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BOLSA 
RUBINA BARROS 
4.ª Edição – 2017 

 

 

A família de Rubina Barros, honrando a memória da lutadora incansável e a sua vontade 

expressa, cumpriu com o prometido e entregou ao Núcleo Regional da Madeira da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro (NRM – LPCC), uma soma considerável, resultante da 

solidariedade de muitos madeirenses que, em 2013, na sequência de um apelo lançado 

pelo Diário de Notícias, tudo fizeram para salvar a estudante de Medicina que sofria de 

um linfoma, e que infelizmente, faleceu a 26 de Setembro de 2013. 

 

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro consciente da 

importância da investigação científica no âmbito do cancro e da necessidade que os 

jovens investigadores têm em termos de apoio financeiro e em parceria com “Diário de 

Notícias”, cria uma Bolsa para possibilitar o trabalho de investigação por parte de um 

jovem investigador com um projeto de investigação corretamente definido. 

A Bolsa “Rubina Barros” abrange investigadores de nacionalidade portuguesa com 

possibilidade de desenvolverem, em Portugal, um projeto de investigação na área da 

oncologia ou numa área específica da oncologia a caracterizar. 

A Bolsa “Rubina Barros” não decorre no âmbito da legislação em vigor aplicada ao 

Estatuto do Bolseiro Investigador. 

 

Júri 
1. Maria Idalina Barros, familiar da Rubina Barros 

2. Dr.ª Marla Vieira, Psicóloga, Coordenadora da Pisco-Oncologia e Formação do 

NRM – LPCC 

3. Dr.ª Isabel Silva Icotrim, Enfermeira ligada à área de investigação, na UMa 

4. Dr. Hugo Gaspar, Médico, Director Clínico do NRM – LPCC 

5. Dr. António Trindade, Mecenas da Bolsa Rubina Barros 
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Vimos por este meio informar os candidatos à 4.ª Bolsa “Rubina Barros” dos resultados da 

avaliação do júri: 

 

Resultados 

ID NOME TÍTULO DO TRABALHO Total 

1	 Maria	Joana	
Pereira	Catarata	

RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE	AXIS	IN	LUNG	CANCER:	
PREDICTIVE	AND	PROGNOSTIC	VALUE	OF	A	GERMLINE	

MULTILOCUS	GENETIC	MODEL	
494 

2	 Joselin	Maria	
Vieira	de	Aguiar	

EVALUATION	OF	THE	EFFECT	OF	POLYPHENOL-RICH	FRUITS	
AND	VEGETABLES	BASED	DIET	ON	CANCER-PREVENTIVE	

ACTIVITY	
508 

 

Grande vencedora da 4.ª Edição da “Bolsa Rubina Barros”: Joselin Maria Vieira de 
Aguiar, candidata número 2, com o trabalho de investigação “evaluation of the effect of 

polyphenol-rich fruits and vegetables based diet on cancer-preventive activity”. 

 

Resta-nos a agradecer todos os intervenientes: à família da Rubina Barros, ao 
Diário de Notícias, aos membros do Júri, aos concorrentes e à grande vencedora! 
Desejos de um excelente trabalho! 
 

Juntos somos mais fortes! 
Junto vamos vencer! 


