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Ill Jornadas de Enge nh aria Bio l6gica:
!:1<7aliz2.m-se entr~ 29 ~ '31 de ~.1ar('.J na Universidade do Minho
Campus ae Gualtar. Uma organizac;;ao do NEEB .
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Ii Torneio de Vo leibol Misto de Engenharia Biol6gica:
No Natal , novas reis subiram ao ''trono".
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II Torneio de Futebol M asc u line de Engenharia
Biol6gica :
Entre as dias 20 e 23 de Man;:o, mais uma das actividades do
NEEB
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Engenharia Biol6gica - um curse de future:
Uma entrevista em ·exclusive" com a Directo ra do curso de E.B.
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Visita

a ExpoAmbiente:

No dia 13 de Novemoro, todos "voamos" ate Lisboa, numa visita
a mais uma exposic;;ao internac ional sabre o ambiente
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Noticias Neebianas :
Fresquinhas e quentes . mais uma colecc;;ao de novidades
NEEBianas.

6

As Noticias dos outros:

E com enorme prazer que editamos mais um
numero do Bioletim (eu sei que e apenas o n. 2 1, e dai
?!) . Estava eu a dizer (antes de me interromperem!)
que estamos a dar continuidade a mais este projecto
do Nucleo de Estudos de Engenharia Biol6gica
(NEEB). Pretendemos que seja um meio de
comunica9ao entre o nucleo e os seus associados, nao
esquecendo a sua importancia no seio dos alunos (e
das "ALUNAS" ... !) da licenciatura em Engenharia
Biol6gica. Oemonstraremos algumas das actividades
elaboradas pelo NEEB (que sao ja bem visiveis!!) e o
que se faz nos "bastidores" do curso/departamento
(imaginem ... !).
As
breves
paginas
que
seguidamente
apresentamos sao o resultado nao s6 de muito
trabalho dos elementos respo nsaveis , mas tambem de
muito gosto e dedica9ao a esta causa. Todas as
act1v1dades descritas, desde torneios de volei , futebol ,
visitas de "estudo", jornadas, exigem gosto pelo que se
faz. E o resultado esta ... aqui! (Eih , alguem o viu!! Pois,
esta mesmo sabre n6s!) E esse o lema que lhes
queremos transmitir. Tornem a vossa "estadia" na
Universidade do Minho, e sobretudo neste curso, ainda
mais util, mais activa, pois daf nasceu este nucleo e
por ai passara o seu futuro!! !
Para os nossos colegas que agora estao a
despedir-se da "boa vida" (perdao , da ardua tarefa de
estudante!) , os nosso melhores votos e os sinceros
desejos de.. . muito trabalho, muito trabalho, mu ito
trabalho ... !
Brincadeiras a parte , contamos com a vossa
colabora9ao. Deem sugest6es, opini6es , artigos .. . Em
suma, tudo e bem vindo (ou quase tudo ... !).
Para os nossos professores , e para que nao
nos fiquem a "deber" nas notas (agora vem a graxa!!) ,
o nosso obrigado pelo pronto apoio constantemente
prestado ao nucleo, representativo de todos os nosso
co leg as .
A todos os "outros" que sempre nos
apoioaram, o nosso muito obrigado e ate .. . um
pr6ximo numero!
NUNO REIS

As not icias da "concorrencia"

