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Conferências, seminários, palestras 
 

• Maria Amélia Santos fez parte do Comité Científico Internacional do Internacional 

Symposium on Metal Complexes, Debrecen, Hungria que decorreu de 11 a 15 de junho 

de 2019.  
 

• Pedro M. R. Paulo apresentou uma comunicação oral convidada intitulada "Enhanced 

fluorescence in hybrid materials composed of a dye and plasmonic nanoparticles" no 

evento "IV International Conference on Applications of Optics and Photonics", Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal, que decorreu de 31 de maio a 4 de 

junho de 2019. 

 

• No âmbito de um acordo científico bilateral Portugal/Polónia (FCT 2019-2020), entre o 

DEQ e o Instituto de Tecnologia Química e Engenharia da Universidade de Poznan, o 

professor Maciej Staszak deu um seminário no nosso departamento intitulado 

“Superficial phenomena modeling in multiphase systems by CFD technique”. 

Crédito – DEQ 

 

 

 

 



• A DEQTalk de junho de 2019 do DEQ foi dada por Carlos Romão com o título “A tabela 

periódica da medicina”.  

Crédito – DEQ 

 

 

 
 

 

 



Publicações 
 

• Braga, C., Vaz, A. R., Oliveira, M. C., Marques, M. M., Moreira, R., Brites, D., Perry, 
M. J. (2019) Targeting gliomas with triazene-based hybrids: Structure-activity 
relationship, mechanistic study and stability. Eur. J. Med. Chem., 172, 16-25. 
https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2019.03.048 

 

• Costa Pessoa, J.; Correia, I. (2019) Salan vs. salen metal complexes in catalysis and 

medicinal applications: Virtues and pitfalls, Coord. Chem. Rev., 388, 227-247.  

https://doi.org/10.1016/j.ccr.2019.02.035 

 

• Cruz, C. M., Márquez, I. R., Castro‐Fernández, S., Cuerva, J. M. Maçôas, E., Campaña, 

A. G. (2019) A Triskelion‐Shaped Saddle–Helix Hybrid Nanographene, 

Angew.Chem.Int.Ed., 58, 8068–8072. Hot paper. 

https://doi.org/10.1002/anie.201902529 

 

• Mahgoub, M. Y., Elmaghraby, A. M., Harb, A. A., Ferreira da Silva, J. L., Justino, G. 

C., Marques, M. M. (2019) Synthesis, crystal structure, and biological evaluation of 

fused thiazolo[3,2-a]pyrimidines as new acetylcholinesterase inhibitors, Molecules, 24, 

2306-2325.  

https://doi.org/10.3390/molecules24122306 
 

• Oliveira-Silva, R., Sousa-Jerónimo, M., Botequim, D., Silva, N. J. O., Prazeres, D. M. 
F., Paulo, P. M. R. (2019) Density Gradient Selection of Colloidal Silver Nanotriangles 
for Assembling Dye-Particle Plasmophores, Nanomaterials, 9, 893-904. 
https://doi.org/10.3390/nano9060893 
 

• IARC Monographs Priorities Group (Marques, M.M., group chair) (2019) Advisory Group 

recommendations on priorities for the IARC monographs. Lancet Oncol., 20, 763-764. 

https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30246-3 

 
Prémios 

 

• Vasco Bonifácio, Sandra Pinto e Margarida Diogo foram os vencedores da 3ª 

edição da Bolsa em Investigação em Mieloma Múltiplo, uma iniciativa da Associação 

Portuguesa Contra a Leucemia (APCL) e da Sociedade Portuguesa de Hematologia 

(SPH), com o apoio da Amgen Biofarmacêutica. A entrega do prémio, no valor de 10 

mil euros, decorreu no Lisbon Secret Spot, nos Montes Claros, no dia 26 de junho de 

2019. O projeto premiado, OSTEOGLUTIS, propõe uma nova abordagem terapêutica 

para o tratamento do mieloma múltiplo usando nanopartículas oxidantes e células 

estaminais pluripotentes induzidas. O mieloma múltiplo é uma doença oncológica 

rara, atualmente sem cura, e que vitima cerca de 600 portugueses por ano.  

