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GUIA PARA UMA NOITE EUROPEIA
DOS INVESTIGADORES NATURALISTA
EM LISBOA
A não perder

Helena Geraldes (https://www.wilder.pt/author/helena/)  Divirta-se (https://www.wilder.pt/./divirta-se/)
 29.09.2016

Palestras, conversas, jogos e expedições fazem parte do programa
naturalista da Noite Europeia dos Investigadores, a 30 de Setembro, para
Lisboa, organizado por dois consórcios, que reúnem oito instituições de
Ciência.

 

Workshop “Arte do Mar”

Três artistas plásticos dão nova vida a resíduos encontrados nos oceanos
e praias de todo o mundo.

Organização: Skeleton Sea
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Local: Exterior do Pavilhão do Conhecimento

Quando: 19h00 às 00h00

 

WallE: O Mar precisa de ti

Participe numa pequena encenação em torno do filme Wall-E que tem
como cenário a biodiversidade do fundo do mar.

Organização: MARE, ISPA-IU

Local: Átrio do Pavilhão do Conhecimento

Quando: 19h30, 20h00, 21h00, 21h30, 22h00 e 22h30

 

SPRINTalks

Em tom informal, alguns investigadores apresentam ideias para o dia-a-
dia, num futuro muito próximo. Entre os testemunhos poderá ouvir falar
do futuro dos oceanos e de mitos climáticos.

Local: Auditório José Mariano Gago, no Pavilhão do Conhecimento

Quando: 21h30 às 23h45

 

Jogo Agroforest

Descubra como gerir uma propriedade agrícola de forma sustentável.

Organização: CE3C-FCUL

Local: Átrio do Pavilhão do Conhecimento
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Quando: 19h00 às 00h00

 

Microplásticos no oceano

Descubra os microplásticos e o seu impacto nos ecossistemas marinhos.

Organização: MARE-UCoimbra

Local: Exterior do Pavilhão do Conhecimento

Quando: 19h00 às 00h00

 

Explorando os oceanos

Venha identificar a biodiversidade marinha e explorar a aplicação de
alguns dos seus recursos no nosso quotidiano.

Organização: EMEPC

Local: Exterior do Pavilhão do Conhecimento

Quando: 19h00 às 00h00

 

Biodiversidade e alimentação

Numa viagem ao longo do tempo conheça as plantas que fizeram ou farão
parte da nossa alimentação.

Organização: Sociedade Portuguesa de Botânica

Local: Átrio do Pavilhão do Conhecimento

Quando: 19h00 às 00h00
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O lado vivo do solo

Exposição interactiva “hands on” sobre o papel crucial que o solo,
enquanto reservatório de biodiversidade, tem no funcionamento dos
ecossistemas e de como o nosso dia-a-dia depende desse funcionamento.

Organização: Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais
(CE3c)

Local: Museu Nacional de História Natural e da Ciência – Ulisboa

Quando: 18h00 às 00h00

 

À descoberta do MARE

Conheça os peixes que consome, quais as espécies marinhas
comercialmente mais importantes em Portugal, como se vê o sexo nos
peixes, quantos anos vivem e descubra os macroinvertebrados
bentónicos. Conheça a investigação que se faz no MARE e espreite por
microscópicos e lupas para observar, ao pormenor, os segredos do mar.

Organização: MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente

Local: Museu Nacional de História Natural e da Ciência – Ulisboa

Quando: 18h00 às 00h00

 

Jogo “O que sabes sobre o mar”
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Teste os seus conhecimentos sobre o mar com o “Mar da Glória” – jogo
de tabuleiro sobre pesca, animais marinhos, poluição dos oceanos,
salsichas de peixe e biodiversidade – e “Espaço de artes plásticas”, uma
actividade de pintura, desenho e origami para explorar a anatomia
externa dos peixes.

Organização: IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera

Local: Museu Nacional de História Natural e da Ciência – Ulisboa

Quando: 18h00 às 00h00

 

Rotas pela cidade: “Praças, jardins e água”

Esta é uma visita guiada sobre a história da água e dos jardins na sétima
colina, com início no Jardim Botânico de Lisboa, passando pela galeria
subterrânea da Rua da Escola Politécnica e acabando na galeria do Loreto
(jardim São Pedro de Alcântara)

Organização: Museu da Água e Museu Nacional de História Natural e da
Ciência

Quando: 18h30 às 20h00

Nota: esta actividade requer pré-inscrição. As inscrições abrem a partir
das 18h00 no Museu Nacional de História Natural e da Ciência.

 

Quizz “Quem quer ser um naturalista amador?”

Concurso de equipa com perguntas elaboradas por investigadores de
diferentes grupos taxonómicos para dar a conhecer a biodiversidade
nacional e o projecto de ciência cidadã Biodiversity4all.
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Organização: Biodiversity4all

Local: Museu Nacional de História Natural e da Ciência – Ulisboa

Quando: 22h00 às 23h30

 

Museu à noite: “Bioindicadores da qualidade do ar”

Descubra a elevada diversidade dos líquenes e briófitos no Jardim
Botânico da Universidade de Lisboa e a sua importância como
bioindicadores da qualidade ambiental.

Organização: Museu Nacional de História Natural e da Ciência

Local: Museu Nacional de História Natural e da Ciência – Ulisboa

Quando: 18h30 às 19h30

Nota: esta actividade requer pré-inscrição. As inscrições abrem a partir
das 18h00 no Museu Nacional de História Natural e da Ciência.

 

Terra Mel, terra de abelhas

As abelhas domésticas (Apis mellifera L.) desempenham um serviço de
polinização fundamental ao funcionamento dos ecossistemas e na
biodiversidade. Se quer aprender sobre o funcionamento deste complexo
sistema biológico venha observar o enxame, a rainha, o zangão e as
obreiras. Prove os seus produtos, viaje no jardim de abelhas e conheça
uma nova ameaça asiática (Vespa velutina), classificada como espécie
exótica e invasora.

Organização: INIAV | FNAP | SIGMETUM
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Local: Jardim do Príncipe Real

 

 

Descubra mais actividades.

Conheça aqui (http://noitedosinvestigadores.pt) o programa
completo da Noite Europeia dos Investigadores, do consórcio Ciência
Viva, ITQB, Universidade de Coimbra e i3S – Instituto de Investigação e
Inovação em Saúde.

Conheça aqui (http://noitedosinvestigadores.org) o programa
completo da Noite Europeia dos Investigadores do consórcio
Universidade de Lisboa, Universidade do Minho, FCT Nova e Câmara
Municipal de Lisboa.

Conheça o programa (http://www.wilder.pt/divirtase/10
coisasparafazernanoitedosinvestigadoresdoporto/) para a
cidade do Porto.

Conheça aqui (http://www.wilder.pt/divirtase/10sugestoesde
biodiversidadeportodoopaisparaestasextafeira/) as 10
actividades a não perder um pouco por todo o país.
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