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RA Noite Europeia dos Investigadores
é uma iniciativa da Comissão Europeia, no 
âmbito das Ações Marie Sklodowska-Curie

RAssinala-se hoje, dia 29 de setembro, a partir 
das 18H00, em instituições científicas, museus 
e centros de ciência

REm mais de 300 cidades, centenas de 
investigadores aproximam-se dos cidadãos para 
mostrar a ciência que se faz por toda a Europa

111 Por mais uma noi-
te, a ciência e os cientis-
tas que a fazem saem dos 
seus laboratórios e vão ao 
encontro de todos os que 
quiserem descobrir mais 
do extraordinário mundo 
que se move nas manipu-
lações e nas análises dos 
investigadores.

A Noite Europeia dos In-
vestigadores – promovida 
em Portugal pela Ciência 
Viva em parceria com o 
i3S-Instituto de Investiga-
ção e Inovação em Saúde, 
o Instituto de Tecnologia 
Química e Biológica e a 
Universidade de Coimbra, 
com o apoio da Rede Na-
cional de Centros –, abre 
as portas dos mais diver-
sos espaços onde se faz e 
se aplica ciência, as muitas 
áreas da ciência, oferecen-
do a todos a possibilidade 
de participar em ativida-
des que vão da “hands on” 
aos passeios noturnos.

Numa noite de entrada 
livre, 120 investigadores e 
60 projetos muito diversos 
ajudam a celebrar a ciência 
ao longo de oito horas de 
espetáculos, experiências 
e demonstrações, conver-
sas longas e outras mais 
aceleradas, instalações e 
workshops para todas as 
idades e nas áreas da saú-
de, espaço, energia, agri-
cultura, economia, susten-
tabilidade e artes.

Em Coimbra e na Figueira 
da Foz, difícil vai ser esco-
lher entre as propostas de 
espaços [ver agenda ao lado] 
como o Exploratório, o Jar-
dim Botânico, o Museu da 
Ciência da Universidade de 
Coimbra, o Museu Nacio-
nal de Machado de Castro, 
o Rómulo Centro Ciência 
Viva da UC ou o Núcleo 
Museológico do Mar.

Juntos, todos estes proje-
tos vão celebrar mais uma 
grande festa dedicada 
à ciência, para a qual es-
tão convocados o Centro 
de Ecologia Funcional, o 
Centro de Investigação 
em Antropologia e Saúde, 
o Centro de História da 
Sociedade e da Cultura, o 
CNC - Centro de Neuroci-
ências e Biologia Celular, 
o Departamento de Ar-
quitetura, o Departamen-

to de Engenharia Civil, o 
IBILI - Instituto Biomédico 
de Investigação em Luz 
e Imagem, o Instituto de 
Psicologia Cognitiva, De-
senvolvimento Humano e 
Social, o ITeCons - Instituto 
de Investigação e Desen-
volvimento Tecnológico 
para a Construção, Ener-
gia, Ambiente e Sustenta-
bilidade e o MARE - Marine 
and Environmental Scien-
ces Center.

Degustação de insetos
A intenção, como não 

se cansam de repetir os 
responsáveis por esta di-
namização, é aproximar o 
público em geral dos cien-
tistas, num convívio que 
se pretende “informal, lú-
dico e educativo”. Entre as 
diversas propostas, todos 
vão ter à sua espera “várias 
iniciativas para pôr a mão 
na massa, conversar com 
investigadores , assim, des-
cobrir o que é ser cientista 
e quais os principais temas 
de investigação atuais”.

De entre as muitas pro-
postas nas diversas áreas 
da ciência, o Exploratório 
tem o objetivo de dar a 
conhecer de uma forma 
nada habitual o mundo 
dos insetos e aracnídeos: 
para além das várias con-

versas com cientistas que 
estudam estas espécies, 
momentos musicais e noi-
te aberta com entrada li-
vre em todas as exposições 
do Centro de ciência Viva 
de Coimbra, a proposta 
estende-se à degustação 
de insetos. Gafanhotos, 
grilos e tenébrios – larvas 
da farinha – são o prato 
principal desta noite. Os 

insetos vão ser cozinhados 
de diversas formas pelos 
alunos e professores da Es-
cola de Hotelaria e Turis-
mo de Coimbra, parceira 
nesta Noite Europeia dos 
Investigadores 2017, a que 
se junta ainda a cervejaria 
artesanal Praxis.