O prémio foi alvo de divulgação em diversos meios de comunicação, incluindo redes 

sociais e imprensa escrita, e será em breve explicado em mais pormenor num 

programa de televisão. O vídeo da entrevista à equipa no dia do evento pode ser 

visto aqui: http://bit.ly/osteoglutis2019. 

 

https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2019.03.048
https://doi.org/10.1016/j.ccr.2019.02.035
https://doi.org/10.1002/anie.201902529
https://doi.org/10.3390/molecules24122306
https://doi.org/10.3390/nano9060893
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30246-3
http://bit.ly/osteoglutis2019


 
 Crédito – Factor Chave 

 

Eventos de comunicação de Ciência 
 

• Carina Crucho participou no programa da Conversa de Mulheres do Kuriakos TV. 
https://www.youtube.com/watch?v=i4xwcFjr4WQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1nBl0
z52KKsAE3zrZN07eeJbQVmWF2hjGuuupZ4vf3tNmTiaN9Gd-OqE4 

 

• Decorreu no passado dia 25 de junho mais uma ação de divulgação no âmbito das 

comemorações do Ano Internacional da Tabela Periódica, na estação de metro da 

Alameda. "Adota um elemento" deu a oportunidade de dar a conhecer à população os 

elementos químicos presentes na TP e contou com a participação de Carlos Baleizão, 

Conceição Oliveira, Dulce Simão e vários alunos de Mestrado de Eng. Química.  Esta 

atividade teve a cobertura jornalística de Marta Pedro e fotográfica de Débora Rodrigues 

que originou a respetiva notícia na página do IST: 

https://tecnico.ulisboa.pt/pt/noticias/campus-e-comunidade/tabela-periodica-a-boleia-

do-metro/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i4xwcFjr4WQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1nBl0z52KKsAE3zrZN07eeJbQVmWF2hjGuuupZ4vf3tNmTiaN9Gd-OqE4
https://www.youtube.com/watch?v=i4xwcFjr4WQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1nBl0z52KKsAE3zrZN07eeJbQVmWF2hjGuuupZ4vf3tNmTiaN9Gd-OqE4
https://tecnico.ulisboa.pt/pt/noticias/campus-e-comunidade/tabela-periodica-a-boleia-do-metro/
https://tecnico.ulisboa.pt/pt/noticias/campus-e-comunidade/tabela-periodica-a-boleia-do-metro/


 
Crédito – Débora Rodrigues 

 

• Clementina Teixeira deu uma apresentação convidada/Exposição “Cristais, Arte e 

Tabela Periódica”, no Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio Cruz de Sobral, Sobral 

de Monte Agraço, no dia 12 de junho de 2019.  

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.962424180465128/295135

9138238279/?type=3&theater 

 

• Clementina Teixeira dinamizou a Exposição “Nó Cego”, de reciclagem de têxteis e 
simetrias, no Agrupamento de Escolas de Ribeiro Sanches, Penamacor, a 14 de junho 
de 2019 (programa Cientificamente Provável).  
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.1907332722640931/29641
36316960561/?type=3&theater 

 

• Dulce Simão e Vasco Bonifácio deslocaram-se no passado dia 5 de junho de 2019 à 
Academia de Música de Santa Cecília no Lumiar, no âmbito das comemorações do Ano 
Internacional da Tabela Periódica. Os alunos tiveram oportunidade de assistir à palestra 
de Vasco Bonifácio sobre os elementos químicos e em seguida formar a tabela 
periódica humana coordenados pela professora da Academia, Susana Martins. 

