
Altice Fórum Braga será palco
da Noite Europeia dos Investigadores

A Noite Europeia dos Investigadores promete atrair muito público ao Altice Fórum Braga

Atividades

experi-
mentais, demons-

trações e exposi-
ções compõem o

o programa da Noite Eu-
ropeia dos Investigadores,

que o Altice Fórum Braga
acolhe, no próximo dia 27

de setembro.
A iniciativa, este ano

dedicada ao tema "SCI-
CITY - Science in the Ci-
ty", será coordenada pe-
la Escola de Ciências da
UMinho, que liderará to-
das as atividades que de-
correrão nessa noite em

Braga, no Altice Fórum
Braga.

A Noite Europeia dos

Investigadores é uma
iniciativa que preten-
de quebrar as barreiras
que separam a Ciência
dos cidadãos e desmisti-
ficar a imagem do cien-
tista distante e inacessí-
vel. "Ciência na Cidade" é

o tema que serve de pon-
to de partida para as ati-
vidades deste ano, que se

propõem, entre outros
objetivos, sensibilizar os

cidadãos, em particular

os jovens, para a inovação
e a investigação em curso

para combater o impac-
to das mudanças globais
e preservar o património
natural e cultural e apro-
ximar os investigadores
das comunidades urbanas.

Para além das ativida-
des durante a noite, a Es-
cola de Ciências da UMi-
nho irá promover uma
série de atividades prepa-
ratórias, que decorrerão
no mês de setembro, de
forma a cativar o público
em geral para este gran-

de evento e, mais eficaz-

mente, divulgar a ciência
e o papel dos nossos cien-
tistas na qualidade de vi-
da do cidadão comum, no
seu dia-a-dia.

Equipa que coordena
o projeto em Braga
A equipa do projeto é

constituída por José Bri-
lha (coordenador), Alice
Dias, Ana Carvalho, Cris-
tina Aguiar, João Paulo
André, Jorge Pamplo-
na, Luís Gonçalves, Ma-
ria Antónia Forjaz, Maria



Teresa Almeida, Mário
Rui Pereira, Nuno Cas-

tro e Paulo Alexandre
Pereira.

Atividades experimentais,
demonstrações e exposições

Nos postos instalados no Altice Fórum

Braga, os visitantes de todas as idades

poderão interagir com investigadores
de diferentes áreas científicas e parti-
cipar num conjunto diversificado de
atividades.

O objetivo deste programa multi-
facetado é demonstrar a relevância da

ciência para assegurar a qualidade de

vida nas cidades do futuro e a preser-
vação do património cultural e natural
como fator essencial à sustentabilidade.

O título de exemplo, o projeto "Ci-

dades Sustentáveis e Biocombustíveis
de 3a geração" engloba algumas ativi-
dades práticas para explicar o modo de

produção de biocombustíveis.
Também será dado destaque ao po-

tencial dos biocombustíveis, principal-
mente os de 3a geração, na criação de
cidades mais sustentáveis.

A atividade "Ávida dentro do so-
breiro: do gene ao cogumelo" explica

que existem muitos microrganismos
que vivem dentro do sobreiro: nas fo-

lhas, nas raízes e até no tronco.
Será ainda possível contactar com a

"Bee Vou — Scientia das abelhas", que
decorrerá na sequência da atividade

preparatória levada a cabo sobre as

abelhas e o seu mundo.
A iniciativa "Valorização de resíduos

orgânicos" é outra das atividades a de-
senvolver pelos visitantes, que envol-
ve semear num vaso biodegradável
uma planta aromática recorrendo a
uma mistura de composto provenien-
te de compostagem industrial e terra.

Entre as muitas atividades previs-
tas destaque para diversas outras co-
mo "(Micro)Plásticos nos ecossiste-

mas aquáticos: Uma ameaça gobal?";
"Tabela Periódica em croché / Homo
numericus - A Química em nós"; Mi-
cropolis; "Nemátodes na cidade", en-
tre muitas outras.


