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Criancas participam na "Noite dos Morcegos", promovida pelo Carsoscopio inserida no
programa de ciencia Viva no Verão, junto a Nascente do Rio Alviela, 25 de Julho 2008.
(ACOMPANHA TEXTO) Paulo Cunha/Lusa

Noite Europeia dos Investigadores espera
milhares na região Centro a 28 de setembro
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.

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.

MCS.

Partilhar 1 TweetTweet 0 Partilhar 0

AdChoices

Neve cobre de branco várias cidades europeias

Semana em imagens: 22 de fevereiro

Barcelona vence AC Milan por 4-0

Concerto de Justin Bieber no Pavilhão Atlântico.

Novo Papa eleito: Cardeal Jorge Mario Bergoglio

+ vistos

última semana em imagens

Semana em imagens: 8

de março

Semana em imagens:

22 de fevereiro

galeria nacional

Benfica venceu

Bordéus por 3-2

Mau tempo nos Açores

galeria internacional

Congresso nacional da

Liga Nacional para a

Democracia

Conflito israelo-

palestiniano em

fotografias

Faça do msn a sua homepageMais Outlook Skype Bing

NOTÍCIAS

Gosto 79 mil

SeguirS eguir

HOME POLÍTICA SOCIEDADE ECONOMIA INTERNACIONAL DESPORTO CULTURA SAÚDE AMBIENTE TECNOLOGIA GALERIAS VÍDEO

actualizado: Thu, 20 Sep 2012 15:42:55 GMT | de Lusa

visto partilhado

Opções Sign out

http://noticias.pt.msn.com/noite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%c3%a3o-centro-a-28-de-setembro
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fnoticias.pt.msn.com%2Fnoite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%25C3%25A3o-centro-a-28-de-setembro&related=MSN_Portugal%3AMSN%20Portugal&text=Noite%20Europeia%20dos%20Investigadores%20espera%20milhares%20na%20regi%C3%A3o%20Centro%20a%2028%20de%20setembro&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fon-msn.com%2FQoRa8f&via=MSN_Portugal
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fnoticias.pt.msn.com%2Fnoite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%25c3%25a3o-centro-a-28-de-setembro
http://noticias.pt.msn.com/noite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%C3%A3o-centro-a-28-de-setembro#
http://noticias.pt.msn.com/noite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%C3%A3o-centro-a-28-de-setembro
http://noticias.pt.msn.com/noite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%c3%a3o-centro-a-28-de-setembro
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fnoticias.pt.msn.com%2Fnoite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%25C3%25A3o-centro-a-28-de-setembro&related=MSN_Portugal%3AMSN%20Portugal&text=Noite%20Europeia%20dos%20Investigadores%20espera%20milhares%20na%20regi%C3%A3o%20Centro%20a%2028%20de%20setembro&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fon-msn.com%2FQoRa8f&via=MSN_Portugal
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fnoticias.pt.msn.com%2Fnoite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%25c3%25a3o-centro-a-28-de-setembro
http://noticias.pt.msn.com/noite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%C3%A3o-centro-a-28-de-setembro#
http://noticias.pt.msn.com/noite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%C3%A3o-centro-a-28-de-setembro
http://g.msn.com/AIPRIV/pt?adchc=1
http://noticias.pt.msn.com/imagens/neve-cobre-de-branco-v%c3%a1rias-cidades-europeias
http://noticias.pt.msn.com/imagens/galeria.aspx?cp-documentid=253706900
http://noticias.pt.msn.com/imagens/o-barcelona-venceu-o-ac-milan-por-4-0-e-segue-em-frente-na-liga-dos-campe%c3%b5es
http://noticias.pt.msn.com/imagens/concerto-de-justin-bieber-no-pavilh%c3%a3o-atl%c3%a2ntico
http://noticias.pt.msn.com/imagens/galeria.aspx?cp-documentid=254043704
http://noticias.pt.msn.com/imagens/galeria.aspx?cp-documentid=253975908
http://noticias.pt.msn.com/imagens/galeria.aspx?cp-documentid=253706900
http://noticias.pt.msn.com/imagens/galeria.aspx?cp-documentid=254063346
http://noticias.pt.msn.com/imagens/galeria.aspx?cp-documentid=254053370
http://noticias.pt.msn.com/imagens/galeria.aspx?cp-documentid=253988215
http://noticias.pt.msn.com/imagens/galeria.aspx?cp-documentid=252143105
http://g.msn.com/2AD0002X/101000000000027900.1??PID=6470421&UIT=A&TargetID=100247826&AN=134957395&PG=PTTGRO&ASID=6cfbc123657a42bd8dc0eec8355fd106
http://pt.msn.com/
http://g.msn.com/AIPRIV/EN-US?adchc=1
http://noticias.pt.msn.com/noite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%C3%A3o-centro-a-28-de-setembro#
http://mail.live.com/
http://www.skype.com/intl/pt/home?cm_mmc=MSFT%7CTRAF_B1-_-msn-topnav-pt
http://www.bing.com/?scope=web&mkt=pt-PT&FORM=MSNH80
http://pt.msn.com/
http://noticias.pt.msn.com/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fnoticias.pt.msn.com%2Fnoite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%C3%A3o-centro-a-28-de-setembro&region=follow_link&screen_name=msn_portugal&tw_p=followbutton&variant=2.0
http://noticias.pt.msn.com/
http://noticias.pt.msn.com/politica/
http://noticias.pt.msn.com/sociedade/
http://noticias.pt.msn.com/economia/
http://noticias.pt.msn.com/internacional/
http://desporto.pt.msn.com/
http://noticias.pt.msn.com/cultura/
http://noticias.pt.msn.com/saude/
http://noticias.pt.msn.com/ambiente/
http://noticias.pt.msn.com/tecnologia/
http://noticias.pt.msn.com/imagens/
http://video.pt.msn.com/browse/noticias/
http://noticias.pt.msn.com/noite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%c3%a3o-centro-a-28-de-setembro
http://noticias.pt.msn.com/noite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%c3%a3o-centro-a-28-de-setembro
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fon-msn.com%2FQoRa8f&text=Noite%20Europeia%20dos%20Investigadores%20espera%20milhares%20na%20regi%C3%A3o%20Centro%20a%2028%20de%20setembro&via=MSN_Portugal&related=MSN_Portugal%3AMSN%20Portugal&counturl=http%3A%2F%2Fnoticias.pt.msn.com%2Fnoite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%25c3%25a3o-centro-a-28-de-setembro&original_referer=http%3A%2F%2Fnoticias.pt.msn.com%2Fnoite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%25C3%25A3o-centro-a-28-de-setembro&source=tweetbutton
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fon-msn.com%2FQoRa8f&text=Noite%20Europeia%20dos%20Investigadores%20espera%20milhares%20na%20regi%C3%A3o%20Centro%20a%2028%20de%20setembro&via=MSN_Portugal&related=MSN_Portugal%3AMSN%20Portugal&counturl=http%3A%2F%2Fnoticias.pt.msn.com%2Fnoite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%25c3%25a3o-centro-a-28-de-setembro&original_referer=http%3A%2F%2Fnoticias.pt.msn.com%2Fnoite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%25C3%25A3o-centro-a-28-de-setembro&source=tweetbutton
http://noticias.pt.msn.com/noite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%C3%A3o-centro-a-28-de-setembro#
http://login.live.com/logout.srf?ct=1363367497&rver=6.1.6195.0&lc=2070&id=256455&ru=http:%2F%2Fnoticias.pt.msn.com%2Fnoite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-regi%25C3%25A3o-centro-a-28-de-setembro


