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Galo de Barcelos
faz capa de
revista científica
internacional
PEDRO GONÇALO COSTA
info@jornaldebarcelos.com.pt

Uma das mais recentes edições da “Journal of Proteomics”, conceituada revista
científica internacional, fez
capa com um galo de Barcelos decorado com as cores
da bandeira portuguesa. Um
grupo de quatro cientistas,
dois portugueses e dois
galegos, foram os responsáveis pelo destaque através
do qual quiseram promover a imagem de Portugal
na comunidade científica
estrangeira.
Para José Capelo, bioquímico e professor da Faculdade
de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de
Lisboa, a escolha do galo de
Barcelos para ilustrar esta
edição da revista foi óbvia.
“Como sou galego, a lenda
do galo de Barcelos é muito
especial para mim”, referiu
aquele investigador ao jornal Público. Para quem não
conhecer o objecto retratado, está escrito na contracapa da revista editada em
Janeiro que se trata de um
galo de Barcelos.
A ideia surgiu depois da edição de 2017 da Conferência
Internacional em Proteómica Analítica da Caparica,
em que os quatro cientistas

envolvidos tiveram de elaborar uma edição especial
da “Journal of Proteomics”
sobre a conferência. A
escolha recaiu sobre um
símbolo nacional para ajudar na promoção da ciência
portuguesa.

ONDE ESTÁ A
BIOQUÍMICA
DO GALO?
Depois de seleccionado o
objecto da cultura portuguesa que seria retratado,
o grupo assumiu o desafio
de representar a ciência
num elemento que habitualmente é feito de barro.
Inspiraram-se num programa de computador utilizado
na área - Cytoscape - que
apresenta um resultado
visual semelhante ao que
é mostrado na revista.
Neste software é possível
visualizar como as proteínas interagem umas com as
outras e captar os processos
biológicos activos em alguma doença. Por isso, neste
galo de Barcelos bioquímico, as bolas representam
as proteínas e as linhas as
interações entre elas.

GALO EM 3D DEVE
CHEGAR A BARCELOS
A preparar a Conferência
Internacional deste ano,
o grupo de cientistas quer
entregar como recordação a
cada participante um galo,
como o da capa da revista,
mas com relevo. Vai ser impresso em 3D e entregue a
duzentos cientistas de todo
o mundo. O investigador
galego garantiu ao Público
que vai enviar um exemplar
a Marcelo Rebelo de Sousa
e, um outro, ao presidente
da Câmara de Barcelos.
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