
"O número 20 da GOT é publicado no final de 2020, ano de acontecimentos marcantes. 

Alguns poderão classificá-lo como o ano da desgraça. Em sentido oposto, os resultados 

da investigação científica nunca tiveram tanto e tão rápido impacto na vida das pessoas. 

A ciência mostrou que, como dizia Camus no seu livro A Peste, “os flagelos surgem para 

desgraça e ensinamento dos homens”. 

 

Quando nos preparávamos para riscar do calendário o ano de 2020 verificamos que o 

trabalho científico, produzido em centenas de laboratórios espalhados por todo o mundo, 

está a dar resultados, com o arranque daquela que será a mais formidável das campanhas 

de vacinação jamais realizadas e uma demonstração de solidariedade entre países. 

 

Existem, por isso, ponderosas razões para o otimismo, porque a Ciência parece ter 

encontrado o caminho para alterar o rumo dos nossos dias e porque a humanidade tem 

mais uma oportunidade de se reencontrar com os seus valores mais essenciais, 

permitindo-nos perspetivar o ano de 2021 com esperança. 

 

Os doze textos que compõem este número são exemplo do trabalho que está a ser 

realizado em Portugal e no Brasil, e que contribuirá para rever agendas políticas, 

económicas e sociais, com o objetivo de atingir o bem comum." 
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