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Ciência invade Congregados
na Noite dos Investigadores
NOITE DOS INVESTIGADORES tem, este ano, como palco o edifício dos
Congregados. Actividades decorrem a partir das 16 horas de sexta-feira.
UMINHO
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Sexta-feira, a partir das 16 horas, o Edifício dos Congregados,
na Avenida Central, em Braga,
abre portas à Noite Europeia dos
Investigadores 2017 (NEI2017),
cuja organização, nesta cidade,
cabe à Escola de Ciências da
Universidade do Minho.
O evento é gratuito e está aberto a cidadãos de todas as idades.
O programa contará com a presença de cerca de 150 investigadores e estudantes que trarão
uma selecção de actividades enquadradas na temática ‘Ciência
no dia-a-dia’, que incluem experiências e demonstrações relacionados com as áreas científicas da Biologia, Geologia, Ambiente, Física, Óptica, Matemática, Estatística, Computação,
Química, Educação e Psicologia.
Paralelamente, irão realizar-se
vários workshops sobre diferentes áreas científicas (nomeadamente sobre robótica, física de
partículas e programação) e também um ‘quizz’ sobre filmes e
séries televisivas relacionados
com a ciência.
Pelas 16.30 horas, terá lugar a
entrega dos prémios do concurso
de desenho ‘O dia-a-dia de um
cientista’. Este concurso foi dirigido a todas as crianças que frequentem o pré-escolar ou o 1.º
ciclo do ensino básico no distrito
de Braga, tendo envolvido 17 estabelecimentos de ensino e um
total de 694 alunos/desenhos.
Além de todas as actividades
de cariz científico, a iniciativa
contará, também, com momentos musicais durante a tarde e
noite, a cargo do grupo Nímia,
um projecto a trio de voz, contrabaixo e piano, com composi-

‘Dead Combo’ actuam neste festival

UMinho

Festival de Outono
mostra a cultura
em Braga, Monção
e Guimarães
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Iniciativa tem lugar nos Congregados

ções próprias que incorporam
elementos de músicas como o
jazz, new age, as bandas sonoras
ou o rock progressivo.
A NEI é uma iniciativa promovida pela Comissão Europeia,
que ocorre, em simultâneo, em

lll
Em Braga, a Escola
de Ciências da Universidade
do Minho tem como
parceiros locais o Município
de Braga, o INL, o LIP –
Laboratório de
Instrumentação e Física
Experimental de Partículas,
o Planetário – Casa da
Ciência de Braga e a CTEM
Academy.

mais de 340 cidades da Europa e
países vizinhos. Esta iniciativa
pretende quebrar as barreiras
que separam a Ciência dos cidadãos, promover o diálogo entre
os cientistas e o público e potenciar a consciência pública sobre
a influência da ciência no nosso
modo de vida.
Este projecto, promovido pela
Comissão Europeia no âmbito
das Acções Marie Curie e financiado pelo programa europeu
Horizonte 2020: Programa-Quadro de Investigação e Inovação,
cobrirá as cidades de Lisboa,
Porto e Braga, estabelecendo a
ponte entre os investigadores e a
sociedade nestes locais e contribuindo para aproximar diferentes actores sociais durante o processo de investigação e inovação.

O Conselho Cultural da Universidade do Minho promove,
a partir de amanhã e até sábado, a oitava edição do Festival
de Outono, com uma vintena
de actividades, desde música,
teatro, literatura, poesia, exposições, tertúlias e visitas guiadas. ‘Dead Combo’, ‘Mazgani’ e ‘The Legendary Tigerman’ são alguns dos artistas
convidados para esta iniciativa, que visa mostrar a dinâmica cultural em Braga e Guimarães, sobretudo para os novos
estudantes da academia.
O concerto de abertura, de entrada livre, é já na quinta-feira,
às 21.30 horas, com a Orquestra da UMinho, no salão medieval da Reitoria, no centro
de Braga. Mais cedo, às 11 horas, na cidade-berço, realizamse o teatro de sombras ‘E assim nasceu Guimarães’, no
Museu Alberto Sampaio, e a
‘Tertúlia 2Share’, que reúne às
16 horas, na Praça de Santiago, os músicos Valter Lobo e
Daniel Pereira Cristo, formados na academia minhota. Pelas 18 horas, os alunos de Teatro desta academia apresentam
a peça ‘Inserir Descrição’, no
antigo Laboratório das Artes.
Segue-se a actuação pelas ruas
da banda ‘Kumpania Algazarra’ e a projecção de um documentário sobre o património
histórico e cultural vimaranense. De volta a Braga, o programa prossegue às 21.30 horas,
no Museu Nogueira da Silva,
com uma viagem ao som de
instrumentos tradicionais chineses, coordenado pela solista
Lu Yanan.