III JORN ADAS DE ENGENHARIA BIOLOGICA
Pois e, mais um Bioletim, a edi9ao de mais um numero e por si s6 motivo de congratu la9ao, e que ja havia
quern fizesse compara96es maldosas entre o 22 numero do Bioletim e o Bigfoot, o Pai Natal ou outras personagens
ditas fictfcias (eu acho uma vergonha negarem a existencia de uma entidade tao simpatica que todos os Natais sofre
uma verdade ira "metamorfose" de modo a caber nas chamines) .
Pela min ha parte sempre acreditei que o numero um sairia, e para o provar ele af esta, ainda que ... ugh???
Ah pois!!! Nao foi do Bioletim que me incumbiram de escrever. Estou aqui, a meia noite e tal, a travar uma luta com
um computador que teima em contrariar-me de todas as formas poss fvei s, par vos fa lar da organizar;ao das Ill
Jornadas de Engenharia Biol6gica. E isso mesmo, uma coisa destas nao acontece assim por "Obra e Gra9a do
Esp irito Santo", e um processo complicado com diversas etapas e cujo nfvel de complexidade anda perigosamente
perto do de um problema de Termodinam ica.
Foi af pelo inicio de Dezembro , ja com a mente no Natal e nas ferias que pusemos em andamento a
prepara9ao das Ill JEB. Reunidos os (mais) notaveis e talentosos e ja agora modestos alunos deste curso , procedeus~ a Herculea tarefa de seleccionar os assuntos a tratar e quais os melhores oradores para o fazer. Chegou -se
assim, ap6s complicadas negocia96es, a esse genial documento que da pelo nome de "Programa das Ill Jornadas
de Engenharia Biol6gica", o qual p6de desde entao ser encontrado na Sede (armario) do NEEB ou no site da Internet.
Outra parte igualmente importante, e nao menos digna de registo, deste empreendimento foi a obten9ao de
patrocinios e apoios, coisa apenas comparavel em termos de tempo dispendido a uma aula pratica de Laborat6rios
de Tecnologia Ouimica, e para pessoas de paciencia a toda a prova.
E foi mais ou menos assim que, ap6s muitas horas extras, resmas de papel , telefonemas , refei96es no piso 2
(houve quern chegasse a considerar a hip6tese de acampar no DEB), algumas discussoes e uma Real est6ria
romantica chegamos ao grande dia com a esperan9a de que tudo corresponda as expectativas.
Para fin alizar, temos a lamentar um certo desinteresse de alguns colegas do 52 ano por esta iniciativa, que foi
em boa parte feita a pensar neles.
Contrariamente e de louvar a adesao dos caloiros que, nao obstante o facto de estarem ainda no 12 ano ,
quiseram tomar parte neste congresso , o qual , na nossa opiniao, enriquecera tanto os participantes como o mui
nobre Curso de Engenharia Biol6gica
Atendendo a que provavelmente ja estao seriamente a pensar mudar de pagina eu vou mesmo finalizar
agradecendo a todos quantos nos ajudaram (eles sabem quern sao) e ao DEB .
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Secqao NEEBiana
NOVOS EST A TUTOS
Na assembleia geral do dia 15 Janeiro perante
a prese rn;: a de poucos, para nao dizer nenhuns,
associados foi votada e ap rovada a altera9ao dos
estatutos do NEEB que permitirao , caso aprovados no
Cartorio Notarial a apos publica9ao em Diario da
Republica, a expansao do nosso nucleo a outros
interessados que
luz dos anteriores regulamentos
nao pude riam fazer parte da nossa comunidade, entre
outras alterac;oes talvez menos relevantes.
No momenta actual sao apenas considerados
socios do NEEB aqueles que frequentem OU tenham
frequentado esta licenciatura, passando, a partir do
momenta em que esta proposta de altera9ao dos
estatutos seja revogada, a poder considerar-se
associado qualquer pessoa singular ou colectiva
(Artiga 6Q, capitulo II). No entanto passam a ser
co nsideradas 4 categorias de associados para evitar
que os orgaos sociais do NEEB deixem de estar
representados apenas par alunos da licenciatura ,
perdendo com ta! parte da sua identidade. Estes
pontos inserem-se numa profunda discussao que
visou "tapar" um vazio a que se assistia nos actuais
regulamentos. De outro modo as altera96es ainda
ficam sujeitas
aprovac;ao da Assembleia da
Republica.
Para mais informac;oes contactar a pagina do
NEEB ou algum elemento dos actuais orgaos sociais
do NEEB.

