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Milhares de pessoas são esperadas na região Centro na Noite Europeia dos 

Investigadores 2012 (NEI), que decorre no próximo dia 28 com diversas atividades em 

Coimbra, Aveiro, Constância, Proença-a-Nova, Guarda e Alcanena. 
Coimbra, 20 set (Lusa) -- Milhares de pessoas são esperadas na região Centro na Noite 
Europeia dos Investigadores 2012 (NEI), que decorre no próximo dia 28 com diversas 
atividades em Coimbra, Aveiro, Constância, Proença-a-Nova, Guarda e Alcanena.  
 
Subordinado ao tema "Ciência e Desporto", o evento europeu tem, pela primeira vez, uma 
programação integrada para a região Centro, coordenada pelo Museu da Ciência da 
Universidade de Coimbra (UC).  
 
Trata-se de "uma programação muito ampla e diversa", que visa "divulgar a ciência e aproximar 
os cientistas dos cidadãos", afirmou em conferência de imprensa o diretor do museu, Paulo 
Gama Mota, acrescentando que esperam milhares de pessoas no conjunto das atividades 
propostas, que se desenrolam sobretudo na tarde e na noite de 28 de setembro.  
 
Para o Museu da Ciência estão previstas, nomeadamente, a estreia de uma peça de teatro 
com um elenco composto por cientistas da UC, numa coprodução da Marionet e da instituição, 
demonstrações do projeto de uma 't-shirt' que permite medir os parâmetros fisiológicos da 
pessoa, curtas conversas com investigadores, observações astronómicas e experiências 
interativas.  
 
Organizado pela Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, decorre no Hotel Moliceiro uma 
iniciativa sobre o desporto na vida dos cientistas, com investigadores a falarem sobre a 
influência da componente desportiva nas suas vidas. Um dos participantes é o atleta 
paralímpico João Paulo Fernandes.  
 
A análise térmica do corpo durante a atividade desportiva, em que as pessoas são convidadas 
a verificar as alterações de temperatura de diferentes músculos após a realização de desporto, 
e um "café de ciência" sobre a química do amor são outras das ações previstas para Aveiro.  
 
O Exploratório Infante D. Henrique planeou jogos didáticos sobre desporto, ciência e saúde e 
atividades interativas para avós e netos, planeando apresentar ainda um questionário que 
crianças de várias escolas da cidade fizeram aos respetivos avós sobre a atividade física dos 
idosos.  
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O Centro Ciência Viva Rómulo de Carvalho (Coimbra) acolhe conversas informais com vários 
divulgadores de ciência.  
 
Uma conferência acerca dos efeitos do exercício físico sobre o sistema imunitário e conversas 
curtas entre cientistas e público são algumas das ações previstas para a Guarda, organizadas 
pelo Instituto Politécnico.  
 
O Centro Ciência Viva da Floresta de Proença-a-Nova organizou para a NEI um 'café de 
ciência' sobre os limites físicos do ser humano e uma oficina acerca da importância do desporto 
para a saúde.  
 
O Centro Ciência Viva do Alviela -- Carsoscópio propõe, em Alcanena, um conjunto de 
atividades de desporto de natureza e uma orientação noturna por GPS.  
 
Em Constância, no Centro Ciência Viva, a Noite Europeia dos Investigadores vai ser celebrada 
com o evento 'Da Lua a Júpiter', com observações a partir de binóculos e telescópios.  
 
"Pretende-se que seja uma grande festa da ciência", afirmou Paulo Gama Mota.  
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