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Marque na Agenda: Noite de 30 de Setembro de 2016

MHNC-UP ABRE AS PORTAS DA CASA
ANDRESEN CELEBRAR A NOITE EUROPEIA DOS
INVESTIGADORES
20 de Setembro de 2016

Este ano, no âmbito da iniciativa Noite Europeia dos Investigadores
(NEI 2016), o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade
do Porto (MHNC-UP) coordena um conjunto de actividades de acesso
livre subordinadas ao tema “Ciência no dia-a-dia” - Science in Everyday
Life (SCILIFE)” que terão lugar já no dia 30 de Setembro no Porto.
A NEI 2016 acontece a 30 de Setembro e as actividades terão início às 18H00,
altura em que, no Porto o MHNC-UP abrirá as portas ao público. A extraordinária
selecção de actividades práticas, simulações, jogos, visitas guiadas e debates que
preparámos para visitantes de todas as idades vão ter lugar na emblemática e
recém-renovada Casa Andresen, bem no centro do Jardim Botânico do
Porto/MHNC-UP, estendendo-se até às 00H00.
Dada a importância de levar a ciência até ao público, de abrir as instituições científicas à
comunidade e de promover o contacto dos cientistas com todos, este ano e no próximo, o
MHNC-UP coordena e organiza localmente, no Porto, a oferta de uma selecção de actividades
enquadradas na temática Ciência no dia-a-dia que serão promovidas por mais de 15 entidades
parceiras, mobilizando mais de três dezenas de investigadores e estudantes e que incluem
demonstrações, jogos interactivos, quizzes, experiências de realidade virtual, visitas guiadas ao
Jardim Botânico do Porto, incluindo uma expedição naturalista ao estilo do séc. XIX e uma

MHNC-UP abre as portas da Casa Andresen celebrar a Noite Europeia dos Investigadores

missão de reconhecimento da fauna que se esconde nos charcos e lagos que este espaço
acolhe, entre muitas outras acções que tocam todas as áreas do conhecimento científico. O
programa de actividades completo para a NEI2016 no Porto segue em anexo.
A NEI é uma iniciativa da Comissão Europeia que, em 2005, lançou a ideia de que cientistas e
público – juntos – podem comemorar a ciência, anualmente, através de uma série de
actividades que decorrem em simultâneo pelas várias cidades europeias durante a noite da
última sexta-feira de Setembro.
Desde então, na última sexta-feira de Setembro por toda a União Europeia os cidadãos têm
participado em actividades de ‘meter a mão na massa’ fazendo experiências científicas, mas
também participando em debates, conversas com cientistas, observações, entre outras acções,
que permitem divulgar as potencialidades da investigação científica para o desenvolvimento
sócio-cultural e económico da sociedade. Mais informação relevante sobre o evento pode ser
encontrada no dossier de imprensa, em anexo.
Desde já, o(a)s Senhore(a)s Jornalistas estão convidado(a)s a participar na Noite Europeia dos
Investigadores, juntando-se a nós na Casa Andresen, no Jardim Botânico do Porto/MHNC-UP.
Até lá ‘Registem já esta data na agenda!’
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Venham comemorar a ciência e desvendar o impacto da investigação científica no nosso dia-adia!

Mais informações:
http://noitedosinvestigadores.org/
https://www.facebook.com/noitedosinvestigadorespt/

Imagens:
Em anexo encontram-se algumas fotos que poderão ser utilizadas para ilustrar o espaço onde decorrerá a
NEI2016 no Porto.
Imagens 1-4: Casa Andresen, Jardim Botânico do Porto/MHNC-UP. Créditos: MHNC-UP; 2016.
Imagens 5-12: Jardim Botânico do Porto/MHNC-UP. Créditos: MHNC-UP; 2016.

Sobre o Consórcio SCILIFE:
Coordenado pelo Museu Nacional de História Natural e da Ciência/Museus da Universidade de Lisboa
(ULISBOA/MUHNAC), e integrando a Escola de Ciências da Universidade do Minho, a Associação para a
Inovação e Desenvolvimento da FCT (NOVA.ID.FCT), o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

MHNC-UP abre as portas da Casa Andresen celebrar a Noite Europeia dos Investigadores
(CIES) do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), e a Câmara Municipal de Lisboa, o consórcio
SCILIFE, que de que faz parte o MHNC-UP, pretende promover um conjunto de actividades científicas
interessantes e apelativas dirigidas ao público em geral com vista a dar conhecimento da investigação de
enorme qualidade produzida em Portugal e das suas relevantes aplicações no nosso quotidiano.
Este projecto da NEI é promovido pela Comissão Europeia no âmbito das Ações Marie Curie e financiado
pelo programa europeu Horizonte 2020: Programa-Quadro de Investigação e Inovação.

Sobre o Museu de História Natural e da Ciência da U.Porto (MHNC-UP)
Estabelecido formalmente no final de 2015, como resultado da fusão do Museu de História Natural da
U.Porto e do Museu da Ciência da U.Porto/Núcleo da Faculdade de Ciências da U.Porto (ambos
originalmente a funcionar desde 1996), o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto
(MHNC-UP) tem como missão fundamental promover a difusão do conhecimento sobre a evolução,
diversidade e a convergência entre o mundo natural e cultural. Nesse sentido, o MHNC-UP compromete-se
a preservar, valorizar, estudar e divulgar um vasto património associado às ciências naturais, exactas e
humanas, edificado através de actividades educativas e de investigação desenvolvidas no seio
da U.Porto ao longo de mais de dois séculos.
O MHNC-UP encontra-se organizado segundo uma estrutura bipolar que integra um polo central localizado
nas instalações do Edifício Histórico da Reitoria da U.Porto, e outro, que inclui a Galeria da Biodiversidade –
Casa Andresen e o Jardim Botânico do Porto.
O Polo central do MHNC-UP, que alberga as colecções históricas de geologia, paleontologia, zoologia,
arqueologia e etnografia, botânica (incluindo o Herbário da U.Porto – PO) e ciência, encontra-se em
processo de restruturação, estando neste momento encerrado ao público. Por sua vez, a Galeria da
Biodiversidade, um espaço que receberá o estatuto de Centro Ciência Viva, está já em fase final de
instalação, prevendo-se a sua breve abertura ao público.
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