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Ciência à solta na Noite Europeia dos investigadores TODOS DESTAQUES

O cenário tem-se repetido nos últimos anos e 2011 não é exceção. Na próxima sexta-
feira, dia 23 de setembro, dezenas de cientistas da Universidade do Porto vão trocar os
laboratórios pelo edifício da Reitoria e espaços circundantes. Mas em vez das batas
brancas, vão trazer consigo guitarras, receitas de cocktails, experiências "mão-na-
massa", filmes e tudo o mais que servir para levar a Ciência a toda a população da
cidade em mais uma edição da Noite Europeia dos Investigadores / Porto (NEI2011).
 
À sétima edição, a NEI mantém o objetivo de desmistificar a imagem “óculos de
garrafão” dos cientistas, revelando ao mesmo tempo o trabalho desenvolvido
diariamente por “pessoas normais com um trabalho extraordinário”. É esse o desafio
proposto ao grupo de investigadores que, a partir das 15 horas, vão conviver com a
população através de um programa alargado de atividades pensadas para todas as
idades e de participação livre.
 
Depois de consultarem o “menu” de atividades (ver programa detalhado)  na zona de
Receção & Ponto de Informação, os visitantes podem então encaminhar-se para uma das
muitas ações que estarão ao decorrer em simultâneo. Para os mais jovens, há
experiências “mãos na massa”, sessões de speed-dating com cientistas, atividades
desportivas e sessões de observação astronómica no Planetário Portátil do Centro de
Astrofísica da U.Porto (CAUP). Pelo meio, sugere-se uma passagem pelo Mural dos
Cientistas, onde os visitantes podem deixar um testemunho sobre o que é ser cientista.
Já no interior da Reitoria, a escolha abrange uma sessão de "Curtas Científicas" – Ciclo
de Cinema Científico e visitas aos museus da Universidade. Tudo isto antes de um Fim
de tarde no Futuro em que se parte à descoberta de aplicações práticas desenvolvidas do
por docentes da U.Porto.
 
À noite, as propostas voltam a ser muitas e variadas. Em pleno Jardim da Cordoaria, os
mais aventureiros podem optar entre sessões de Observação de morcegos ou por
reproduzir imagens de células recorrendo a  Lanternas Fluorescentes na atividade Light
Cell. À mesma hora, sobem ao palco da Reitoria “Marionetas & Banda Desenhada”,
resultado dos workshops que, ao longo das últimas semanas, juntaram cientistas e
não-cientistas na construção de uma banda desenhada com personagens em marionetas.
Até à meia-noite, assiste-se ainda a um concerto de rock protagonizado por bandas de
cientistas, e discute-se os temas proeminentes da ciência à mesa de um Bar Científico,
com direito a cocktails confecionados por investigadores.
 
Ainda da parte da noite, entre as 20 e as 22 horas, a invasão científica expande-se até
ao Planetário do Porto, onde será inaugurada a Exposição “Neptuno”, construída a partir
de trabalhos realizados pelos alunos do 3º ano da Escola EB1/JI de Pedrouços. Segue-se
uma Tertúlia sobre "Como me tornei cientista".
 
Importa dizer que, ao participar nas atividades da NEI2011 Porto, cada participante
habilita-se a ganhar prémios através dos sorteios que vão ser organizados ao longo do
dia. Todos os interessados em participar na NEI 2011 como VOLUNTÁRIOS, apoiando a
organização do evento, podem registar-se em http://nei2011.eu/voluntarios/.
 
A decorrer simultaneamente em várias cidades da União Europeia (15 em Portugal), a
NEI2011 integra-se no Programa Pessoas, acções Marie Curie, no âmbito do Sétimo
Programa-Quadro da Comissão Europeia (FP7-People). No Porto, a organização estará a
cargo da Universidade do Porto, através da Universidade do Porto Inovação (UPIN), do
Centro de Astrofísica (CAUP)e do Instituto de Biologia Molecular e Celular (IBMC).
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