Sustentabilidade da vida
Para além dos já habitu-

ais “parceiros” Museu da 
Ciência da UC e Museu 
Nacional de Machado de 
Castro, esta noite conta 
ainda com a participação 
do estreante Jardim Bo-
tânico da UC, que estará 
de portas abertas a todos, 
que podem ficar a conhe-
cer um pouco da vida no-
turna daquele magnífico 
espaço natural. Por lá, será 
ainda possível conhecer os 
cientistas ligados às áreas 
da botânica, bem como as 
plantas que são utilizadas 
no artesanato regional.

Também o Rómulo Cen-
tro Ciência Viva da Uni-
versidade de Coimbra se 
associa à Noite Europeia 
dos Investigadores, com 
o debate “Saúde, Habita-
ção, Ambiente e Desenvol-
vimento”, com um foco 
especial no planeamento 
e na sustentabilidade da 
vida na Terra. | Lídia Pereira

Investigadores dão a 
conhecer o seu trabalho 
Com entrada livre e a participação de 120 cientistas, a Noite Europeia dos Investigadores acontece
hoje por todo o país. Em Coimbra e na Figueira da Foz, as propostas são muitas e convidam à descoberta
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Em Coimbra e Figueira 
da Foz são muitas as 
propostas para todos

1  Exploratório, Jardim 
Botânico, Museu 
da Ciência, Museu 
Machado de Castro 
e Rómulo,

 em Coimbra

2   Núcleo Museológico 
do Mar e Mercado 
Municipal

 de Buarcos,
 na Figueira da Foz

agenda
COIMBRA

Exploratório
Centro Ciência
Viva de Coimbra

R 21H | 23H | Noite 
Aberta | Visita às di-
versas exposições
R21H | 23H | Degusta-
ção de Insetos
R21H | 22H30 | Con-
versas com Cientistas 
| A ecologia das Ara-
nhas | Insetos para 
Comer | Os Bichos do 
Solo | Entomologia 
Forense
R21H | 23H | Momen-
tos Musicais |  “Ao 
Som dos Insetos e 
Aracnídeos”

Jardim Botânico UC

R 21 H  |  21 H  |  2 2 H
| Visitas noturnas
R20H | 23H 
| Atividades Hands On
R 20H | 23H | Botâni-
ca | Plantas à Mão
R 20H | 23H | Cientis-
tas | Speed Dating

Museu da Ciência UC

R21H | 00H | Expo-
sições “Segredos da 
Luz e da Matéria” | 
“Visto de Coimbra 
- os Jesuítas entre 
Portugal e o Mundo” 
| Observações Astro-
nómicas 
R21H |  Filmes e De-
bat es  |  “E ncont ro 
d’Aguas - Segredos
da Ria e do Baio Vou-
ga Lagunar” | Conver-
sa com o realizador
Daniel Pinheiro
R21H | 00H | Ativida-
des Hands On | Speed 
Dating com Cientistas
R21H | 22H30 | “Dar 
o corpo ao Cérebro” 
| Observar o céu e 
conhecer alguns dos 
seus segredos com
a  Al p h a  Ce n t a u r i 
R 22H30 | Passeio 
Químico Noturno com 
Sérgio Rodrigues

