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Save the date: Noite de 30 de setembro

MUHNAC é palco da celebração da Noite Europeia dos
Investigadores
13 de setembro, 2016

Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa é a
entidade proponente do consórcio SCILIFE (Science in Everyday Life – Ciência no
Dia-a-Dia), que em 2016 organiza a Noite Europeia dos Investigadores (NEI) em
Lisboa, no Porto e em Braga.
A NEI acontece a 30 de setembro e as atividades terão início às 18H00, altura que, em Lisboa, o
Museu abrirá as portas ao público. As mais de 90 atividades previstas vão estender-se ao longo
do eixo MUHNAC-ULisboa – Praça do Príncipe Real – Miradouro de São Pedro de Alcântara até
às 24H00.
Dada a importância de levar a ciência junto do público, de abrir a porta das instituições científicas
e promover o contato dos cientistas com todos, por mais um ano, o MUHNAC-ULisboa coordena e
organiza a oferta de uma série de atividades com a temática Ciência no dia-a-dia que serão
promovidas por cerca de uma centena de grupos de investigação de várias instituições nacionais,
envolvendo mais de 250 cientistas.
Nesta noite, o MUHNAC-ULisboa estará de portas abertas com acesso livre a exposições, onde o
público poderá falar com os cientistas. Por exemplo, na Exposição os ‘Dinossauros que viveram
na nossa Terra’, os cientistas explicarão como estes fantásticos animais continuam presentes no
nosso dia-a-dia. Já para os interessados nos astros, esta será a oportunidade perfeita para assistir
a uma sessão de plenário (com inscrição no local) e participar em atividades de observação do
céu de setembro através de telescópios.
Mas há mais. Entre o MUHNAC-ULisboa e o Miradouro de São Pedro de Alcântara, os visitantes
podem participar em oficinas, atividades experimentais, debates, num café de ciência, num Quiz,
assistir a demonstrações e a uma variada oferta cultural, que inclui uma "aula" de danças
tradicionais europeias e um concerto no miradouro de São Pedro de Alcântara.
Uma noite em que o MUHNAC-ULisboa conta com a colaboração das entidades parceiras em
Lisboa, nomeadamente, duas outras universidades da região (ISCTE-Instituto Universitário de
Lisboa e a Universidade Nova de Lisboa) e a Câmara Municipal de Lisboa.
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A NEI é uma iniciativa da Comissão Europeia que, em 2005, lançou a ideia de que cientistas e
público – juntos – possam comemorar a ciência, numa noite por ano, através de uma série de
atividades que decorrem em simultâneo pelas várias cidades europeias.
Desde então, na última sexta-feira de setembro por toda a União Europeia os cidadãos têm
participado em atividades de ‘meter a mão na massa’ fazendo experiências científicas, mas
também participando em debates, conversas com cientistas, observações, que divulgam as
potencialidades da investigação científica para o desenvolvimento social e económico da
sociedade. (mais informação no dossier para a imprensa)
Desde já, os senhores jornalistas estão convidados a participar na Noite Europeia dos
Investigadores no MUHNAC-ULisboa, sendo que em breve receberão mais informação sobre o
programa detalhado.
Até lá ‘Save the date!’
Venha comemorar a ciência!

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

Fotos: download das fotografias em https://we.tl/saoERRWIfp
- as fotografias devem ser usadas para ilustrar as notícias sobre a NEI2016 organizada pelo
MUHNAC.
- todas as fotografias têm autoria de César Garcia a quem deve ser atribuído o devido copyright,
à exceção da foto _J8B8888 cujo copyright é MUHNAC

Sobre o MUHNAC - Museu Nacional de História Natural e da Ciência (Museus da Universidade de Lisboa)
O MUHNAC é uma Unidade Especializada da Universidade de Lisboa, que tem como missão promover a curiosidade e
a compreensão pública sobre a natureza e a ciência e prestar serviços à comunidade académica e à sociedade, através
da preservação e valorização das suas coleções e do património universitário, da investigação, da realização de
exposições e outras ações de caráter científico, educativo, cultural e de lazer. A sede do Museu situa-se na Rua da
Escola Politécnica, no coração de Lisboa (Príncipe Real) e inclui lugares classificados e repletos de história, tais como o
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Jardim Botânico de Lisboa (monumento nacional), o edifício da antiga Escola Politécnica, o Laboratorio Chimico e o
Observatório Astronómico da mesma Escola, o antigo Picadeiro do Colégio dos Nobres e o Observatório Astronómico
de Lisboa (na Tapada da Ajuda). Os seus acervos totalizam quase 1 milhão de exemplares e incluem importantes
coleções científicas, de história natural (abrangendo a botânica, mineralogia, paleontologia, zoologia e antropologia), de
instrumentos e outros objetos histórico-científicos, uma biblioteca especializada e um arquivo histórico.
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