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Bolsa de
calores

O Millennium BCP acaba de emitir
600 milhões de euros em dívida
perpétua subordinada. Com esta
operação, o banco vai ficar com
melhores rácios de capital. Não
admira. Não se diz por aí que este
banco é próximo do Largo do Rácio?

Capital

O Ministério das Finanças decretou
que as fusões entre empresas vão
demorar 30 dias, no máximo. Como
as esperas para uma cirurgia nos
hospitais públicos são de 3,4 meses,
não se pode passar a pasta da Saúde
para Teixeira dos Santos?

Prazos

Paulo Portas indignou-se com a
“arrogância” de José Sócrates e
acusou o primeiro-ministro de nunca
sair à rua. Achamos que o líder do
CDS está a ser pouco compreensivo.
Para quê sair à rua quando se é
assobiado em todo o lado?

Compreensão

A campanha eleitoral está a animar
em Alcochete. O candidato
autárquico do PCP agrediu o seu
concorrente do PSD e este acabou
por levar seis pontos na cabeça.
É como já dizia o velho “slogan”:
assim se vê, a força do “pêcê”.

Pontos
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Sealgumdosnossosantepassados
directosnãotivessetidofilhos,ter-
se-iaquebrado o elo que permitiu
anossaexistênciaindividual.Mas
se hávoltade dois biliões de anos,
uma série de eventos não tivesse
dado origem às células eucarióti-
cas, a vida como a conhecemos
nuncateriasido sequerpossível.
Como surgiram estas células que
estãonaorigemdasformasdevida
maiscomplexasdonossoplaneta?

Os primeiros organismos que
surgiram na Terra eram células
muito simples, semelhantes às
bactérias que existem hoje. Asua
estruturaétãodiferentedascélu-
las que compõem os animais, as
plantas ou os fungos que é geral-
menteconsideradaamaiordistin-
ção que existe entre grupos de or-
ganismos. Mas foram essas célu-
las primordiais que estiveram na
base do desenvolvimento das cé-

lulaseucarióticas,entidadesmais
elaboradaseeficientesque,emal-
guns milhões de anos, tornaram
possívelodesenvolvimentodefor-
mas de vida multicelulares e por
suavezanossaprópriaexistência.

Oaumentodacomplexidadedas
células estáassociado ao apareci-
mento de compartimentos, intra-
celulareschamadosorganelosonde
seexecutamtarefasespecíficas.Se-
gundo aTeoriaEndossimbiótica,
propostapelaprimeiravezpelabió-
logaLynn Margulis nos anos 60 e
hojelargamenteaceitepelacomu-
nidadecientífica,algunsdestesor-
ganelossurgiramquandoalgumas
dascélulasiniciaisforamcaptadas
poroutraseaípermaneceram,dan-
doorigemaumanovotipodecélu-
la,maiseficienteecomplexa.

Reminiscentes deste processo
alguns dos organelos das nossas
células continuam a ter seu pró-
prio materialgenético.
Masporquêecomoaconteceuesta

assimilação?
Aí as opiniões divergem. As

duashipótesesmaisprováveissão
a de alguns organismos terem in-
vadidovoluntariamenteoutracé-
lulaou,pelocontrário,teremsido
“caçados”porela.Masumavezno
interior da célula, por que não fo-
ramestes“invasores”destruídos?

AinvestigadoraFilipaVala,que
estudouaendossimbiosedurante
o doutoramento, explica-nos que
estaquestãoaindaestáemaberto
masquepresumivelmente,“ascé-
lulasquelevavammaistempoadi-
gerir ou a livrar-se do organismo
internalizado, obtinham certas
vantagens”.

Hoje em dia os organelos das
nossascélulassãoincapazesdeso-
breviverforadelasmas,emprejuí-
zo da sua individualidade, trans-
formaramporcompleto avidano
planeta.
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Os nossos simples
antepassados

Os primeiros
organismos
que surgiram
na Terra eram
células muito
simples.
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