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.962424180465128/2951359138238279/?type=3&theater
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.962424180465128/2951359138238279/?type=3&theater
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.1907332722640931/2964136316960561/?type=3&theater
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.1907332722640931/2964136316960561/?type=3&theater


              
Crédito – Dulce Simão 

 

• Também no dia 5 de junho, a Escola Maria Veleda de Santo António de Cavaleiros 

recebeu e formou a tabela periódica humana com os seus alunos assinalando o último 

dia de aulas. Dulce Simão e vários professores desta escola orientaram esta atividade. 
 

  Crédito – Dulce Simão 

 

• No dia 3 de junho de 2019, 50 alunos da Escola Secundária da Batalha realizaram uma 

visita organizada pelo NAPE às Instalações Piloto onde foram recebidos por Remígio 

Machado.  

 

• Vasco Bonifácio, Rita Pires e Manuel Prieto, participaram nas atividades 

promovidas pelo MUHCN no dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança. A atividade “Há 

magia com luz... no museu!” deslumbrou os mais pequenos e também os adultos. 

Foram feitas diversas experiências usando a fosforescência de diversos materiais. A 

temática desta atividade pretendeu também divulgar a Tabela Periódica dos 

Elementos, tendo por base as comemorações do seu 150º aniversário, e fazer a ponte 

para a Noite Europeia dos Investigadores que se realizará no dia 27 de setembro de 

2019 (18-24 h). 



                  Crédito – Rita Pires e Vasco Bonifácio 

 

• Vasco Bonifácio foi entrevistado pelo Jornal i na sequência da divulgação dos 

vencedores da 3º edição da Bolsa de Investigação em Mieloma Múltiplo. Na peça 

“Pensar fora da caixa para combater o mieloma múltiplo” Vasco Bonifácio fala do 

projeto OSTEOGLUTIS e da sua estratégia para encontrar uma nova terapêutica para 

tratar esta patologia, atualmente sem cura, bem como da sua investigação na área 

da química aplicada à oncologia. A notícia pode ser lida aqui: 

https://ionline.sapo.pt/artigo/663362/pensar-fora-da-caixa-para-combater-o-mieloma-

m-ltiplo-?seccao=Portugal_i 

 

• Zita Martins deu uma entrevista para a Revista Visão que foi publicada a 5 de junho 

de 2019. 

http://visao.sapo.pt/atualidade/entrevistas-visao/2019-06-23-Nao-andamos-a-

brincar-ao-Espaco-que-e-interessante-e-excitante.-Estamos-a-desenvolver-

estudos-que-tem-implicacoes-na-Terra 

 

 Atividades de investigação 
 

• A missão espacial Comet Interceptor foi selecionada pela Agência Espacial Europeia 

(ESA) como parte do seu Cosmic Vision Programme (Investigadores Principais 

Geraint Jones e Colin Snodgrass, Reino Unido). Zita Martins é a única cientista 

portuguesa na equipa científica desta missão, que será lançada em 2028. Terá como 

objetivo estudar pela primeira vez um cometa primitivo (não alterado) que nunca 

tenha entrado no interior do nosso sistema solar. Desta forma, dará resposta a uma 

das grandes questões da ciência: “Quais eram as condições químicas e físicas 

aquando da formação do nosso sistema solar?”.   

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ESA_s_new_mission_to_intercept

_a_comet?fbclid=IwAR0RZFL-

xRwnEi11EM5009ZRxS67gGS3EqKBJLfRTl_ttmf1AJgTxZZEmlg 

 

Provas académicas 
 

• Realizaram-se a 11 e 12 de junho de 2019 as Provas de Agregação de 

Sónia Alexandra Carabineiro que apresentou o relatório da unidade 

curricular: “Environmental Catalysis” e a lição: “Catalysis by Gold” 

