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A iniciativa «Noite dos Investigadores» realiza-
se esta sexta-feira em mais de 200 cidades
europeias, incluindo Lisboa, Porto e
Matosinhos, com eventos dedicados à
divulgação da ciência.

Lançada há quatro anos pela Comissão
Europeia, a «Noite dos Investigadores» está
aberta ao público em geral, que poderá
encontrar-se com cientistas em oficinas e
realizar experiências, entre outras actividades
planeadas.

Para Bruxelas, o evento «é uma oportunidade
única para todos poderem contactar com
cientistas em todos os tipos de áreas de
investigação e debater abertamente questões
de interesse numa atmosfera festiva e
descontraída».

Entre as 14:00 e a 01:00 decorrem várias
actividades no Centro Cultural de Belém
(Lisboa), na Marginal de Matosinhos e no
Centro Astrofísico da Universidade do Porto.

A iniciativa inclui ainda um concurso de
fotografia em cada Estado-membro
subordinado ao tema «Retrato de um(a)
investigador(a)».

Os vencedores nacionais participarão no
concurso europeu organizado pela Comissão
Europeia no Outono.
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