
Mais dois portugueses na elite científica da biologia molecular
distinção Os investigadores
Rui Costa e Margarida
Amaral passam a integrar
a organização europeia
de excelência EMBO
Rui Costa, neuro cientista e inves-

tigador da Fundação Champali-
maud, e Margarida Amaral, da Fa-
culdade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa, passam a fazer
parte da Organização Europeia de

Biologia Molecular (EMBO, na si-

gla em inglês) , anunciou a organi-
zação, que este ano passa a inte-

grar mais 106 cientistas considera-
dos os melhores do mundo, por
ocasião dos seus 50 anos.

"É uma honra estar entre os me-
lhores das ciências da vida da Eu-
ropa", comentou a propósito a in-
vestigadora Margarida Amaral, su-
blinhando que o que "se espera
dos membros desta organização é

que contribuam de forma ativa e

'espalhem as boas práticas' nas
respetivas instituições de acolhi-
mento".

A cientista portuguesa, que es-
tuda os mecanismos moleculares
e celulares dabiogénese, tráfego e

degradação de uma proteína liga-
da à origem da fibrose quística,
acredita que "a divulgação e a orga-
nização de atividades da EMBO na
FCUL poderão dar um forte contri-
buto para os alunos", dada a sua
"elevada qualidade científica.

AEMBO, criadaháso anos, pro-
move o desenvolvimento na área da

biologia molecular e a cooperação
e investigação científica de excelên-
cia ao nível europeu, e tem mais de
1600 membros, sobretudo euro-
peus, mas também de outros países
do mundo. Entre eles contam-se 66

que são Prémios Nobel.
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Dois portugueses
na elite europeia

«Dois portugueses
passaram a fazer parte
da Organização Euro-

peia de Biologia Mole-

cular, segundo a lista

dos associados de 2014
ontem divulgada. Rui

Costa, investigador da

Fundação Champali-
maud.e Margarida
Amaral, da Faculdade
de Ciências da Universi-
dade de Lisboa, fazem

parte de uma lista de
mais de cem nomes,
considerados entre os
melhores.


