
Um português no topo da Áustria

Professor e investigador, foi votado, em Viena, o melhor cientista
de 2018. Mas a Ciência é apenas um dos seus talentos

A Nuno Maulide, 39 anos, não lhe
basta ser um cientista destacado, já
com três bolsas do Conselho Europeu
de Investigação (conhecidas como
as bolsas milionárias) no currículo.
Para o especialista em química
orgânica, professor convidado do

ITQB Universidade Nova de Lisboa,
é importante também partilhar com
o cidadão o fascínio pela Ciência em
geral e pela Química em particular.
"Há uma tendência para ver a Química
como algo muito complexo, quando na
verdade a minha experiência mostra
precisamente o contrário. A Química é

algo de tão presente no nosso dia a dia

que é sempre surpreendente, para as

pessoas, quão acessível e intuitiva ela

pode ser." Esta vontade de comunicar
o que faz é uma das principais razões

para ter sido eleito o cientista do ano na
Áustria, eleito pelo Clube de Jornalistas
de Ciência e Educação austríaco, que
reúne ISO membros. Atribuído desde

1994, é a primeira vez que se distingue
um químico. "É nosso dever sair

das paredes dos nossos institutos e

conseguir explicar o que fazemos, de

forma a que qualquer pessoa possa
perceber e, mais ainda, gostar de ouvir
e querer saber mais", defendeu em
comunicado.
O português, licenciado em Química
pelo Instituto Superior Técnico,

passou já por vários países, como a

Suíça, a Alemanha e os EUA, até se

estabelecer na Universidade de Viena,
sendo responsável pela cadeira de
Síntese Orgânica. No seu trabalho de

investigação, Maulide tem como objetivo
modificar moléculas orgânicas - as que
contêm carbono na sua composição -,
manipulando-as ao nível do átomo.
A expectativa é, em colaboração com
médicos e farmacêuticos, encontrar
novos tratamentos para doenças

complexas, como as que afetam o

cérebro, por exemplo.
Rigor e precisão são características que
usa também quando se senta ao piano.
Uma rotina que o acompanha desde

sempre, a ponto de ter chegado a pensar
tornar-se pianista profissional.
A dada altura, a Ciência puxou com mais

força e a música ficou para o lazer e para
os concertos de beneficência. Sara Sá
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