
CIENTISTAS AO PALCO

para mostrara Ciência ao público
Ensino

No
próximo dia 24 de

Setembro de 2010,
sexta-feira, cerca
de meia centena de
cientistas da Uni-

versidade do Porto vão trans-
formar a Praça Gomes Teixei-
ra ("Praça dos Leões") num
palco de Ciência, onde não
faltarão teatro e música. Ce-
lebra-se, desta forma, a Noite
Europeia dos Investigadores,
uma iniciativa da Comissão
Europeia, coordenada pela
Universidade do Porto.

Desmistif içar a imagem pesa-
da dos cientistas e aproximar a
sociedade do trabalho realizado
nos laboratórios, demonstrando
os resultados práticos da inves-
tigação, é o grande objectivo da
Noite Europeia dos Investigado-
res 2010. Por um dia, entre as 15

horas e a meia-noite, a baixa do
Porto será ocupada pelo projecto
"Cientistas ao Palco", que pro-
põe um conjunto de actividades
idealizadas com o objectivo de
abrir a cortina da Ciência a todas
as idades. Assim, será possível

compreender os contributos
científicos de Darwin e Galileu,
recorrendo à fantasia do Teatro
de Marionetas.

Para além do Teatro, a "Noite
dos Investigadores" oferece um
programa alargado de activida-
des interactivas e de participa-
ção livre, a cargo do Instituto
de Biologia Molecular e Celular

Universidade do Porto
coordena projecto
em Portugal

(IBMC), do Centro de Astrofísica
da U.Porto (C AUP) e da Universi-
dade do Porto Inovação (UPIN).

Este ano, a Universidade do
Porto é a coordenadora deste pro-
grama, a nível nacional, monito-
rizando os eventos que decorrem
em quatro cidades diferentes:
Porto, Coimbra, Lisboa e Olhão.
Tal como na edição anterior, as
artes da representação serão o

principal meio de comunicação,
mas também não faltarão várias
actividades desportivas, como

escalada. O tema escolhido é a

Biodiversidade, assinalando des-
ta forma o seu Ano Internacional.

Associando-se à iniciativa,
os museus da Reitoria ficarão
abertos até à meia-noite. Num
dia dedicado à Ciência, poder-se-
à ainda assistir a um improvável
concerto de rock protagonizado
por cientistas, fazer pipocas com
a ajuda da gastronomia molecu-
lar ou aprender a construir um
relógio de sol. A decorrer simul-
taneamente em várias cidades
da União Europeia, esta iniciati-
va integra-se no Programa Ma-
rie Curie, no âmbito do Sétimo
Programa-Quadro da Comissão
Europeia.

O programa completo de
actividades da Noite dos In-
vestigadores 2010 está dis-
ponível no site do evento, em
http://cientistasaopalco.com.
Poderá ainda acompanhar to-
dos os preparativos e conhe-
cer alguns dos cientistas par-
ticipantes através do bloque:
http://cientistasaopalco2.
blogspot.com.




