
Semana temática decorre de hoje a domingo

Ciência e Tecnologia em destaque
A Semana da Ciência e Tecnologia 2007 decorre

durante esta semana e conta com mais de 50 iniciativas

diferentes na Universidade do Porto. Será aberto ao

público o novo Museu da Ciência, interactivo e de

acesso gratuito, na Reitoria da Universidade do Porto.

A semana que hoje começa - de 19

a 25 - tem um sabor e um frenesim espe-

cial para a Universidade do Porto (UP),

já que terá as portas abertas para come-

morar a edição deste ano da "Semana da

Ciência e Tecnologia". Esta é uma inici-

ativa do programa nacional "Ciência

Viva", que tem como objectivo "mostrar

ao público interessado, com especial aten-

ção aos mais novos, a ciência que se pro-

Esta é uma iniciativa

disseminada

por todo o país
duz em Portugal", faz saber a UP em

comunicado enviado ao JANEIRO.
Esta é um a iniciativa disseminada por

todo o país, e muitas serão as instituições

científicas que abrirão as suas portas, es-

tando os investigadores preparados para

ir ao encontro das escolas e da população e

dar a conhecer todo o seu trabalho.

A Universidade do Porto organizou,

para usufruto de curiosos e interessados

na matéria, um conjunto extenso de acti-

vidades e acções de divulgação científica.

O programa, que conta com mais de 50

propostas, inclui visitas guiadas a labora-

tórios e museus, oficinas infantis e juve-

nis, sessões de experimentação científica,

palestras, conferências e exposi-

ções.

Do rol de actividades promo-

vidas, destaque para as demons-

trações no Centro de Astrofísica

da UP, com visita aos laboratóri-

os e simulações de viagens pelas estrelas,

e a visita guiada ao "Parque Paleozóico"

de Valongo, no próximo sábado, dia 24,

com coordenação do Centro de Geolo-

gia da Universidade do Porto. A data é

ainda mais importante quando se come-

mora, nessa data, o Dia Nacional da Cul-

tura Científica.

Novo museu

A Semana da Ciência e Tecnologia

vai marcar ainda a abertura ao público do

novo Museu de Ciência interactivo da

Faculdade de Ciências da UR O novo es-

paço ficará aberto nas actuais instalações

da Reitoria, na Praça Gomes Teixeira, e

será constituído por um "conjunto de

módulos interactivos destinados a explicar

uma série de fenómenos físicos, químicos

e biológicos de forma divertida e partici-

pada", avança o comunicado.

A estrutura, financiada pelo Progra-

ma Ciência Viva, conta com várias salas

de contacto directo entre a informação e

os visitantes, destinadas especialmente aos

jovens alunos do ensino básico e secun-

dário. A entrada é gratuita.



O programa conta com mais de 50 propostas




