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Noite Europeia dos Investigadores
A Noite da Ciência celebra-se em todo o país
A 29 de setembro, a Ciência sai à rua para uma comemoração que
aproxima o cidadão comum da comunidade científica. A Noite
Europeia dos Investigadores (NEI) estará presente em 18
localidades, um pouco por todo o país, onde os curiosos dos 8 aos
80 terão à sua espera várias iniciativas para pôr as mãos na massa,
conversar com investigadores e descobrir os desafios que o futuro
nos reserva.
Num evento que conta com a coordenação da Ciência Viva, o futuro
estará em destaque na NEI, mas haverá temas para todos os
gostos: desde áreas mais ligadas à saúde, como o envelhecimento
saudável e o melhoramento cognitivo, até ao impacto da ação
humana no planeta, tais como as alterações climáticas e a
exploração dos oceanos, entre muitos outros, qualquer um
encontrará uma atividade do seu interesse.
Em Estremoz e Évora, teremos também uma noite repleta de surpresas!

NEI 2017 | EM ESTREMOZ das 9h00 às 18h00; EM ÉVORA das 21h30 às 00h30
No próximo dia 29 de setembro o Centro Ciência Viva de Estremoz – CCVEstremoz, convida todos os
interessados a participarem nas suas atividades e, juntarem-se aos seus investigadores:
EM ESTREMOZ, no CCVEstremoz, das 9h00 ás 18h00, estão disponíveis um conjunto de atividades e
variadíssimas experiências. 6 Exposições interativas, 2 Saídas de Campo e 1 Observação Astronómica diurna
são as propostas.
EM ÉVORA, na Universidade de Évora, das 21h30 às 00h30 no anfiteatro n. 1 do Verney, está disponível uma
noite de cinema com tertúlia científica.
Após a visualização do documentário sobre a vida de Stephen Hawking "Where Are We?", a audiência será
convidada a participar numa discussão sobre o que é ser cientista. Que características definem um cientista? O
que leva a uma descoberta científica – experimentação ou imaginação? Como conciliar inconformidade e
irreverência com uma carreira profissional? O que mais valorizam os cientistas? Qual o papel dos cientistas na
sociedade? Se tem curiosidade por este tema apareça e não hesite em colocar as suas questões!
Pode saber mais informações sobre o programa de atividades na página da Noite Europeia dos Investigadores
em noitedosinvestigadores.pt.
A organização e implementação das atividades da NEI 2017 em Estremoz e Évora, 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 atividades contam com o apoio da Agência Nacional para a Cultura
Científica e Tecnológica – Ciência Viva e da Universidade de Évora. O projeto da Noite Europeia dos
Investigadores é financiado pela Comissão Europeia no âmbito das Ações Marie Sklodowska-Curie.
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Organização: Centro Ciência Viva de Estremoz | Universidade de Évora
Em 29.09.2017
Centro Ciência Viva de Estremoz | Colégio Luís António Verney | Universidade de Évora
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