RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2009/10

A Fundação desenvolveu um número apreciável de actividades durante o ano 2009/2010
Prémio Pulido Valente Ciência 2009
O Prémio Pulido Valente Ciência 2009 foi atribuído à Dra. Ana Patrícia Silva da Unidade
de Biologia do Cancro do Instituto de Medicina Molecular, em Lisboa e entregue em
cerimónia pública que teve lugar no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
com a presença do Ministro no dia 17 de Fevereiro de 2010. A sessão teve pouca
cobertura na imprensa e a data foi decidida pela FCT no Sábado anterior para a 5a feira
seguinte só sendo possível a comunicação aos nossos membros por email devido ao
feriado da Terça-feira de Carnaval.
O júri do Prémio foi presidido pelo Professor Carlos Caldas da Universidade de
Cambridge, e incluiu ainda o Professor Manuel Teixeira do IPO do Porto e a Professora
Isabel Palmeirim da Universidade do Algarve e os representantes das fundações
patrocinadoras, Professores João Lobo Antunes (FCT) e João Monjardino (FPFPV). O
Prémio teve uma elevada participação - 17 candidaturas - e o júri referiu a elevada
qualidade de alguns dos trabalhos submetidos.
O Prémio 2010 terá como tema ‘Inflamação e Imunidade’ e terá no júri o Dr. Caetano
Reis e Sousa (Cancer Research, Londres), que preside , e ainda os Drs. Miguel Soares,
IGC, e Bruno Silva Santos, IMM, além dos representantes das Fundações patrocinadoras,
Professores João Lobo Antunes e João Monjardino (FPFPV).
Prémio Pulido Valente Ensino 2008
O Prémio Pulido Valente Ensino 2008 foi atribuído a António Filipe Rocha Tralhão e
entregue em sessão pública que teve lugar na Aula Magna da Faculdade de Medicina de
Lisboa. Foi conferencista convidado o Dr. João Lavinha e o tema da sua palestra:
‘Investigação sobre hemoglobinopatias: da curiosidade á relevância’.
O Prémio Pulido Valente Ensino 2009 será entregue no dia 27 de Maio na Aula Magna,
numa sessão em que será homenageado o Professor Jaime Celestino da Costa,
recentemente falecido.
Assinatura de Protocolo entre a FPFPV e a FCT
Foi assinado no dia 15 de Maio de 2009 na sede da FCT um Protocolo entre a Fundação
para a Ciência e Tecnologia e a Fundação Professor Pulido Valente com ‘ o objectivo de
estimular a investigação no domínio das Ciências Biomédicas através do reconhecimento
do mérito de actividades de investigação realizadas neste domínio’. Este Protocolo
reconhece o Prémio Pulido Valente Ciência para o qual foi reformulado o Regulamento e
Edital. Assinaram o Protocolo o Professor João Sentieiro. Presidente da FCT e o
Professor João Monjardino, Presidente da FPFPV.

Reunião do Conselho Consultivo
Teve lugar no dia 5 de Dezembro de 2009 a reunião anual do Conselho Consultivo tendo
sido discutidas as actividades futuras da Fundação nomeadamente a celebração dos 125
anos do Patrono. Foi discutida ainda a proposta do Dr. Campos Fernandes, Presidente do
Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, de que a FPFPV
patrocinasse com o Hospital Pulido Valente um Prémio que distinguisse um trabalho de
investigação clínica executado no Hospital Pulido Valente e aprovado que fosse
solicitada ao Hospital Pulido Valente informação sobre as áreas de maior actividade
científica.
Na reunião foi ainda debatido o tema do Prémio Pulido Valente Ciência 2010 sendo
decidido que seria na área da Imunologia.

Comemorações dos 125 anos do nascimento do Patrono
Em Dezembro de 2009 a FPFPV celebrou os 125 anos do nascimento do Patrono com
várias iniciativas que contaram com a colaboração do Hospital Pulido Valente e da
Faculdade de Medicina de Lisboa. No dia 10 de Dezembro teve lugar uma sessão pública
no Anfiteatro do Instituto de Medicina Molecular em que se homenageou a figura do
Patrono e em que falaram o Professor Fernandes e Fernandes, Presidente do Conselho
Directivo da FML, o Dr. Mário Soares, o Professor Fernando Rosas e o Presidente da
FPFPV. No mesmo dia inaugurou-se no Hospital Pulido Valente uma exposição
documental sobre a vida e obra do Patrono organizada pela Dra. Teresa Magalhães
Godinho.
Por iniciativa da FPFPV foi ainda reeditado pela Imprensa Nacional /Casa da Moeda o In
Memoriam numa versão revista e aumentada e com uma capa ilustrada com um retrato do
Patrono da autoria do pintor João Abel Manta o qual foi lançado na semana seguinte na
Imprensa Nacional. A FPFPV adquiriu 500 exemplares com desconto que poderá
vender ao preço de mercado.
Publicação do livro ‘A História Humana Preservada nos Genes- o património
genético português’
O livro da autoria das Dras. Luísa Maria de Sousa Mesquita Pereira e Filipa Susana
Martins Ribeiro foi editado pela Gradiva e teve lançamento no Porto e em Lisboa com
bom acolhimento. A FPFPV contribuiu com um subsídio de € 1000 (mil euros).
O ‘site’
O ‘site’ foi recentemente actualizado e reflecte de novo as actividades da Fundação,
contendo informação básica relevante sobre a Fundação e graças ao João Pedro Valente
tal já é possível sem necessidade de recorrer aos serviços de profissionais. É pena que
as fotografias que anteriormente documentavam a entrega dos Prémios não sejam agora

incluídas e não se vê qualquer notícia ou fotografia que documente a sessão
comemorativa dos 125 anos do Patrono.
Prémio Pulido Valente Clínica
O Prémio Pulido Valente Clínica seria um Prémio a criar de parceria com o Hospital
Pulido Valente e por sugestão do Dr. Campos Fernandes à altura Presidente do Conselho
Directivo do Hospital de Santa Maria. Após discussão no CC foi sugerido que se pedisse
ao Hospital Pulido Valente uma lista das publicações daquele Hospital dos dois últimos
anos para se identificarem áreas de investigação em que o Hospital é particularmente
activo. Tal foi solicitado ao Dr. Campos Fernandes, que entretanto cessou as suas funções
no Hospital, mas que todavia transmitiu o pedido à Dra. Teresa Magalhães Godinho,
aguardando-se a informação.

ACTIVIDADES PROJECTADAS PARA 2010/2011
Para além dos Prémios Pulido Valente Ciência e Ensino procurar-se-á determinar com o
Hospital Pulido Valente da viabilidade da criação de um Prémio Pulido Valente Clínica.
No seguimento duma proposta já discutida anteriormente no CC a Fundação irá estudar a
possibilidade de organizar um ciclo de conferencias sobre temas relacionados com a
organização dos serviços médicos ou com o ensino da medicina com o apoio da indústria
farmacêutica.
A Fundação procurará ainda durante o próximo ano incentivar activamente a venda do
‘In Memoriam’ e aumentar significativamente o número dos seus associados.

