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Luís Filipe Costa de Castro 

 

  

Investigador Auxiliar no CIIMAR, doutorado 

pela Universidade do Porto. 

Licenciado em Biologia pela Universidade do 

Porto iniciou a sua carreira de investigação na 

área da genética populacional. Em 1999 foi 

selecionado para integrar o programa de dou-

toramento GABBA-UP, tendo depois rumado à 

Universidade de Reading e mais tarde de 

Oxford no Reino Unido para executar a parte 

experimental da tese de doutoramento. A 

temática central dos seus trabalhos doutorais 

foi a evolução dos genes homeobox e também 

a evolução do genoma dos vertebrados. Em 

particular, este último aspeto viria a enqua-

drar a linha de investigação que subsequente-

mente iniciou no CIIMAR como aluno de pós-

doutoramento. Desde então tem dedicado 

particular atenção à evolução de recetores 

nucleares e seu envolvimento em mecanismos 

de disrupção endócrina. A evolução das vias 

metabólicas de síntese lipídica em vertebrados 

é um dos seus mais recentes focus de investi-

gação. 

DNA e o “segredo da vida” 

Em 1953 um artigo publicado na prestigiada 

revista Nature mudou de modo significativo a 

nossa compreensão do mundo vivo. James 

Watson e Francis Crick propunham um novo 

modelo de organização estrutural do DNA com 

várias implicações de natureza biológica. A 

frase de abertura do artigo é disso exemplo: 

“We wish to suggest a structure for the salt of 

deoxyribose nucleic acid (D.N.A.). This struc-

ture has novel features which are of consider-

able biological interest”.  

Nesta palestra vamos percorrer 

alguns dos aspetos históricos 

sobre a descoberta da estrutura 

do DNA e das suas implicações 

sobre o conhecimento do mundo 

vivo. Em destaque, o desenvolvi-

mento da técnica de PCR, déca-

das mais tarde, que revolucionou 

por completo a Biologia Molecular, a Biologia 

Evolutiva, e o aparecimento de novas discipli-

nas como por exemplo a Genómica. Mas os 

impactos desta descoberta não se limitaram 

ao campo científico, sendo hoje bem eviden-

tes as aplicações que daí resultaram nomeada-

mente no campo da Bio-Medicina. 

Eventos Março 

Palestras 

1 de março – "Resistência a antibióticos: do 

fundo do mar ao topo do mundo", Prof. Dou-

tora Sandra Quinteira, IPSN-ESSVA e CIBIO-UP; 

29 de março – “Marie Curie”, Prof.ª Doutora 

Raquel Gonçalves-Maia (Faculdade de Ciên-

cias, Universidade de Lisboa). 

 

Outros eventos 

19 a 23 de março – Semana da Primavera  

20 de março – Dia da Agricultura - Ofici-

na “Calendário Agricultor” (Ciclo de Ofi-

cinas da Floresta); 

21 de março – Dia Mundial da Floresta  | 

Dia da Árvore; 

22 de março – Dia Mundial da Água | 5º 

aniversário do CMIA de Vila do Conde. 

 

 


