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Crianças, jovens e adultos participaram em grande número nas iniciativas
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Braga aderiu com dois locais expositivos
à Noite Europeia dos Investigadores 2017

No Planetário as crianças aprenderam física e química de forma lúdica

José Carlos Ferreira

cidade de Braga viveu ontem a Noite
Europeia dos Investigadores no Planetário — Casa da Ciência
de Braga, e no Edifício
dos Congregados.
Com programas diversificados, ambos os locais
tiveram como grande objetivo celebrar a Ciência
e mostrar que ela, não só
está ao alcance de todos,
como está presente em
tudo o que fazemos no
dia a dia.
O Planetário — Casa
da Ciência de Braga, que
aderiu pela primeira vez a
esta iniciativa internacio-
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do Maria
não é fácil
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Luís Miranda, da coordedisse.
nação pedagógiNo edifício dos
ca, a Noite Europeia dos
Congregados decorreu
Investigadores costuma
outra exposição da Noimobilizar sempre muitas
te Europeia dos Investipessoas e esta é uma oporgadores, organizada petunidade de dar a conhela Escola de Ciências da
cer o planetário de BraUniversidade do Minho,
ga. «Esta Noite Europeia
com o apoio da Comissão
dos Investigadores chama
Europeia no âmbito das
muitas pessoas curiosas,
ações Marie Curie.
não só pelas atividades
Aqui, o programa teque fazemos, mas tamve início com a atribuibém pela aproximação
ção dos prémios aos ven-

cedores do concurso de
desenho "O dia a dia de
um cientista". «Nós recebemos 694 desenhos de
17 escolas», revelou Estelita Vaz, da Escola de Ciências da UMinho, garantindo que foi muito difícil
escolher os vencedores,
tendo mesmo sido pedido a colaboração da Escola de Arquitetura.
A Noite Europeia dos
Investigadores prosseguiu
depois com várias atividades e worshops, como
"Os ovos misteriosos e o
mistério resolvido", "Vamos construir uma célula fotovoltaica", "Comunicar sem falar" ou ainda
"Construção de um dete-
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nal, abriu as suas portas à
população. Para iniciar a
celebração, foram convidados alunos de uma escola para realizarem experiências relacionadas
com a física e a química
e para verem uma sessão
no planetário.
O programa incluiu
ainda um café com ciência, onde os participantes
tiveram a oportunidade
de conversar com a cientista Cláudia Pascoal, que foi
homenageada pela Agência Nacional Ciência Viva.
Já com o fim do dia e
princípio da noite, foi realizado um workshop sobre morcegos, pelo investigador Daniel Ferreira,

As crianças realizaram várias experiências

No edifício dos Congregados os participantes conheceram projetos da UMinho

A exposição cativou todos os visitantes

tor de partículas".
Para Estelita Vaz, desta
forma pretendeu-se «sensibilizar para a ciência e
fazer com que a ciência
não seja vista como algo
que é entediante, aborrecido, só para personagens
tipo Professor Pardal».
«A ciência está acessível a todos. São áreas que
estão por detrás de tudo o que dá o conforto,
bem estar e que estrutura
a nossa vida do dia a dia.
Está por detrás da engenharia também. Os progressos na engenharia são
feitos com base em conhecimento científico»,
salientou Estelita Vaz, da
Escola de Ciências.
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Esposende
alarga
rede municipal
de percursos
pedestres
REGIÃO P.16

SC Braga/AAUM
quer surpreender
Sporting
em Gualtar
DESPORTO P.27

Bombeiros testam resistência
nos escadórios do Bom Jesus
BRAGA Cento e trinta bombeiros de todo o país, carregados com 30 quilos de equipamento, vão subir os escadórios
do Bom Jesus do Monte, em contrarrelógio, no próximo dia 7 de outubro. Uma prova para heróis que vai testar o esforço
e resistência dos soldados da paz. É a prova “Bombeiro de Elite”. P.03
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Cabeceiras
enaltece
Poder Local
na comemoração
do Dia do Município

Guerreiras
querem somar
primeira vitória
contra
a turma leonina
DESPORTO P.28

