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O historiador da ciência e prémio Pessoa 2014, Henrique Leitão, vai dar uma conferência sobre a mais
antiga carta geomagnética conhecida no mundo, que foi feita por portugueses. "Portugal no Século
XVI: Histórias de pilotos e de sábios" é a segunda conferência do ciclo de Conferências Ciência Viva e
é na próxima quinta-feira, às 19h30, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. Estas palestras,
organizadas pela Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, são dadas
por investigadores portugueses e estrangeiros sobre tópicos actuais de ciência e de tecnologia. Estão
marcadas para a última quinta-feira de cada mês, às 19h30. Para assistir, basta fazer a inscrição no
site da Ciência Viva. Na sessão de Fevereiro, Henrique Leitão falará sobre uma carta portuguesa com o
campo magnético terrestre, do século XVI, desenhada com base nas medições realizadas pelos
marinheiros portugueses nas viagens marítimas. A carta vai estar em exposição durante a palestra no
Pavilhão do Conhecimento graças a uma colaboração com o Museu de Marinha, que detém o mapa no
seu espólio. Esta conversa é fruto da investigação em curso de Henrique leitão, que é investigador
principal no Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa. As próximas conferências serão "Missão na ilha do Fogo, Cabo Verde" (por José Madeira, da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a 26 de Março), "Biologia evolutiva" (por Patrícia
Beldade, do Instituto Gulbenkian de Ciência de Oeiras, a 30 de Abril) e "Biodiversidade" (por Nuno
Ferrand de Almeida, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, a 28 de Maio). A primeira
conferência deste ciclo, de 29 de Janeiro, coube ao astrofísico Mark McCaughrean, da Agência Espacial
Europeia (ESA) e foi dedicada à missão da sonda Roseta, que chegou perto do cometa 67P em 2014.
Intitulada "Roseta: no rasto do cometa", a conversa pode ser ouvida no site da Ciência Viva.
 
 23/02/2015 - 19:08Segunda palestra será dada por Henrique Leitão, prémio Pessoa 2014, e será
sobre a mais antiga carta náutica geomagnética conhecida no mundo. Foi elaborada por
portugueses.Henrique Leitão é o segundo convidado do ciclo de conferências no Pavilhão do
Conhecimento
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