
Cientista
portuguesa
triunfa
em Berlim

Angela Relógio ganhou
a primeira edição de um
prémio alemão atribuído
a mulheres investigadoras
na área do cancro
Chama-se "Female Indepen-
dency Award" (FIA), é um pré-
mio de 50 mil euros da Esco-
la de Oncologia Integrada de
Berlim (BSIO), uma instituição
pública alemã, e destina-se a
apoiar mulheres cientistas seni-
ores que trabalham na área do
cancro e pretendem criar o seu

próprio grupo de investigação.
O objetivo é aumentar o núme-
ro de mulheres com posições
de liderança na comunidade ci-

entífica, "o que é difícil, mesmo
aqui na Alemanha", confessa
Angela Relógio, que tem dois fi-
lhos (de sete e nove anos) e é ca-
sada com um cientista alemão.

A investigadora da Univer-
sidade de Medicina de Berlim
(Charité), a maior do país, foi
a mulher escolhida no primei-
ro ano da atribuição do pré-
mio (2013), que foi entregue
em dezembro numa cerimónia
em Berlim por Clemens Sch-
mitt, diretor do Instituto Mo-
lecular de Pesquisa do Cancro

(MKFZ). O MKFZ é o centro
de investigação onde Angela
Relógio vai criar um laborató-
rio com o seu nome.

Doutorada pela Faculdade de
Medicina da Universidade de
Lisboa e pelo Laboratório Euro-

peu de Biologia Molecular (Hei-
delberg, Alemanha), a cientista
de 38 anos está a desenvolver
contactos com Maria do Carmo
Fonseca, membro do júri do seu
doutoramento e presidente do
Instituto de Medicina Molecular
(IMM) daquela faculdade, para
o desenvolvimento de projetos
conjuntos com o seu futuro labo-
ratório. Graças ao prémio está
neste momento a participar
numa conferência restrita no
Lago Cuomo, em Itália. É um
fórum chamado Hinterzarten
Circle e reúne 60 dos melhores
investigadores de cancro a nível
mundial.

Angela Relógio trabalha des-
de 2007 na Universidade de
Medicina de Berlim, onde tem
investigado o relógio circadi-
ano, que regula o nosso ciclo
biológico a nível fisiológico e

molecular. Antes esteve no La-
boratório Europeu de Biologia
Molecular. v.A.


