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Segunda-feira, 15 de Março de 2010

EUA criticam Israel - A presidência norte-americana 
condenou hoje a decisão israelita de construir 1600 
habitações em Jerusalém-Leste, sublinhando que a decisão 
não é bem vinda em plena visita do vice-presidente, Joe 
Biden, a Israel

Receba a nossa informação:

Escreva o seu e-mail

 

"Cérebro vai continuar a ser 
um grande mistério", afirma 
Alexandre Quintanilha
Semana Internacional do Cérebro arranca hoje 
com actividades por todo o País
2010-03-15

O biofísico Alexandre 
Quintanilha afirmou 
hoje, no Porto, que "o 
cérebro vai continuar a 
ser um grande mistério 
durante muitos anos".

Alexandre Quintanilha 
falava no Museu 
Nacional Soares dos 
Reis, na abertura das 
comemorações 
portuguesas da Semana Internacional do Cérebro, organizadas 
pela Sociedade Portuguesa de Neurociências (SPN), este ano 
sob o tema central O Cérebro e a Arte.

Para o investigador do Instituto de Biologia Molecular e Celular 
(IBMC) da Universidade do Porto, são ainda muitas mais as 
perguntas do que as respostas sobre o funcionamento do 
cérebro, nomeadamente em questões como o que é uma 
emoção e como se constrói e o que é a memória e onde está 
alojada.

"Se um dia conseguirmos controlar o cérebro, isso será 
perigoso para a forma como a sociedade vai evoluir?", 
questionou.

A abertura da Semana do Cérebro incluiu uma mesa redonda, 
moderada por Alexandre Quintanilha e em que o neurocientista 
Nuno Sousa e o músico João Paulo Esteves da Silva procuraram
pontos de encontro entre cérebro e arte.

Nuno Sousa concordou que há uma relação directa entre a saúde
física e a saúde emocional, sublinhando que uma alteração do 
estado de humor provocada por essa relação "não é nada 
patológico" e "é absolutamente normal".

João Paulo Silva afirmou que, antes de um espectáculo, precisa 
de estar num "estado emocional neutro, que alguns chamam
silêncio ou a página em branco de um escritor", estado esse
que muitos músicos só conseguem alcançar com a ajuda de 
fármacos.

Nas escolas

O presidente 
da SPN, João 
Malva, destacou
do programa da 
Semana 
Internacional do 
Cérebro, que se
prolonga até 
sábado, a visita 
de 
neurocientistas 
a cerca de 150 
escolas, onde 
irão contactar 
com "entre 

cinco mil e sete mil alunos" de todos os níveis de ensino.

"Pretendemos abrir a porta do laboratório e desmistificar a 
imagem do cientista", referiu, explicando que foram escolhidas 
as escolas porque "os pequenos são os principais 
provocadores da sociedade" e os mais capazes de a 
influenciar
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