COIMBRA

Museu Nacional
Machado de Castro

R20H30 | 23H | Antropo-
logia | “Vida e morte em 
Coimbra: o que nos dizem 
os esqueletos recupera-
dos da antiga igreja de S. 
João de Almedina” | Con-
sultório do Museu | Quí-
mica | MiniBioqs - Ciência 
divertida no Museu
R21H | Visita guiada | “A 
última Ceia de Hodart”
R21H30 | História da Arte 
R22H | Arqueologia | O 
Criptopótico de Aemi-
nium 
R20H30 | “Ligas de ouro 
na pintura”
R23H | Fim do Passeio 
Químico Noturno

Rómulo Ciência Viva da 
Universidade de Coimbra

R21H | Debate “Saúde, 
Habitação, Ambiente e 
Desenvolvimento”, com 
António José Tadeu (Uni-
versidade de Coimbra), 
João Relvas (Universi-
dade do Porto) e Pedro 
Miranda (Universidade de 
Lisboa). A moderação do 
debate é de Carlos Fio-
lhais (Universidade de 
Coimbra)

FIGUEIRA DA FOZ

Núcleo Museológico 
do Mar

R21H | 23H | Exposição 
“Lixo Marinho” | Visita e 
atividades com o MARE
R21H | 22H | Palestras
com João Ramalho San-
tos e responsáveis da 
DOCAPESCA
R21H30 | 23H | Visitas
ao Património
R21H | 23H
| Atividades Hands On 

Largo da Má Língua

R21H | 23H | Atividades 
Hands On | Speed Dating 
com Cientistas

Mercado de Buarcos

R21H | 23H
| Atividades Hands On

agenda
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Descobrir 
a ciência com 

os investigadores 
em Coimbra 

e Figueira da Foz

Com entrada livre para o público, a Noite 
Europeia dos Investigadores acontece hoje 

por todo o país. Em Coimbra e Figueira da 
Foz as propostas são muitas >Pág 4

Tiago 
Bettencourt 
abre cartaz 
da Festa 
das Latas
Em Coimbra, a festa de receção 
aos caloiros realiza-se entre 
4 e 8 de outubro >Pág 7 

Centro  288 mil 
doses de vacinas 
gratuitas disponíveis 
na região Centro >Última

Figueira da Foz 
Homenagem 
a David de Souza
e António Fragoso >Pág 9

Coimbra Machado 
apela aos motoristas 
dos SMTUC para não 
fazerem greve >Pág 5

Desporto
Naval 1.º de Maio 
acaba com equipas 
jovens de futebol 
>Última

A família de Stuart Page, 
um britânico de 37 anos 
que está desaparecido 
desde 2016, viaja na 
próxima segunda-feira 
para Coimbra, onde o 
homem terá sido visto 
pela última vez > Pág 7
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Intermezzo II

António Augusto 
Menano

Eleições autárquicas

Norberto Canha

A ADSE e o “soberaníssimo bom 
senso” preconizado 
por AnteroRui 

Baptista

a nossa opinião, hoje, 
no Diário As Beiras

diretor: Agostinho Franklin

71350/diarioasbeiras

SEXTA
29.set.2017 
0,70 €  (iva incluído)    

edição nº 7301

Coimbra Mulheres 
furtam peças 
em ouro a idosa 
de 82 anos >Pág 3

pessoas 
fe� as
homenagens

Beleza numa 
noite ímpar 
com a Lousã 
Moda pág.23

João Conde vence Campeonato 

Português de Pizza

Frequentou a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra e, um ano antes de abrir, na mesma cidade, 

a pizzaria Mia Bella, esteve em Itália para aprender com os melhores. João Paulo Antunes venceu a 

categoria mais importante do Campeonato Português de Pizza, destinado a especialistas em pizzas 

napolitanas >pág. 18

Gala da Magnum Vinhos na 

Quinta do Ribeiro Santos >pág. 20 e 21 Exposição lembra transplantação 

hepática em Coimbra  >pág. 22 DR

DR

DR

Conimbricense 
João Conde vence 
campeonato 
português de pizza  

>Págs 17 a 23

FAMÍLIA VIAJA 
DO REINO  
UNIDO PARA 
PROCURAR 
JOVEM 
DESAPARECIDO 
EM COIMBRA


