
Universidade abre portas
na festa do Conhecimento
Ensino

Mostra
da Universidade
do Porto arranca

hoje na Faculdade
¦de Desporto.
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i^domingor
todos podem
experimentar
o que se faz
na maior
universidade

dopais.
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, | slOhoras, pode ser
um Midas dos tempos\ modernos como po-

*ãmm <¦ .láu derdetransformaro
cobre em ouro. Às 1 1 , éavez de ves-
tir o fato de um agente do "CSI" ca-

paz de identificar drogas em segun-
dos. Mais uns minutos e estará na
pele de um "dr. House" de bigode,
pensativo sobre um parto simulado

por bonecos, ou já deolho num duelo
futurista entre robots futebolistas . Os
cenários desafiam a imaginação e

podem ser vividos, a partir de hoje, e
até ao próximo domingo, num pas-
seio pela 6.a Mostra de Ciências e
Inovação da Universidade do Porto,
a decorrer nas instalações da FA-
DEUP- Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto (junto ao Hos-

pital de S. João, àestação de metro
do IPO). Em "casa" nova-devidoàs
obras de remodelação no Pavilhão
Rosa Mota- mas com o espírito de

sempre, está de voltaaFesta do Co-
nhecimento que assume, desde
2003, o objectivo de dar a conhecer e

experimentaroquesefaznamaior
universidade do país. Algo apenas
possível na companhia dos estudan-

teseprofessoresdaU. Portoque,
durantequatrodias, "transferem"

para a FADEUP as salas e laborató-
rios das 1 4 faculdades e de 1 2 dos
mais conceituados centros de inves-

tigação da instituição portuense.
Abertas as portas da mostra, a hora é

de explorar as dezenas de experiên-
ciasedemonstrações propostas pe-
los stands das várias unidades da
universidade. Espaços que estão or-

ganizados em três áreas temáticas:
Ciências da Saúde; CiênciaseTec-

nologias; Ciências Sociais, Artes e
Humanidades. E para começar,
nada melhor do queofazer, deforma
artística, pelas bases de uma cons-

trução em origami (Faculdade de Ar-

quitectura). Fecha-seopalcodaarte,
abrem-se os laboratórios de Ciên-

cias, onde as experiências de sepa-
ração de ADN e os quebra-cabeças
matemáticos são alguns dos desa-
fios a percorrer a pé, ou num "hotte"

móvel da capaz de resistira vulcões e

a banhos de espuma instantâneos .

Não acredita? Pois bem, há sempre
tempo para um teste de detecção do

daltomsmo...
Num percurso para fazer de acordo

com o gosto de cada um , aconselha-

-se um "coffee break" saudável na

companhia da Faculdade de Ciên-

cias da Nutrição e da Alimentação.
Complemento ideal paraum resto de

viagem onde pode rivalizar com Cris-
tiano Ronaldo, num testede avalia-

ção da potência do remate
,
fazer um

rastreio ao coração antes de uma de-

claração de amor inspirada nos gran-
des poetas, ou usufruir de uma con-
sulta de Medicina Oral, ideal para po-
der sorrir peranteas câmaras do "Te-

lejornal" dos estudantes de Jornalis-

mo. Para lá das actividades perma-
nentes-ver programa completo em

http://mostra.up.pt-amost.ra pro-
porciona ainda um conjunto de even-
tos com hora marcada. Entre recitais

depoesiaeobservaçõesdosolao
telescópio, destacam-se as "via-

gens" a Júpiter proporcionadas pelo
inovador Planetário Portátil do Cen-
trodeAstrofísica. "Conhecerexperi-
mentando" é, então, o lema de um
evento pensado paratodaafamília,
dos 8 aos 80 anos de idade. Por isso,

e aproveitando a passagem inédita

da mostra pela FADEUP, os visitan-

tes podem usufruir de um programa
"non stop" de animação e activida-
des desportivas, que inclui demons-

trações de desportos adaptados
(basquetebol em cadeira de rodas,

boccia, ou goal bali), street soccer,
futebol robótico e um sarau de ginás-
tica. Com entrada gratuita, a6. a Mos-
tra de Ciências e I novação da Univer-
sidade do Porto está aberta a partir
de hoje até domingo, entre as 1 0 e as
1 9 horas-excepto no sábado, em

que funciona até às23 horas.