 

https://ionline.sapo.pt/artigo/663362/pensar-fora-da-caixa-para-combater-o-mieloma-m-ltiplo-?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/663362/pensar-fora-da-caixa-para-combater-o-mieloma-m-ltiplo-?seccao=Portugal_i
http://visao.sapo.pt/atualidade/entrevistas-visao/2019-06-23-Nao-andamos-a-brincar-ao-Espaco-que-e-interessante-e-excitante.-Estamos-a-desenvolver-estudos-que-tem-implicacoes-na-Terra
http://visao.sapo.pt/atualidade/entrevistas-visao/2019-06-23-Nao-andamos-a-brincar-ao-Espaco-que-e-interessante-e-excitante.-Estamos-a-desenvolver-estudos-que-tem-implicacoes-na-Terra
http://visao.sapo.pt/atualidade/entrevistas-visao/2019-06-23-Nao-andamos-a-brincar-ao-Espaco-que-e-interessante-e-excitante.-Estamos-a-desenvolver-estudos-que-tem-implicacoes-na-Terra
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ESA_s_new_mission_to_intercept_a_comet?fbclid=IwAR0RZFL-xRwnEi11EM5009ZRxS67gGS3EqKBJLfRTl_ttmf1AJgTxZZEmlg
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ESA_s_new_mission_to_intercept_a_comet?fbclid=IwAR0RZFL-xRwnEi11EM5009ZRxS67gGS3EqKBJLfRTl_ttmf1AJgTxZZEmlg
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ESA_s_new_mission_to_intercept_a_comet?fbclid=IwAR0RZFL-xRwnEi11EM5009ZRxS67gGS3EqKBJLfRTl_ttmf1AJgTxZZEmlg


• Realizou-se a 12 de junho de 2019 a Prova de mestrado em Eng. 

Química de Sara Daniela dos Santos Sousa com o título “Modelo de 

Simulação da Unidade de Visbreaking para Previsão do Desempenho do 

Processo e da Estabilidade do Resíduo de Visbreaker”, tendo como 

orientadores Filipa Ribeiro e Ana Rita Costa.  

 

• Realizou-se a 17 de junho de 2019 a Prova de mestrado em Eng. 

Química de Maria Ana Naughton Henriques Cardoso com o título 

“Modeling and Simulation of Lignin Precipitation in an Organosolv 

Process using Aspen Plus”, tendo como orientadores Fernanda 

Carvalho e Ana Galvão.  

 

• Realizou-se a 21 de junho de 2019 a Prova de mestrado em Eng. Química 

de Ruben Miguel de Aveiro dos Santos com o título “Certificação em 

segurança numa indústria alimentar: onde a segurança industrial encontra 

a segurança alimentar”, tendo como orientadores Norberta Pinho e Anton 

Friedel.  

 

• Realizou-se a 21 de junho de 2019 a Prova de mestrado em Eng. Química 

de Sofia Faria Capelo com o título “Simultaneous Separation of Impurities, 

Concentration and Solvent Exchange of Nanoparticles Suspensions using 

Ultrafiltration”, tendo como orientadores Norberta Pinho e Anton Friedel.  

 

• Realizou-se a 26 de junho de 2019 a Prova de mestrado em Eng. Química 

de Maria João Ferreira Jeremias com o título “Valorização de efluentes da 

indústria de celulose: Otimização de um eletrolisador para obtenção de 

lenhina”, tendo como orientadores Diogo Santos e Margarida Mateus.  

 

 

• Realizou-se a 26 de junho de 2019 a Prova de mestrado em Eng. Química 

de Marta Filipa Moreira Martinho com o título “Despolimerização de 

Hemiceluloses”, tendo como orientadores Lurdes Serrano e António 

Sousa. 

 

• Realizou-se a 26 de junho de 2019 a Prova de mestrado em Eng. Química 

de Ana Margarida Coutinho Vital com o título “Valorização de Repiso de 

Tomate - Desenvolvimento e otimização do processo de liquefação”, tendo 

como orientadores Rui Galhano e João Bordado. 

 



• Realizou-se a 27 de junho de 2019 a Prova de mestrado em Eng. Química 

de Ana Raquel da Silva Vidreiro Nogueira Pelicano com o título 

“Aproveitamento energético dos resíduos vinículos”, tendo como 

orientadores Amélia Lemos e António Maçanita.  

