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A astrofísica Teresa Lago considerou hoje
«estimulante» a sua nomeação para integrar o
núcleo de 22 personalidades fundadoras do
conselho científico do Conselho Europeu de
Investigação (CEI).

«É naturalmente uma honra integrar um grupo
destes e um desafio estimulante», disse
Teresa Lago, em declarações à Agência Lusa.

O CEI será um órgão independente e terá
como objectivos «definir a estratégia científico
do Conselho Europeu de Investigação» e
assegurar que as suas acções «são levadas a
cabo em conformidade com as exigências da
excelência científica», explicou fonte da
Comissão Europeia.

Teresa Lago é directora do Centro de
Astrofísica do Porto e coordenadora do
«European Masters degree in Astronomy», um
programa de graduação inter-universitário
apoiado pela Comunidade Europeia e
coordenado pela Universidade do Porto, onde
é professora catedrática.

É delegada nacional no Observatório Europeu
do Sul (ESO) e associada do Royal
Astronomical Society, tendo sido membro do
Conselho da European Astronomical Society
(1996-1999).

Licenciou-se pela Universidade do Porto em
1971, tornando- se mestre (1975) e doutora
(1979) em Astronomia pela Universidade de
Sussex.

Teresa Lago foi presidente da «Porto 2001»,
sociedade que promoveu a Capital Europeia
da Cultura de Porto naquele ano.

Chegou a ser eleita deputada pelo PS, em
2002, mas nunca exerceu o cargo.

Os seus interesses actuais centram-se no
estudo de estrelas de formação recente e
estados iniciais de evolução, ventos estelares
e actividade estelar, incluindo observações e
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modelação em vários comprimentos de onda.

Está também envolvida na educação e
divulgação da Astronomia.
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