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25 set, sex 
19h-24h

e a ciência. E, no final, como 
se quer numa festa que se 
preze, haverá música, aulas 
de zumba e de danças euro-
peias. Arrisque-se 
a entrar neste 
mundo. E leve 
toda a família 
consigo. Nunca 
se sabe de onde 
virá o próximo 
Einstein._

oportunidade de espreitar 
o passado e olhar para o tem-
po dos dinossauros, sessões 
de arqueologia pública, para 
que se fiquem a conhecer 
os tesouros perto de nós. 
Como nem só de números 
e palavras complicadas se 
faz a cabeça de um cientista, 
também decorrerão ativida-
des que procuram a relação 
entre a escultura ou o design 

De todos para 
todos. Eis a lógica 
da Noite Europeia 
dos Investi-

gadores, que se celebra 
há uma década na última 
sexta-feira de setembro. 
Promover a ciência e a sua 
ligação ao cidadão é o mote 
desta iniciativa da Comissão 
Europeia, celebrada por um 
pouco por todo o conti-
nente. Com mais ou menos 
festa, o evento serve para 
mostrar o mundo, por vezes 
misterioso, dos cientistas. 

Este ano haverá de tudo – 
conversas um para um, para 
que os visitantes fiquem a 
conhecer o dia a dia da inves-
tigação, circo matemático, 
onde o «bicho papão» se 
transforma numa brincadei-
ra, observação de estrelas, 
aproveitando para comemo-
rar os 25 anos de funcio-
namento do telescópio 
espacial Hubble, laboratório 
de luz e astronomia, jogos 
com insetos. Haverá ainda 

Esta sexta, 25, Braga, Aveiro, Coimbra e Lisboa juntam-se a dezenas de cidades 
europeias, na celebração da Noite dos Investigadores SARA SÁ 

Ciência em festa

Atividades  
para todos
Aveiro  
Na Fábrica, e espaço exterior 
envolvente, a ciência será tema 
principal em exposições interativas 
e performances, demonstrações e 
speed dating, além de peddy paper e os 
espetáculos Circo Matemático, Magia 
e Ciência e Fanfarra Káustika. Das 19 às 
24 horas, além de conceitos básicos, 
exploram-se hologramas a LASER, 
ideias geladas e o escudo, enquanto se 
toma um café de ciência.  Fábrica, R. dos 
Santos Mártires, Aveiro . T. 234 427 053 
 
Braga 
No Museu D. Diogo de Sousa, a festa 
tem início às 15 horas e envolve exercí-
cios práticos em áreas diversas para des-
cobrir o encantador aroma da química 
ou a vida (pouco) secreta dos peixes 
zebra, a ótica em 3D e o regresso ao fu-
turo na alimentação e nutrição humana.  
Museu D. Diogo de Sousa, R. Bombeiros 
Voluntários, Braga T. 253 273 706 

Coimbra  
O Museu da Ciência da Universidade de 
Coimbra, o Rómulo – Centro de Ciência 
Viva e o Museu Nacional Machado 
de Castro juntam-se para uma noite 
dedicada à ciência, a partir das 18 horas. 
Entre observações, conversas, expe-
riências interativas e atividades hands 
on, nas quais os investigadores mostram 
um pouco do trabalho que fazem e 
convidam o público a participar. É para 
ver, tocar e experimentar ciência.    
Museu da Ciência Universidade de 
Coimbra, Lg. Marquês de Pombal, 
Coimbra T. 239 854 350 
Rómulo – Centro de Ciência Viva, Uni-
versidade de Coimbra, Departamento 
de Física, Piso 1, Rua Larga, Coimbra  
T. 239 247 800
Museu Nacional Machado de Castro, Lg. 
José Rodrigues, Coimbra T. 239 853 070 

Lisboa  
Como pode a ciência mudar a sua vida, 
Circo Matemático, jogos de arquitetura, 
a luz de Lisboa, angariação de fundos, 
em atividades pensadas para toda a 
família. Museu Nacional de História 
Natural e da Ciência, R. da Escola Politéc-
nica, 56, Lisboa T. 21 392 1800. Jardim do 
Príncipe Real, Lisboa 

Lagos
Workshops sobre joias e arte digital. 
Centro de Ciência Viva, R. Dr. Faria e 
Silva, 34, Lagos T. 282 770 000._ S.S.O.

A Fábrica, em Aveiro, ou o Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência, em Lisboa (foto em 

baixo), serão o palco das principais atividades
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