
“CARTÕES DE OPTIMISMO”

Um ano depois da passagem pela Faculdade de Desporto, a Mostra de Ciência, Ensino e Inovação regressa ao 
Pavilhão Rosa Mota, para quatro dias em que a Ciência e o Conhecimento têm portas abertas para a sociedade, 
num espaço pensado para as famílias, para os curiosos e também para as escolas e estudantes do ensino secun-
dário ainda a tentar decidir o percurso a seguir no ensino superior.

De 26 a 29 de Março (quinta-feira a domingo), as 14 faculdades e 14 dos mais importantes centros de 
investigação da Universidade do Porto levam os seus laboratórios e salas de aula para o Pavilhão Rosa Mota, com 
o apoio de centenas de professores, investigadores e estudantes, para dar a conhecer as actividades de ensino e 
investigação realizadas na maior universidade do país.

Integrada nas comemorações do Dia da Universidade do Porto, esta festa aberta da Ciência e do Conhecimento 
dá aos visitantes a possibilidade de assistir a várias dezenas de demonstrações da Ciência e Tecnologia produzida 
na Universidade do Porto e participar pessoalmente em outros tantos testes, experiências e ensaios.

Só na edição de 2008, mais de 12.000 visitantes quiseram fazer parte desta festa do Conhecimento, onde é 
possível compreender o impacto que a Universidade do Porto tem na sociedade e no desenvolvimento científico e 
tecnológico do país.

A VII Mostra de Ciência, Ensino e Inovação estará aberta entre as 10 e as 19 horas nos dias 26, 27 e 29 de Março 
- no sábado, dia 28, as portas mantêm-se abertas até às 23 horas, sendo a entrada gratuita para todos os visitantes.

Paralelamente às actividades no Pavilhão Rosa Mota, decorrerá no auditório da Biblioteca Almeida Garrett o 
primeiro “Science: what else?”, simultaneamente um encontro de comunicadores de Ciência e um ciclo de 
colóquios sobre Ciência, com temas tão variados como a Biologia Sintética, a Astrofísica e a Astronomia, 
apresentados por cientistas conceituados, com a capacidade de tornar compreensíveis temas complexos.


