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A Noite Europeia dos Investigadores junta ciência, tecnologia e arte num programa que
vai até às 22h30.

Fábrica Centro Ciência Viva e Universidade de Aveiro associam-se à celebração da
Noite Europeia dos Investigadores, cuja temática este ano se centra no ambiente e
sustentabilidade.

Esta celebração é uma iniciativa da Comissão Europeia que procura aproximar a ciência
e os investigadores do público em geral.

Com entrada gratuita, a Noite Europeia dos Investigadores é dedicada a todos os
públicos, decorre na Fábrica, e conta com um programa de atividades para grupos
escolares, das 10h00 às 17h00, e uma programação especial para famílias e público
geral, das 18h00 às 22h30.

Num ambiente descontraído e informal, proporcionam-se momentos de contacto direto
entre investigadores e o público participante, através de diversas atividades de
comunicação e divulgação de ciência, tais como a Feira de Ciência e Tecnologia -
Science@UA, Workshops, Oficinas Laboratoriais, Exposições Interativas, Show de
Ciência e Hora do Conto.

Pandemia: Município de Anadia apoia Agrupamento de
Escolas local.

___ Salsajeans Portugal
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Basquetebol: FC Porto e Federação com entendimento.

Gafanha da Nazaré: Cáritas espera mais pressão no início de 2022.

Ílhavo: "Discutir a regionalização é primordial" - Paulo Pinto Santos
(PSD).

Anadia: Autarquia atribui seis bolsas ao ensino superior e abre novo
concurso.

Ílhavo: "Por vezes santos da casa não fazem milagres" - Pinto Reis
(Unir para Fazer).

ÚLTIMOS PODCASTS

Como era o teu Natal?

Dicas para um ano 2022 mais
sustentável

Sabe como rentabilizar as pilhas que
tem nos equipamentos da sua casa?

Pela Nossa Saúde - T4. Ep 59
Sobre o Natal

Cáritas Gafanha da Nazaré Ep.78
Bom Natal

São divulgados alguns projetos de investigação desenvolvidos na Universidade de
Aveiro e os investigadores mostram-se aos cidadãos numa iniciativa celebrada à escala
europeia em mais de 300 cidades.

Do programa para público escolar destaca-se uma caminhada para recolha de lixo das
ruas da cidade, acompanhada por investigadores da Universidade de Aveiro, que
abordarão a problemática da poluição por microplásticos.

O lixo recolhido será utilizado na construção de uma obra de arte pelo artista plástico
Ricardo Nicolau de Almeida, durante o próprio evento, e o público convidado a
participar na construção desta escultura coletiva.

Todas as atividades da Noite Europeia dos Investigadores são gratuitas, sendo que
algumas delas requerem inscrição prévia através do email: fabrica.cienciaviva@ua.pt.

 

Santa
Maria
da
Feira:

Assaltam loja e levam mais de três mil euros em malas.

“Dizer presente é a melhor forma
de viver e conservar o Natal” -
João Campolargo.

Oliveira do Bairro e Águeda com
programa na Semana...

Aveiro: Autarquia apresenta
rostos da candidatura a...

Albergaria-a-Velha assinala
Semana Europeia do Desporto...

Aveiro: PSP na estrada combate
comportamentos de risco.
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