
«A investigação científica sempre foi algo que me fascinou. Toda a
nossa prática médica é centrada em conhecimentos que advieram,
de uma forma ou de outra, de investigação, conhecimentos esses
que têm vindo a revolucionar a forma como tratamos os nossos
doentes. Como tal, há muito que queria explora esse lado da
Medicina, e foi neste projeto GAPIC que encontrei essa
oportunidade. Embarquei nesta aventura com a esperança de
adquirir novas competências, fortalecer outras e, acima de tudo,
motivada a desenvolver um trabalho de qualidade e com relevância
no panorama científico atual. 
Já tinha estado presente noutras edições do Dia da Investigação,
mas nunca desta forma. Este foi precedido de um sentimento de
ansiedade e entusiasmo, aquele “nervoso miudinho”, porque há o
desejo de bem representar o projeto, mas há também a sensação de
concretização de algo no qual trabalhámos no último ano e que
vamos agora expor aos nossos colegas, docentes, investigadores e
restante comunidade. E é verdadeiramente um sentimento de
orgulho. Especialmente quando todo o trabalho e dedicação são
recompensados.
Foi com enorme felicidade que recebi este prémio, que é de facto um
encorajamento à investigação e um reconhecimento do trabalho
desenvolvido, que pode impulsionar não só a próxima fase do projeto
como a minha educação nesta área. Onde havia motivação, há agora
uma vontade ainda maior de prosseguir, de procurar obter resultados
e de desenvolver este projeto em todo o seu potencial.»

«Para mim, que sempre me senti muito mais atraído para a Clínica,
para o lado humano da Medicina, e o mais nobre, foi muito
desafiante abraçar o projeto GAPIC. Saber que me iria atirar
totalmente para fora da minha área de conforto, para o oculto Mundo
Laboratorial dos anti-sociais, de onde saem as descobertas mais
mirabolantes e fantásticas, que levam anos a ser alcançadas.
O que é facto, e o mais engraçado é que, descobri no iMM, e
sobretudo no V Morais Lab (onde fui calorosamente acolhido),
Ciência, e muito mais do que Ciência.
Descobri um local cheio de vida, e de pessoas com muita vida para
dar, em todos os sentidos da palavra. Vida para dar no sentido do
olhar crítico sobre qualquer assunto e não apenas a sedutora análise
de um elemento "fancy" de uma via metabólica. Falo da maneira
entusiasta e interessada com que é discutido, seja uma lei em
revisão na Assembleia da República, um filme de Harry Potter, o
penalty do dia anterior, os horários dos comboios em Coimbra ou a
fofoca do Big Brother. As questões existenciais ou circunstanciais,
mais ecléticas ou ridículas que nos ocupam a mente na maior
parte do tempo. Tudo se leva a sério e com tudo se pode brincar,
mas tudo tem valor.
Vi no iMM o sítio mais organizado onde já trabalhei. Onde o trabalho
é de uma seriedade sacramental, mas onde realmente a hierarquia
se pode horizontalizar (como em tantos sítios se apregoa), mas sem
nunca ser preciso lembrar quem é o chefe. Com eles, o Carlos, a
Vanessa, e todos os meus colegas e mestres, aprendi que a Ciência
é a vida, e a vida é muita coisa...
Não falei propositadamente do meu projeto, para não maçar, porque
entendo que uma nota pessoal como me foi pedido sobre a minha
experiência não beneficia na mensagem com a inclusão de palavras
tão objetivas como Deciphering de protein fingerprint of synaptic
mitochondria. Porém, fica então o título, mas mais que isso, o
testemunho e o encorajamento à Ciência, à procura da informação, 
e de algum sentido para as coisas. Obrigado!»

«Poder realizar este projeto não só me realizou a nível pessoal como
me completou a nível profissional. Como futura médica considero
que é de extrema importância estar informado sobre os últimos
avanços científicos.
Não tenho dúvidas de que a melhor forma de compreender, saber ler
e interpretar toda a informação a que temos acesso é, de facto, ter
experienciado o que é estar num laboratório e o que é o raciocínio
científico em primeira mão.
Fiquei muitíssimo satisfeita com a minha escolha de realizar um
projeto GAPIC visto que superou as minhas expectativas. Em
nenhum outro contexto iria aprender tanto, especialmente sobre uma
área que tanto me interessa. Termino o meu projeto este ano com
um grande sorriso porque agora sou mais rica, não só em
experiências como em conhecimento. 
O mais gratificante no final é poder dizer que dei o meu contributo
para o mundo da ciência. Também um pouco por minha causa, no
futuro, doentes que atualmente são portadores de variants of 
 unknown significance (VUS), poderão ter um melhor
acompanhamento clínico.»

O Programa “Educação pela Ciência” é, para muitos estudantes da FMUL, a primeira oportunidade de
contactar com a investigação científica. Muitas vezes, um passo no desconhecido, mas que acaba por se
revelar uma experiência simultaneamente desafiante e gratificante. 
Conciliar horários, conviver num ambiente diferente do dos bancos da Faculdade, assumir a
responsabilidade pelo desenho e gestão de um projeto científico, mesmo quando guiados por um Tutor,
não é fácil. 
No entanto, como transparece dos testemunhos dos premiados do Dia da Investigação 2020 que aqui
deixamos, é uma aventura de que nenhum se arrepende, pelo contrário.
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