FIM DE SEMANA BIOLOGICO

a

Como foi ampl amente divu lgado junta da
comunidade biologica, iria realizar-se no mes de Abril
o tao aguardado fim de semana biologico. Como se
sabe foi feita uma pre-inscric;ao no sentido de a
organizac;ao poder aquilatar um nQ de interessados
para proceder aos contactos finais . Foi neste ponto
que l udo se desmoronou , pois surgiram dificuldades
na salvaguarda dos interesses de todas as partes.
Como tal, a organiza9ao viu-se coagida a cancelar a
realiza9ao, nesta data, do respectivo convivio. No
entanto, queremos deixar claro que nao nos
esquecemos deste objectivo e assim queremos
garantir que sera tentada a sua reactivac;ao numa data
posterior. Com imensa pena que nao se possa levar
avante esta ideia expressamos as nossas desculpas
para com todos aqueles que ja sonhavam com este
evento Biologico.

a

SEMAN·A DE ENGENHARIA BIOLOGICA
0 que

e,

para ti, Engenharia Biologica?

Nao fa90 ideia nenhuma.
Bem, ... nao tenho a certeza mas acho que tern alguma coisa a ver com Biologia .
Nao sei nem quero saber, o curso que me interessa Desporto.
E uma engenharia que estuda a biologia humana e a biologia dos animais
Assim de repente, nao sei. Venham explicar a este pessoal que n6s somos ignorantes!
Acho que e a/go ligado a industria.

e

Foi com esta pergunta que encetamos conversa com alguns estudantes do ensino secundario. As respostas ,
coma previamos, demonstram alguma falta de conhecimento sabre o nosso curso. Par isso, aproveitando as
celebrac;oes dos 25 anos da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, o NEEB em parceria com o
Oepartamento, tomou a iniciativa de organizar acr;:oes de sensibiliza9ao nas Escolas Secundarias da regiao.
0 objectivo a que nos propusemos foi o de clarear incertezas e esclarecer os potenciais "candidatos a
caloiros" acerca da licenciatura em Engenharia Biologica. Bern, se calhar uma grande parte dos alunos dessas
escolas continuam a pensar que aqui se fazem clones, muta96es e outras coisas mirabolantes ... Contudo, demos o
nosso melhor!, mesmo quando nao sentimos o apoio dos conselhos executivos de algumas das escolas, nem tao
pouco dos alunos .
Sera que resultou? Fica a pergunta .... Ate Setembro! ! ! ! ! ! !
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Engenharia Biol6gica - um curso de futuro
Num momenta em que se desenrolam mais umas
jornadas de Engenharia Biol6gica parece
relevante historiar um pouco da vida deste curso
para que se possa compreender a importancia
crescente que vai adquirindo no seio desta
universidade e no exterior. Acompanhando o
sentido do slogan destas jornadas (Biotecnologia
- Suporte do futuro) o curso apresenta-se como
uma das ciencias com mais disponibilidade para
o desenvolvimento futuro. Com base nestas
considerac;:6es e no sentido de aquilatar as reais
possibilidades para cumprir as expectativas
criadas no mundo biotecnol6gico foi feita uma
entrevista, disfarc;:ada de conversa , com a
Directora de Curso , D~ Teresa Tavares. Nesta
amena troca de impress6es tentou-se partir das
origens ate a realidade actual, desde as
,~""9fr""
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inicio da sua actividade englobava um exf guo
conjunto de elementos. Situado inicialmente num
predio contfguo ao actual B.A. com instalac;:6es
longe de satisfazerem o crescimento e expansao
que ja nos seus prim6rdios apresentava, sentiuse a necessidade de procurar encontrar meios
mais adequados a essas possibilidades.
A estrutura ffsica actual do departamento
e um exemplo bastante real e eficaz da evoluc;:ao
que esta licenciatura e coma tal o pr6prio
departamento apresenta. Desde o pequeno
grupo de docentes com formac;:ao na area da
biotecnologia ate aos actuais 19 docentes de
carreira integrados no quadro do DEB passando
pelos somente 5 alunos que se licenciaram em
1991 ate aos 400 alunos que frequentam os
cinco anos da licenciatura ate aos assistentes,
bolseiros, investigadores e elementos com
func;:6es administrativas que prestam servic;:o no
departamento. Toda esta estrutura obrigou a
criac;:ao de um ediffcio pr6prio em substituic;:ao
das
instalac;:6es
anteriores
situadas
no
vulgarmente conhecido ediffcio laranja
(N R:
ediffcio da Escola de Engenharia) . No edif fcio
actual de cinco pisos estao sediados diversos

