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Um Brinde pela Ciência

Ao adquirir uma garrafa de Quinta de Remostias está a contribuir com €1 para a 
investigação das ataxias hereditárias

Prémio Rola-Braz

Ao adquirir uma garrafa de Quinta de 
Remostias está a contribuir com €1 
para um fundo dedicado à 
investigação das ataxias hereditárias, 
incluindo a doença de 
Machado-Joseph. O fundo será 
aplicado numa bolsa de investigação 
para o desenvolvimento de novos 
tratamentos e métodos de diagnóstico, 
no CGPP, IBMC.
O Prémio Rola-Braz foi proposto ao 
IBMC pela proprietária da marca do 
vinho Quinta de Remostias. Ana 
Rola, que reconhece o contributo 
único da investigação cientí�ca nas 
ataxias hereditárias, lançou esta 
iniciativa em homenagem a uma 
pessoa com doença de 
Machado-Joseph.

Centro de 
Genética 

Preditiva e 
Preventiva

O CGPP é uma iniciativa clínica do 
Instituto de Biologia Molecular e 
Celular (IBMC). Tem por missão a 
prestação de serviços de diagnóstico 
molecular, aconselhamento genético, 
formação e investigação clínica. Surge 
da necessidade de aplicar, em benefício 
da saúde dos cidadãos, os novos 
desenvolvimentos da investigação 
cientí�ca. O CGPP estabeleceu-se 
como resultado da colaboração entre 
várias unidades de investigação do 
IBMC que trabalham em doenças 
genéticas. Por outro lado, o CGPP dá 
suporte à investigação básica e clínica 
em doenças genéticas, entre as quais a 
doença de Machado-Joseph e outras 
ataxias hereditárias.
www.cgpp.eu

Instituto de 
Biologia 

Molecular e 
Celular

O IBMC tem por missão fomentar, ao 
mais alto nível, a investigação 
cientí�ca nas Ciências da Vida e 
Biomedicina; promover a formação de 
jovens investigadores através do ensino 
pós-graduado; e encorajar a 
transferência de tecnologia e o 
envolvimento público com a ciência. 
Trabalha para alcançar a liderança 
internacional em investigação 
multidisciplinar para a resolução de 
questões biológicas fundamentais e, 
em paralelo, promover a inovação 
cientí�ca e o desenvolvimento social. 
É uma associação sem �ns lucrativos e 
de utilidade pública. Desde que foi 
fundado em junho de 1991, o IBMC 
contribui para a ciência de ponta em 
interface com a Universidade do 
Porto.  
www.ibmc.up.pt

Doença de 
Machado-Joseph

A doença de Machado-Joseph é uma 
de 40 formas de ataxias dominantes 
conhecidas. É a de maior incidência 
em Portugal, embora exista em todo o 
mundo. As ataxias hereditárias são 
doenças crónicas e incapacitantes que 
afetam o cerebelo (que coordena 
movimentos e fala). Manifestam-se, 
geralmente, na idade adulta e a 
probabilidade de transmissão aos 
descendentes é de 50%. Já é possível 
aos �lho(a)s de doentes saberem se 
herdaram a mutação, fazendo um teste 
genético pré-sintomático. A 
investigação cientí�ca atual está muito 
direcionada para encontrar formas de 
tratamento para estas e outras doenças 
neurológicas.

Em Portugal existe uma associação de 
apoio a estes doentes, a APAHE 
(www.apahe.pt.vu), Associação 
Portuguesa de Ataxias Hereditárias.

Apoiar a ciência é apoiar o futuro

A venda é feita directamente pelo produtor, basta enviar um email para 
quintaderemostias@portugalmail.pt. 

Preço:5 € a garrafa e 27 € uma caixa de 6, mais portes de envio.




