
Ana Sofia Reboleira (Caldas da Rainha,1980) é uma bióloga portuguesa licenciada, 

mestre e doutoranda pela Universidade de Aveiro. Especializada em Biologia 

subterrânea, já publicou diversos artigos científicos, dando a conhecer novas espécies 

para a Ciência.  

Desde 2004 que Sofia Reboleira passa largas temporadas em instituições científicas no 

estrangeiro, como Universidade de La Laguna, Universidade de Alcalá e a Station 

biologias de Roscoff (França). 

É espeleóloga, e o seu gosto pela exploração de grutas aliado à sua formação académica 

foram essenciais para ditar a sua especialização em fauna subterrânea. Actualmente é 

presidente do Núcleo de Espeleologia da Universidade de Aveiro, tendo desenvolvido 

funções de implementação e desenvolvimento da Comissão Europeia de Protecção de 

Cavidades da Federação Europeia de Espeleologia. 

A Federação Portuguesa de Espeleologia atribui-lhe um prémio de mérito científico-

espeleológico pelo seu labor científico em prol do inter-associativismo e o seu trabalho 

tem sido alvo de grande interesse por parte da comunicação social, desde a imprensa 

especializada em temas de natureza à televisão nacional e internacional
.
 

 

 

 

 

Maria Clara Amado Pinto Correia (Lisboa, 30 de Janeiro de 1960) é professora 

universitária, bióloga, escritora e historiadora da ciência portuguesa. Filha de José 

Manuel Duarte Pinto Correia e de Maria Adelaide da Cunha e Vasconcelos de Carvalho 

Amado Pinto Correia. 

Viveu vários anos da sua infância em Angola, onde o pai, o professor de Medicina José 

Pinto Correia, foi obrigado a cumprir serviço militar como médico durante a Guerra 

colonial (Guerra do Ultramar). Aí lhe nasceu a paixão pela Biologia. Foi uma excelente 

aluna, primeiro frequentou o Liceu Francês Charles Lepierre, depois o Liceu Rainha D. 

Leonor. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caldas_da_Rainha
http://pt.wikipedia.org/wiki/1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3loga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Aveiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_La_Laguna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Alcal%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espeleologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caverna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Aveiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3loga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Pinto_Correia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Pinto_Correia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_colonial_portuguesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia


Como escritora, é autora de uma vasta obra, que iniciou em 1983. O seu mais conhecido 

romance é Adeus, princesa, que publicou aos 25 anos de idade, no qual retrata a alma da 

juventude do Alentejo no final da tentativa de Reforma agrária. Tem meia centena de 

títulos publicados, incluindo ficção, literatura infantil, ensaios, biografia, crónicas de 

opinião, divulgação científica e estudos de História da ciência. 

 

 

 

 

 

Maria Odete Santos Ferreira, (n. 1925) é uma farmacêutica e investigadora 

portuguesa. Esta professora catedrática, jubilada da Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Lisboa, destacou-se pela descoberta do VIH tipo 2, na década de 80 

num trabalho de investigação que fez com a equipa de investigadores do Dr. José Luís 

Champalimaud e em colaboração com o grupo do professor Luc Montagnier do 

Instituto Pasteur de Paris. 
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