instalac;:6es em que inventar era improvar ate as
instalac;:6es actuais em que a tecnologia se
sobrep6e ao poder inventivo!
Da gestayao

a fase de maturayao

As origens desta licenciatura remontam a
I decada de 80, mais precisamente 1986. ano em
que se transportou para a pratica um desejo
surgido na comunidade cientifica e no tecido
industrial. Achavam estes necessaria a criac;:ao
de uma licenciatura que englobasse um conjunto
de t6picos que outras ciencias e engenharias nao
conseguiam abranger. Alem dos projectos de
II ensino a evoluc;:ao deste curso permitiu que
sejam leccionados nfveis de p6s-graduayao .
Assim, e partindo do extinto Departamento
de Ciencias de Engenharia , surgiu
o Departamento de Engenharia Biol6gica, que no
1
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laborat6rios divididos em 4 vertentes, a
investigac;:ao com 8, instrumentos com 2, os 7
destinados ao pedag6gico e o laborat6rio de
analise de imagem. Mas nem s6 de laborat6rios e
feito este ediff cio e entre gabinetes e salas
diversas ainda se tern um n2 elevado! Estruturas
que se demonstram mesmo assim , ainda
as
insuficientes
para
satisfazer
todas
necessidades da licenciatura! ! !
Como e do conhecimento geral esta
licenciatura apresenta, a partir do 32 ano . a opc;:ao
por dois ramos, que nao surgiram ao mesmo
tempo, desde 1986 o ramo actual de T ecnologia
Qufmica e Alimentar ea partir de 1991 o ramo de

Controlo de Poluic;:ao. No ambito destes ramos e
fornecida aos alunos uma formac;:ao de acordo
com as requisites adjacentes a especificidade de
cada um dos ramos.
A evoluc;:ao crescente parece ser alga
indissociavel
li cenciatura que apresenta um
excesso de procura, par parte do tecido
empresarial , em relac;:ao aos alunos que ano ap6s
ano ficam aptos para entrar no mundo do
trabalho . A imagem credfvel , relativamente
formac;:ao
patenteada,
que
as
ex-alunos
asseguram nos seus locais de trabalho tern
permitido aos recem-licenciados a obtenc;:ao de
diversas propostas de emprego , mesmo junta das
entidades que lhes haviam assegurado o estagio .
Aparece um conjunto de empresas que com uma
certa frequencia aceitam junta dos seus quadros
alunos para estagiar, o que vem demonstrar a
satisfac;:ao reinante no seio empresarial com a
formac;:ao e capacidades que as alunos
apresentam. Verifica-se , ate junta dos placards
espalhados pelo departamento, que existem
diversas empresas requisitando as servic;:os de
um licenciado em Engenharia Biol6gica.

a

a

lnvestiga~ao

- mundo misterio

Na area da investigac;:ao encontra-se ma is
uma das vertentes do.DEB , que nao esgota os
seus servic;:os apenas na vertente pedag6gica ,
apl icando parte da sua exis tencia a projectos.
Torna-se uma area de vital importancia se
considerarmos que atraves desses projectos se
podera assegurar a sobrevivencia quer da
estrutura ffsica quer da licenciatura . Com base
num suporte financeiro de programas nacionais e
internacionais de apoio
activi dade cientifica e
no Financiamento Plurianua l do Institute de
Biotecnologia e Qufmica Fina onde esta inserido
o CEB (Centro de Engenharia Biol6gica) aos
quais o departamento concorre e possfvel manter
em actividade as 4 areas de investigac;:ao que
possu fmos . Nas areas da Ciencia e Engenharia
dos Biofilmes , Bioreactores e Fisiologia Aplicada ,
Processos Oufm icos e Alimen tares e Engenha ria
Enzimatica e Bioseparac;:6es te rn , ano ap6s ano ,
sido elaborados diversos es tu dos de interesse
cientifico e que muito tern prestigiado este
departamento .
As
pr6p ri as
empresas ,
apercebendo-se das vantagens de terem o seus
names associados a este departamento, nao tern
ousado
desperdic;:ar
a
oportunidade
de

a
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requererem os servic;:os especializados. Assistese par vezes a um prolongamento da
colaborac;:ao ,
a
nfvel
da
aplicac;:ao
e
desenvolvimento de tecnologias aos seus
processes produtivos , com o departamento.

