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A iniciativa "Maratona de Ciência Viva em Estremoz" começa às 9 horas da manhã e termina já na madrugada do
dia 1 de Outubro DR
No próximo dia 30 de Setembro, sexta-feira, o Centro Ciência Viva de Estremoz propõe uma maratona de ciência
com a duração de mais de 17 horas. A iniciativa "Maratona de Ciência Viva em Estremoz" começa às 9 horas da
manhã e termina já na madrugada do dia 1 de Outubro, Sábado, pelas 2.30 da manhã.

A acção pretende juntar a população e os investigadores do CCV de Estremoz, numa maratona que inclui um
conjunto de actividades e variadíssimas experiências. Seis exposições interactivas, duas saídas de campo, noite de
cinema seguida de tertúlia científica e de observação astronómica nocturna, são algumas das propostas no âmbito
do projecto “Noite Europeia dos Investigadores - NEI 2016”, que é financiado pela Comissão Europeia no
âmbito das Acções Marie Sklodowska-Curie .

A organização e implementação das actividades da NEI 2016, em Estremoz, está a cargo do Centro Ciência Viva
de Estremoz, do Município de Estremoz, da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora e do
Instituto de Ciências da Terra.

As actividades contam com o apoio da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica – Ciência
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Viva e da Universidade de Évora.

O programa completo pode ser consultado em www.ccvestremoz.uevora.pt.

O Centro de Ciência Viva de Estremoz tem o apoio do InAlentejo.

Exposições interativas - das 09 às 20 horas - Centro Ciência Viva de Estremoz
1. Terra: um planeta dinâmico
2. Evolução: resposta a um planeta em mudança
3. Observatório de Ciências da Terra Professor Doutor José Mariano Gago
4. Do Silício à Sílica: 2 milhões de anos de Evolução
5. Por que Somos como Somos?!
6. Ver a Terra nos ombros de Gigantes

Saídas de Campo - das 09 às 18 horas - Concelho de Estremoz
1. Em Estremoz há um SOL!
2. O Oceano de há 600 milhões de anos

Noite de Cinema - 21.30 horas - Teatro Bernardim Ribeiro
STAR TREK: Para além do Universo

Tertúlia Científica - das 23.30 às 00.30 horas - Teatro Bernardim Ribeiro

Observação Astronómica Nocturna - das 00.30 às 02.30 horas - Varanda do Teatro Bernardim Ribeiro

туризм и отдых
обзоры недвижимости
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