Editorial
TÍTULO: Tributo ao Professor Antônio Monge

Nascido em 05 de outubro de 1942, Dr Antonio Monge Professor Catedrático de Química Medicinal da
Universidade de Navarra (UNAV, Pamplona -Spain) e Diretor
do Centro de Investigación en Farmacobiología Aplicada
(CIFA), despede-se de suas atividades laborais em 31 de
agosto do corrente, deixando rastro de sua irrefutável
contribuição à Ciência.
Dono de um currículo impecável, obteve o título de
Doutor em Química Farmacêutica pela Universidade
Complutense de Madrid em 1968, iniciando trajetória
pródiga que marcou sua carreira de professor e
pesquisador. Foi diretor do Departamento de Química
Orgânica da Universidade de Navarra (UNAV), Diretor da
Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos
e Diretor do Programa de Doutorado em Desenho, Síntese
e Avaliação Biológica de Medicamentos da mesma
Instituição. Foi Presidente da Sociedade Espanhola de
Química Terapêutica. É membro da Academia Real de
Farmácia (Espanha), membro da Academia Peruana de
Farmácia, membro da Academia Nacional de Farmácia e
Bioquímica da Argentina e membro da Academia Real de
Farmácia da Catalunha. É chairman da comissão de
treinamento e desenvolvimento da divisão de Química e
Saúde Humana da IUPAC, membro do Projeto de
reestruturação do currículo de Química Medicinal e
diretrizes para colaboração em Produtos Naturais e do
Programa de treinamento e Pesquisa em Química
Medicinal da IUPAC. É editor associado do European
Journal of Medicinal Chemistry (Elsevier).
Visionário, entusiasta da Ciência aplicada e defensor de
parcerias Empresa-Universidade, concebeu, em 1985, a
criação do Centro de Investigación en Farmacobiología
Aplicada (CIFA), inaugurado em 1988. Confirmando o
adágio de que “a sorte sorri aos audaciosos” CIFA assinaria,
no ano de sua inauguração, seu primeiro contrato
milionário com a multinacional farmacêutica UPJOHN, para
pesquisa na área de anti -hipertensivos e antiagregantes
plaquetários, colocando em evidência e projeção
internacional - na área de fármacos e medicamentos - a
Universidade de Navarra.
Dr Antonio Monge publicou, ao longo de sua carreira,
498 artigos científicos e 43 patentes. Manteve estreito
contato com pesquisadores latino-americanos, tendo sido
coordenador de dois Projetos CYTED (Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo).
Orientou diversos estudantes de Doutorado da Améri caLatina, alguns dos quais participam efetivamente deste
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número especial da Revista Virtual de Química. Sua
aproximação com os países Latino-Americanos ressaltaria a
compaixão como marca indelével de sua personalidade e
consolidaria sua linha de pesquisa na área das doenças
negligenciadas.
Em reconhecimento a sua estatura científica e em
homenagem a sua aposentadoria, este número especial da
Revista Virtual de Química traz artigos de autoria de
colaboradores e ex-alunos - que consolidaram suas
carreiras científicas como professores de diversas
Instituições de Ensino Superior. Este número é aberto com
artigo de autoria do homenageado, abordando a inovação
farmacêutica do ponto de vista da Universidade,
discorrendo sobre o papel do Centro de Investigación en
Farmacobiología Aplicada (CIFA) neste cenário.
Este número especial é uma contribuição singela
daqueles que admiram, respeitam e reconhecem uma
trajetória vitoriosa, registrando a estória impecável de um
amante da Ciência, afinal, como diria Miguel de Cervantes,
“a história é êmula do tempo, repositório dos fatos,
testemunha do passado, exemplo do presente, advertência
do futuro.”
Lidia Moreira Lima*
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