Futuro
Sera de prever que nem todo o "sumo" tenha sido
extrafdo. Par isso manter as projectos de
investigac;:ao, a cooperac;:ao com as empresas em
diversas vertentes , a boa formac;:ao dos alunos
(no fundo a razao desta licenciatura) e a
manutenc;:ao do seu prestfgio actual junto da
comunidade cientifica serao suficientes para
assegurar um future risonho a todos aqueles que
com este departamento colaboram . No entanto a
sua incrementac;:ao nao deve ser descurada
sabre
possibilidade
de
estagnar
o
desenvolvimento apresentado . Neste aspecto o
NEEB podera ter uma palavra a dizer fruto da sua
relac;:ao com a comunidade estudantil e ate do
seu trabalho junto do exterior coma a acc;:ao de
sensibilizac;:ao e as jornadas sao bons exemplos.
Parece certo que sozinhos nao se podera ir
ultrapassando obstaculos mas todos poderao
fazer alga mais pelo reconhecimento e
crescimento
desta
licenciatura
e
deste
departamento. Atraves da qualidade dos servic;:os
prestados , da formac;:ao obtida e do trabalho
cientifico com resultados palpaveis sera poss fvel

~

r=
~-~

l/ .__ lil
e nao demasiado optimista pensar neste curso
com um dos cursos fortes do ensino superior em
Portugal.
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II TORNEIO DE VOLEIBOL MISTO
Despojado do trono a equipa candidata

a vit6ria ... !

Realizou-se no passado mes de Dezembro o II Torneio de Voleibol Misto, novamente organizado pelo NEEB.
O vencedor da primeira edic;:ao nao conseguiu renovar o titulo alcani;ado nesse torneio, embora se tenha afirmado
coma o principal candidato a vitoria final. 0 nova titular do trofeu acabou por ser uma surpresa considerando a forma
di:3creta coma abordou este torneio. Por outro lado, o seu valor foi de certo modo desprezado tornando , coma tal ,
esta vitona ainda mais saborosa.
A fase de qualificac;:ao realizou-se num sistema de poules, nas quais ficavam apuradas para as meias finais
as duas equipas melhores classificadas de cada grupo. Nesta fase as surpresas foram inexistentes, ficando apuradas
as equipas que melhores argumentos apresentaram ou aquelas que menos erros cometeram devido ao excesso de
confianc;:a apresentado!!!!!! 1 Os bans valores (estrelas) mostraram o porque de valerem tantos milh6es em alturas
cruciais das partidas com finalizac;:6es de grande qualidade.
Nos jogos das meias finais o equilibria e a competitividade foram a nota dominante havendo de parte a parte
o desejo de atingir a final e consequentemente a vitoria no torneio. Habilitavam-se assim ao trofeu que mais uma vez
foi colocado no museu do departamento. A espectacularidade de algumas acc;:6es levou ao rubro as dezenas de
acJeptos que se deslocaram ao pavilhao universitario para apoiar as equipas, que puderam assistir a jogadas dignas
da 1i! divisao mundial''!!'!!
No final ficaram apuradas as equipas dos DOUTORES E ENGENHEIROS (uma equipa que demonstrou mais
uma vez que a preparac;:ao fisica e o treino nao foi descurado) e a equipa dos NEM .8 NEM 80. Para o 32 e 42 lugar
esgrimiram forc;:as os vencedores da edic;:ao anterior, ECOMEN 'S, e "O S ZECAS''. Para desilusao da equipa docente
e da sua enorme claque nao lhes foi possivel arrecadar com o trofeu em ouro macic;:o atribuido ao 111 lugar. A festa foi
feita pela equipa surpresa, apenas para quern nao ass1stiu ao torneio, que celebrou efusivamente esta vitoria (1 ~ e
saborosa) sabre os docentes. No 311 lugar quedou-se a equipa que se apresentava coma vencedora da 1~ edic;:ao,
mas que desta vez nao conseguiu mostrar o poderio apresentado na edic;:ao anterior.
Em suma um torneio proveitoso em que o fair play prevaleceu, com um vencedor justo e com excelentes
(pa ra este nivel! ! ! !) apontamentos de todos os jogadores. Apenas foi pena que uma das equipas nao se tenha
dignado a comparecer e pudesse ter dado o seu contributo para mais esta iniciativa do NEEB.
A equipa da organizac;:ao os parabens por toda aquela falta de capacidades demonstradas durante os jogos,
que chegou a ser motivo de gargalhadas por pa rte da assistencia! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Mas o que con ta e participar, ne?! ! ! ?
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VISITA

