
Milhares de visitantes cientistas por um dia

Noite dos Investigadores por toda a Europa

A Comissão Europeia lançou o convite e diferentes culturas partilharam uma ideia
comum: a ciência é de todos e para todos.

Em Portugal, os «Cientistas» subiram 'ao Palco', no Porto, em Lisboa, em
Coimbra e em Olhão, mas não foi só aqui que a ciência esteve em festa. Por
terras lusitanas, outras cidades foram também receber «A Noite dos
Investigadores: o projeto EcoScienceCircus» - um «nouveau cirque» cujo o tema
central é a ecologia - em Matosinhos, Espinho, Aveiro, Coimbra e Tomar.
Mas este evento não se esgota em território português. A Noite dos
Investigadores decorreu em simultâneo em vários pontos da Europa uma vez por
ano, na quarta sexta-feira de Setembro. Este ano, 600 locais em cerca de 200
cidades de 33 países do continente europeu acolheram esta iniciativa.
Por essa Europa fora, abriram-se as portas e deram-se a conhecer os lugares onde
a ciência acontece (laboratórios, centros de investigação, museus, etc.), lugares
que habitualmente estão destinados a um restrito número de pessoas e a que, por
uma noite, o público teve acesso.
A Noite dos Investigadores é um evento que se integra no Programa Marie Curie,
que diz respeito ao Sétimo Programa-Quadro da Comissão Europeia. O lema
'cara-a-cara com os investigadores', desafiou os visitantes a participar em
experiências com a vanguarda da tecnologia, em concursos, demonstrações e
simulações, enfim, a trocar ideias e partilhar momentos com os investigadores.
Para 2010, o tema escolhido foi a Biodiversidade, assinalando desta forma o seu
Ano Internacional.
O objetivo? Despertar consciências e alertar para a importância de assuntos como
a ecologia e o desenvolvimento sustentável, questões que estão na ordem do dia
e com as quais os cientistas lidam permanentemente.
Para Filipe Pires, do Instituto de Biologia Molecular e Celular, envolvido na
organização do projeto Cientistas ao Palco, a aposta da Comissão Europeia neste
evento vem 'mostrar a preocupação da Europa pelos seus investigadores e
refletir o papel decisivo do conhecimento no nosso futuro', Considera ainda
que este dia dedicado à ciência 'é uma festa tanto para os investigadores
como para o público em geral',
A quinta edição da Noite dos Investigadores decorreu em países como a
Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Inglaterra, Itália, Luxemburgo,
Suécia e muitos outros.

Pela Europa. Quinta edição da Noite dos Investigadores decorreu em outros países
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