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Especialista israelita proferiu a conferência inaugural do encontro

Investigação da UC
reforçada com presença
do Prémio Nobel
111 Aaron Ciechanover, Nobel da Química em
2004, voltou a deslocar-se,
esta quarta-feira, a Coimbra,
desta vez para participar no
encontro de apresentação
do relatório final da rede internacional “TreatPolyQ”. O
lançamento dos resultados
pelos investigadores principais da rede está integrado
num encontro que decorre
no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra (UC)
até ao dia de amanhã.
O anfiteatro do museu
“transbordou” para receber
o especialista israelita, premiado pelo seu trabalho na
descoberta da degradação
de proteínas mediada pela
ubiquitina. Luís Pereira de
Almeida, do Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC, João Gabriel Silva, reitor da universidade,
e Paulo Gama Mota, diretor
do Museu da Ciência, foram
os anfitriões da conferência

inaugural.
Ciência entre as
prioridades do reitor
Na sessão, o responsável
máximo da UC aproveitou
a oportunidade para reafirmar o seu comprometimento com a investigação
científica. “É uma aposta
que queremos manter. A
ciência e a investigação
encontram-se no centro
do nosso plano estratégico para o futuro”, assumiu
João Gabriel Silva. Após ter
realçado o “enorme orgulho” em receber um estudioso com tanto reconhecimento internacional, o
reitor expressou o seu desejo de que o encontro possa
ser uma plataforma para a
criação de novas “ideias e
direções”.
Reconhecimento
à investigação da UC
“Não é todos dias que se

acolhe um Prémio Nobel.
Reflete bem o reconhecimento da investigação que
se pratica na Universidade
de Coimbra ao longo dos
últimos anos”, frisou Paulo Gama Mota, que reforça
o relevo de Aaron Ciechanover na compreensão do
funcionamento das células
e o impacto das “extraordinárias descobertas” que, na
manhã de ontem, foram relatadas em “discurso direto
e na primeira pessoa”.
Criada em 2011, a rede
“TreatPolyQ” é composta
por um grande número
de peritos (entre neurologistas e empresários) em
investigação fundamental
e aplicada e centra-se no
desenvolvimento de novas
abordagens e perspetivas
relativas à doença de Machado-Joseph e à doença de
Huntington.
| Bernardo Neto Parra
(em estágio)