A EXPOAMBIENTE

No passado dia 13 de Novembre, o NEEB organizou uma visita a Expoambiente, que se realizou na FIL, no
Parque das Na96es, em Lisboa.
A ideia desta visita, bem coma o inicio da sua execu9ao, foi "herdada" da anterior direcc;:ao, tendo sido pasta
em pratica pela actual direc9ao. Era inten9ao principal do NEEB levar um so autocarro, no entanto e devido ao
elevado numero de inscri96es que se verificaram, a direcc;:ao do NEEB sentiu-se na "obriga9ao" de alugar um outro
autocarro para que todos os interessados pudessem participar. Ficamos deveras satisfeitos com a adesao maci9a a
esta iniciativa, tanto mais que foi a primeira actividade organizada pela actual direc9ao, dando-nos um alento ainda
maior para prosseguir e levar a cabo os projectos que temos em maos. Foi tambem extremamente agradavel verificar
que esta iniciativa contou com presen9as a todos os niveis , desde caloiros a finalistas, passando par todos os outros
anos. Tambem os licenciados, alunos de mestrado e alunos de outras licenciaturas marcaram presen9a. A todos vos
o nosso MUITO OBRIGADO. Esperamos, sinceramente, que tenha valido a pena e contamos com todos vos (E MAIS
ALGUNS) nas proximas actividades do NEEB.
Por fim, queremos deixar aqui os nossos parabens a todos aqueles que contribufram para que o nosso
MAGNiFICO curso estivesse representado, com um stand , na ExpoAmbiente . Fomos a UNICA institui9ao de ensino
presente na exposi9ao e coma direc9ao do NEEB, pensamos ser esta uma das melhores formas de divulgar e levar
mais longe o name do MELHOR CURSO DA U.M. (Engenharia Biologica, claro!!!)
Mantenham-se atentos as proximas actividades do NEEB e participem.

