
Imortalidade
na web e maior
longevidade.
TEDx viaja
no tempo

Iniciativa. O físico Carlos Fiolhais e o astro-
nauta João Lousada estão entre os convidados
do evento, que se realiza amanhã, em Aveiro
JOANA CAPUCHO

Há uma rede social que quer tornar
os seus utilizadores imortais no
meio digital. Chama- se ETER9 e,
segundo o seu criador, Henrique
Jorge, é um projeto que não se limi-
ta a pensar fora da caixa. "Está fora
do seu tempo." Há quem, no en-
tanto, não se contente com viagens
no tempo. Alguns querem con-
trolá-10. É o caso de João Pedro Ma-
galhães, líder do grupo de inves-
tigação Integrative Genomics of
Ageing Group, da Universidade de
Liverpool, que estuda formas de
controlar o envelhecimento.

Os dois portugueses fazem parte
do grupo de 12 oradores que ama-
nhã se reúnem no Centro Cultural e
de Congressos de Aveiro para a 9. a

edição do TEDx Aveiro. Sob o mote
"Viagem no Tempo", o evento conta
com intervenientes de áreas como
ciência, arte urbana e comunicação.

"Os eventos TEDx são multite-
máticos e, por isso, temos o cuida-
do de escolher oradores que parti-
lhem as suas ideias e projetos em
diferentes áreas do conhecimento
científico, abordando temas inte-
ressantes para a comunidade no
momento atual", explicou ao DN
André Costa, Zícenseee co-organi-
zador do TEDx Aveiro.

Destaca, por exemplo, a presen-
ça de Francisco Gaspar, que "fala-
rá sobre cibersegurança ou inse-
gurança, um tema cada vez mais
atual". Ou de João Lousada, gra-
duado em Engenharia Aeroespa-

cial pelo Instituto Superior Técni-
co em Lisboa, que trabalha atual-
mente no centro de controlo
Columbus em Munique, onde
opera todos os subsistemas do
módulo europeu da Estação Espa-
cial Internacional. "Falará da via-
gem a caminho de Marte e de co-
mo estuda o planeta a partir da
Terra", por exemplo.

Pelo palco passam ainda no-
mes como Carlos Fiolhais, profes-
sor catedrático de Física e funda-
dor e diretor do Centro de Física
Computacional da Universidade
de Coimbra, Ruzbeh Bacha, CEO
e fundador da startup CityFAL-
CON, sediada em Londres, que
quer democratizar o acesso a no-
tícias financeiras, e Catarina Car-
valho, diretora executiva do DN.

Depois de Lisboa e Porto, o TEDx
Aveiro é o terceiro maior a nível na-
cional, reunindo, anualmente, cer-
ca de 700 participantes. Neste ano,
o evento durará seis horas e, além
dos oradores, contará com três per-
formances artísticas.

Este é o nono
evento TEDx
organizado em
Aveiro. Reúne
12 oradores de
diferentes áreas
e 700 participantes


