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A Fundação Amélia de Mello (FAM) 
procedeu à entrega da edição 2015 da 
Bolsa Pedro Maria José de Mello Costa 
Duarte, no valor 12 500 euros, ao proje-
to “Exploring new therapeutic strategies 
for Angelman syndrome: Targetin of the 
UBE3A antisense long non-coding RNA 
in neurons derived from Angelman syn-
drome patients”. O projeto vencedor foi 
apresentado por Simão Teixeira da Rocha 
(investigador no Instituto de Medicina 
Molecular da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa), Sofia Duarte 
(neurologista e pediatra com experiência 
clínica de doentes de Angelman), Luís 
Pereira de Almeida, (especialista em re-
programação de biópsias de doentes em 
células estaminais induzidas) e Carmo-
-Fonseca (especialista em biologia de 

RNA). 
Criada há dois anos pela FAM, com o 

apoio da José de Mello Saúde, esta bolsa 
destina-se a profissionais e estudantes das 
áreas de medicina, enfermagem, técnicos 
de meios complementares de diagnóstico 
e terapêutica, de bioengenharia e de tec-
nologias de informação, individualmente 
considerados ou em equipa, que desen-
volvam trabalhos de investigação em Sín-
drome de Angelman. 

Doença afeta 15 mil nados vivos

A Síndrome de Angelman é uma doen-
ça genético-neurológica descoberta nos 
anos 60 do século passado pelo pediatra 
inglês Harry Angelman, que se estima 
afetar um em cada 15 mil nascidos vivos 

e que é caracterizada pelo atraso no de-
senvolvimento, dificuldade na fala, dis-
túrbios no sono, convulsões, movimentos 

desconexos e sorriso frequente. 
O projeto vencedor foi considerado 

pelo júri da Bolsa Pedro Maria José de 
Mello Costa Duarte o melhor dos quatro 
trabalhos apresentados, provenientes do 
Departamento de Genética da Faculda-
de de Medicina do Porto, do Centro de 
Neurociências e Biologia Celular da Uni-
versidade de Coimbra, da Universidade 
Atlântica e de uma equipa multidiscipli-
nar composta por médicos do Instituto 
de Medicina Molecular da FMUL, do 
Hospital D. Estefânia e da Universidade 
de Coimbra. A FAM foi instituída em ou-
tubro de 1964 por iniciativa de D. Ma-
nuel de Mello, genro de Alfredo da Silva, 
em homenagem à sua mulher e para dar 
continuidade e reforçar a obra social do 
grupo CUF.

Fundação Amélia de Mello entregou bolsa 
para investigação da Síndrome de Angelman

A Síndrome de Angelman 
é caracterizada pelo atraso 
no desenvolvimento, 
dificuldade na fala, distúrbios 
no sono, convulsões, 
movimentos desconexos 
e sorriso frequente