A

direc~ao

do NEEB

II TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO
Realizou-se entre os dias 20 e 23 de Mar90 mais um torneio de futebol de Engenharia Biologica. No recinto
exterior do pavilhao desportivo da Universidade do Minho houve a oportunidade de assistir a excelentes partidas do
desporto rei. Golas , no fundo a razao do jogo, nao faltaram , de todos os gostos e feitios. Momentos de excelente
recorte tecnico conjugados com finaliza96es superiores permitiram que este torneio fosse um espectaculo de grande
qual idade para a assistencia que presenciou as diversas partidas.
Houve luta, lea!, pela vitoria que poderia
transportar cada uma das equipas a 2~ fase onde
estaria em discussao a ta9a, simbolo da vitoria no
torneio. Jogos discutidos ate ao ultimo memento nao
disfar9aram contudo a existencia de alguns
resultados mais desnivelados, que mesmo assim
nao retiraram 0 merito a ambas as equipas
que lutaram ate ao apito final do arbitro pela
obten9ao de mais um golo.
pessimas condi96es climatericas, o que
As meias finais disputadas sabre
proporcionaram mesmo assim jogos
dificultou a ac9ao de todos os intervenientes,
vencedores, pelo que lutaram e jogaram .
extremamente interessantes em que os
mereceram plenamente a presen9a na final.
dos CAMPEOES nao !hes permitiu a discussao da
0 cansa90 acumulado pela equipa
merito a equipa vencedora (com um resulatdo 10-3), os
vi toria final , sem contudo estar a retirar
principio ao fim uma enorme vontade de veneer o torneio.
OVERFLOW F.C., que demonstrou de
aqueles que em principio estarao a participar pela ultima vez
No jogo da consola9ao a vitoria foi para
que venceram com dificuldade a equipa dos ROTOS (apenas
neste evento, a equipa dos FINALISTAS ,
de name!!!!) .
demonstrado pela equipa dos professores , que nao discutiram
Uma breve referencia ao fair-play
qualquer decisao dos arbitros, e pela qualidade tecnica de alguns jogadores que trouxeram uma certa magia a mais
esta iniciativa do NEEB.
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As NOTlCIAS dos outros
Desta seci;:iio fazem parte todas aquelas noticias que mais ou menos se relacionam com o nosso curso. Para isso, contamos com a
vossa colaborai;:iio , enviando-nos artigos que considerem interessantes. Esses artigos fica riio arquivados na bi
ca do NE
ra consulta de
eventuais interessados . Seo quiseres reaver, e s6 dar tempo para a fotocopiadora aquecer .. 1
Nesta altura surgiram ja alguns temas com ossibilidades de Ire
s i;:iio. Para ver
NE
a algum elemento dos 6r -

" Preservw;iio do ambiente"
··s 6 a expressiio ja da vo ntade de rir a muita gente
e faz outra tanta enco lher os ombros co m desdem .
Mas e pena que aos ambientali stas em Portugal
apenas reste a alternati va de dizer: " N6s bem
avisamos"."
" A vida dos ambientalistas e feita de exemplos, de
conselhos, ..., completamente ignorados .. .··

o Diesel pa ra protege r o
a111bie11te ··
·'P6s cinzentos e fumos negros .
e hoje 0 grande inimigo do ar
puro . Preferido pel os co nsumidores por
ser mai s econ6mico , e responsavel por um
ter90 das partfculas em suspensii.o nas
atmos feras citadinas."·

0 diesel

in Noticias Magazi ne. H /05/98

" Biominerais"
" ... grupo ... identificou as protefnas que
catalisam, isto e contribuem para,
reac9ao de forma9iio de silica ... "

''.<\ rro:::
a11ticeg11eira.
banana com vacina "

" Mudan~as

de Ja se"

"A que temperatura co ngela a
figua?"
"A agua ao ferver aumenta de
volume"

·' ... organismos
geneticamente alterados
relan9a a po lemcia sabre
o que co memos- ..

in

Cle n ci a~ Julho/ Agosto

1999

" Os contras da comida do futuro"
··... das altera96es introduzidas pela
biotecno logia na nossa alimenca9 ii.o ..."
in Noticias Magazine. 27109198

·'Dois novas epis6dios vieram regenerar
a co ntrovers ia sa bre a cl o nage m: o
nascimento de uma mana para a Doll y e
a amea9a de se mo ncar um servi90
comercial de clonagem de humanos"

motivo as coisas
acontecem como acontecem e
nii.o ao contrario?"
... .. processos irrre versf\·eis ...
'"Entropia vs Energia ..
·-. ..cafe co m leite .. : ·
in Ciencia. Novembro/ Dezembro 99

"Clonagem ou progresso ?"

in Noticia .\ ilagazi ne. 08/03198

"A enfermidade in visfvel "
'". ..o melhor e preocupar-se mesmo a serio co m o chumbo
que ingere sem fazer a minima ideia. E que es te metal
encontra-se em diversas fases da cadeia alimentar, nos
cursos de agua. no Ambiente ..."
in Notic ias Magazine. 02/ 11/97
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