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Coimbra, 02/05/2014 

 

 

ARVO’S WEISENFELD AWARD 2014  

DISTINGUE O SR. PROFESSOR DOUTOR JOSÉ CUNHA-VAZ 

 

O Sr. Professor Doutor José Cunha-Vaz irá receber o Prémio Weisenfeld no dia 5 de Maio de 2014 

durante a Reunião Anual do ARVO 2014. Este prémio reconhece uma carreira excecional de 

excelência na clínica oftalmológica. É um dos três principais prémios no mundo que reconhecem 

a atividade científica na área de oftalmologia. É atribuído anualmente sendo muito rara a 

atribuição a um elemento fora dos EUA. A reunião ARVO – Association for Research in Vision and 

Ophthalmology decorrerá entre 4-8 de Maio de 2014 em Orlando, Flórida, Estados Unidos da 

América, e é a maior reunião anual de investigadores na área da visão e oftalmologia. 

 

Sendo um dos mais prestigiados prémios na área de oftalmologia, o Prémio Weisenfeld é uma 

homenagem a contribuições extraordinárias de Mildred Weisenfeld, que incluem a Fundação Fight 

for Sight criada em 1946 e o seu papel na criação do National Eye Institute, EUA.  

 

O prémio reconhece mais de quatro décadas e meia de contribuições para a literatura clínica e 

científica em oftalmologia, resultando em mais de 470 publicações, bem como os papéis de 

liderança no desenvolvimento do IBILI e AIBILI e o seu papel no desenvolvimento de investigação 

clínica na Europa através do EVICR.net - European Vision Institute Clinical Research Network. 

 

A AIBILI 

A AIBILI, no seu 25º aniversário, assume, sob a presidência do Sr. Professor Doutor José Cunha-

Vaz, um papel de liderança na investigação europeia em visão e de imagem, que reúne 

instituições académicas e indústria e que tem contribuído para a investigação translacional 

fazendo chegar os desenvolvimentos científicos à prática clínica, para benefício do cidadão e da 

sua qualidade de vida. 

A AIBILI é a Sede e o Centro Coordenador da Rede Europeia de Centros de Ensaios Clínicos em 

Oftalmologia, EVICR.net - European Vision Institute Clinical Research Network, que reúne 86 

Centros de 18 países europeus. 

A AIBILI é a única instituição europeia reconhecida como C-TRACER - Champalimaud Translational 

Centre for Eye Research pela Fundação Champalimaud, constituindo a Rede Internacional de 

C-TRACERs com o LV Prasad Eye Institute na Índia e o Instituo da Visão de São Paulo no Brasil. 
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Mais informação sobre o Prémio 

http://www.arvo.org/Awards_and_Grants/Awards/2014_Achievement_Award_recipients/  

 

Data/Hora e Local de atribuição 

05/05/2014 – 6:45-7:30PM – OCCC's South Building, Orlando, Flórida, EUA 

 

Pessoa a contactar 

Daniel Sanches Fernandes   

Telefone: 239 480 116 

E-mail: danielsf@aibili.pt 
 

 

 

 