 

• Realizou-se a 27 de junho de 2019 a Prova de mestrado em Eng. Química 

de Inês Rodrigues Martins com o título “Previsão do grau de desionização 

para a estabilização tartárica de vinhos: Otimização e Validação do Teste 

de Congelação / Descongelação Controlada”, tendo como orientadores 

Vítor Geraldes e Rui Estrela. 

 

Outros Assuntos 

• A Academia de Ciências de Lisboa publicou online a 6 de junho de 2019 um e-book, o 

qual Bernardo J. Herold é co-autor: 

Herold, B.J., Horst, T., Leitão, H. (2019) A História Natural de Portugal de Leonhard 

Thurneysser zum Thurn ca. 1555-1556. Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa. 

http://www.acad-ciencias.pt/document-uploads/2695205_herold,-b,-horst,-t,-leitao,-h---

historia-natural-portugal-transcricao-final2019.pdf 

 

• O projeto “Ni(II) catalysts for hyperbranched polyethylene”, por Cláudia A. Figueira e 

Pedro T. Gomes, selecionado no âmbito do programa Lab2Market@Técnico, 

programa de aceleração de inovação organizado pelo Técnico, fez a apresentação final 

(pitch) a 24 de junho de 2019. 

https://tt.tecnico.ulisboa.pt/inovacao-e-empreendedorismo/lab2markettecnico-2019/ 
 

• Decorreu no passado dia 28 de junho, a Prieto LXX XXL Lx Fest, em comemoração da 

jubilação de Manuel Prieto. Organizada pelos seus estudantes de doutoramento, e com 

a presença de colegas e amigos vindos de vários pontos do país e do estrangeiro 

(totalizando mais de uma centena), decorreu em três partes, as duas primeiras no Salão 

Nobre do IST. De manhã, e após a sessão de abertura, que contou com a presença do 

Presidente do IST, Prof. Arlindo Oliveira, e do Prof. Joaquim Cabral, Presidente do iBB, 

houve apresentações de estudantes de doutoramento e, ainda, da segunda geração 

científica (estudantes de doutoramento dos estudantes iniciais). De tarde, após 

alocuções do Presidente do Centro de Química-Física Molecular, Prof. Mário Berberan 

e Santos, da Presidente do Departamento de Engenharia Química, Prof. Teresa Duarte, 

e do Presidente do Conselho Científico do IST, Prof. Luís Oliveira e Silva, foram 

conferencistas os Professores Anthony Watts (Univ. Oxford), Martin Hof (Instituto 

Heyrovsky, Praga) Ole Mouritsen (Univ. Copenhaga). Seguiu-se um recital de canto e 

piano pelo barítono Félix Goñi (também professor da Univ. de Bilbau). O dia terminou 

com um jantar na praia da Adraga (Colares), seguido da observação de 

bioluminescência marinha e de uma «queimada» noturna, realizada no areal.  

http://www.acad-ciencias.pt/document-uploads/2695205_herold,-b,-horst,-t,-leitao,-h---historia-natural-portugal-transcricao-final2019.pdf
http://www.acad-ciencias.pt/document-uploads/2695205_herold,-b,-horst,-t,-leitao,-h---historia-natural-portugal-transcricao-final2019.pdf
https://tt.tecnico.ulisboa.pt/inovacao-e-empreendedorismo/lab2markettecnico-2019/


 
      Crédito – Débora Rodrigues 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Crédito – Mário Berberan e Miguel Castanho 

  
• Sílvia Monteiro deu uma apresentação para os Professores e alunos do Instituto 

Politécnico de Setúbal inserido no II Encontro de Técnicas Laboratoriais de Química e 

Biologia que decorreu no dia 19 de junho de 2019. 

 



• Ricardo Santos faz uma apresentação na Queens University Belfast no âmbito do “PhD 

Open Days”, no dia 17 junho 2019. 

 


