Oeiras, 21.10.05

A figura e o percurso que fazem a ciência
Catedrática do ITQB homenageada no lançamento do primeiro Annualia Verbo

No próximo dia 25 de Outubro, Maria Arménia Carrondo, investigadora e professora
catedrática do ITQB (Instituto de Tecnologia Química e Biológica), vai ser homenageada
pelo seu contributo para a ciência em Portugal, durante a cerimónia de lançamento do livro
ANNUALIA 2005·2006 que terá lugar no Centro Cultural de Belém. A apresentação desta
obra da Editorial Verbo vai estar a cargo de Marcelo Rebelo de Sousa e a sessão contará com
a presença do Presidente da República, Jorge Sampaio.
Durante a cerimónia, serão distinguidas as cinco personalidades que formam a secção
Figuras e Percursos do primeiro volume da ANNUALIA Verbo, com a entrega do Prémio
ANNUALIA, obra do escultor Joaquim Correia. Entre os homenageados encontram-se, além
da investigadora, outras figuras que se destacaram no panorama científico e cultural do
nosso País, como o cineasta Manoel de Oliveira, a coreógrafa Margarida de Abreu, a bióloga
Maria Manuel Mota e o engenheiro António Segadães Tavares. A cerimónia incluirá
também a exibição de um pequeno filme sobre cada um dos homenageados.
Maria Arménia Carrondo é doutorada em Engenharia Química pelo Imperial College of
London e é actualmente responsável pelo Laboratório de Cristalografia Macromolecular do
ITQB. O seu percurso como cientista em Portugal é assinalado pela mais de uma centena de
publicações científicas, pelas dezenas de estruturas proteicas resolvidas, pelas mais de 1700
citações e pelos prémios de carreira recebidos, como o Prémio Estímulo à Excelência 2004 e
Eurobic Medal 2004. Além da notável produção científica, Maria Arménia Carrondo,
desempenhou um importante papel no ITQB desde a sua fundação, tendo sido vice-directora
deste instituto durante nove anos e representou a ciência portuguesa em instituições
internacionais como o European Synchroton Radiation Facility (ESRF) e a Partnership for
Structural Biology (PSB).
“É com muita alegria que assistimos a esta homenagem à Prof.ª Maria Arménia pelo seu
contributo para a ciência” comentou Peter Lindley, director do ITQB. “Ela é sem dúvida um
dos grandes nomes da ciência em Portugal e uma figura indispensável para o ITQB”.
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