A comunicação 
da ciência para o público em geral é algo 
que considera importante para criar uma 
maior proximidade entre a ciência e os 
cidadãos. Gosta de ler, do Outono, de viajar 
e de conhecer novas culturas!

Inês Navalhas é estudante de 
doutoramento de História, Filosofia e 
Património da Ciência e da Tecnologia 
na Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa (FCT/
UNL). Depois de uma licenciatura e um 

Equipa PubhD de Lisboa | 2020

Sérgio Pereira lançou o PubhD de Lisboa, 
o primeiro PubhD em Portugal, em julho de 
2015. Formado em Design de Comunicação, 
conviveu durante quase uma década com 
designers, coders e marketeers, antes de 
fazer o mestrado em Comunicação de 
Ciência. A mudança foi tal que quase o fez 
mudar de planeta. Por isso, atualmente 
é comunicador de ciência no Instituto de 
Astrofísica e Ciências do Espaço.

mestrado em comunicação (social e em 
redes), dedica-se à investigação da história 
da comunicação de ciência em Portugal. 
Interessa-se pela relação entre a produção 
e a receção da ciência e juntou-se ao 
PubhD de Lisboa pela oportunidade de 
presenciar essa relação em primeira mão.

Ana Jesus é Mestre em Engenharia 
Biológica pela Universidade do Algarve. 
Deixou a exatidão da engenharia e 
enveredou pela investigação, na área  
da Biologia do Desenvolvimento.  
Novata pela capital, viu no PubhD de 
Lisboa uma oportunidade não só de 
conhecer a investigação que se faz por aí, 
mas também de integrar uma equipa que 
promove a proximidade e a divulgação da 
ciência junto da sociedade.

Telmo Gonçalves é Mestre em 
Biotecnologia Farmacêutica e Gestão 
pela Universidade de Coimbra. Trabalha 
atualmente em consultoria financeira e IT. 
No futuro pretende juntar estas duas áreas 
de formação e viu no PubhD de Lisboa 
a oportunidade de manter a ligação ao 
“mundo académico”.

Cirenia Arias Baldrich é cientista e 
ilustradora freelancer apaixonada 
pela comunicação de ciência. Ajuda 
organizações e outros cientistas a 
comunicar o seu trabalho usando o 
poder das imagens, mantendo o rigor 
que a ciência exige, através de vídeos, 
grafismos, desenhos, posters e animações. 
Adora motivar outros investigadores a 
entusiasmarem-se tanto como ela pela 
comunicação visual da ciência. 
Está no Instagram, Twitter e Facebook em 
@cireniasketches.