15/03/13 Noite Europeia dos Investigadores espera milhares na região Centro a 28 de setembro - MSN Notícias. Toda a informação aqui no MSN. Powered by…

noticias.pt.msn.com/noite-europeia-dos-investigadores-espera-milhares-na-região-centro-a-28-de-setembro 2/2

0 Comentários

últimas notícias

Ajuda externa: Rehn espera acordo sobre

alargamento das maturidades em abril

Durão Barroso diz-se satisfeito com avaliação a

Portugal e insiste que programas funcionam

Governo avança com rescisões por mútuo acordo

na Função Pública em 2013

Dívida pública já só ficará ligeiramente abaixo dos

120% em 2016

Benfica defronta Newcastle nos quartos de final da

Liga Europa

Governo avança já com corte de 500 milhões na

despesa do Estado

Indemnizações por despedimento passam para 12

dias nos novos contratos

Recessão deve chegar aos 2,3% do PIB este ano -

Governo

Ajuda externa: Défice falha meta de 5% e pode

chegar aos 6,6% em 2012

Desemprego deve superar 18% já este ano e

continua a crescer em 2014 - ministro das Finanças

privacidade e cookies anti-spam contrato de serviço código de conduta sobre a nossa publicidadecontacto publicidadecontacto msncódigo de conduta msn

© 2013 Microsoft

http://noticias.pt.msn.com/ajuda-externa-rehn-espera-acordo-sobre-alargamento-das-maturidades-em-abril
http://noticias.pt.msn.com/dur%c3%a3o-barroso-diz-se-satisfeito-com-avalia%c3%a7%c3%a3o-a-portugal-e-insiste-que-programas-funcionam
http://noticias.pt.msn.com/governo-avan%c3%a7a-com-rescis%c3%b5es-por-m%c3%batuo-acordo-na-fun%c3%a7%c3%a3o-p%c3%bablica-em-2013-2
http://noticias.pt.msn.com/d%c3%advida-p%c3%bablica-j%c3%a1-s%c3%b3-ficar%c3%a1-ligeiramente-abaixo-dos-120percent-em-2016-1
http://noticias.pt.msn.com/benfica-defronta-newcastle-nos-quartos-de-final-da-liga-europa
http://noticias.pt.msn.com/governo-avan%c3%a7a-j%c3%a1-com-corte-de-500-milh%c3%b5es-na-despesa-do-estado
http://noticias.pt.msn.com/indemniza%c3%a7%c3%b5es-por-despedimento-passam-para-12-dias-nos-novos-contratos-1
http://noticias.pt.msn.com/recess%c3%a3o-deve-chegar-aos-23percent-do-pib-este-ano-governo
http://noticias.pt.msn.com/ajuda-externa-d%c3%a9fice-falha-meta-de-5percent-e-pode-chegar-aos-66percent-em-2012-2
http://noticias.pt.msn.com/desemprego-deve-superar-18percent-j%c3%a1-este-ano-e-continua-a-crescer-em-2014-ministro-das-finan%c3%a7as
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248688
http://privacy2.msn.com/anti-spam/pt-pt/default.aspx
http://explore.live.com/microsoft-service-agreement?ref=none&mkt=pt-pt
http://explore.live.com/code-of-conduct
https://choice.microsoft.com/pt-pt
https://advertising.microsoft.com/international/portugal/contactar-as-vendas?s_cid_intl_query
mailto: msn.pt@msn.com
http://publicidade.pt.msn.com/codigo_de_conduta
http://www.microsoft.com/pt/pt/

