
 
 
 

Reitor inaugura Mostra da U.Porto às 11 horas de quinta-feira 

Universidade do Universidade do Universidade do Universidade do Porto Porto Porto Porto mmmmostra 100 anos ostra 100 anos ostra 100 anos ostra 100 anos     
de inovação de inovação de inovação de inovação no Pavilhão Rosa Motano Pavilhão Rosa Motano Pavilhão Rosa Motano Pavilhão Rosa Mota    

 
 

O reitor da Universidade do Porto, José Marques dos Santos, vai estar esta quinta-
feira, dia 17 de Março, pelas 11 horas, no Pavilhão Rosa Mota, para liderar uma 
visita guiada, aberta à comunicação social, aos espaços da 9.ª Mostra de Ciência, 
Ensino e Inovação da U.Porto. Este será o momento inaugural do certame que, até 
domingo, vai mobilizar centenas de professores, investigadores e estudantes de 
instituição para o centro da cidade, com o objectivo de dar a conhecer a toda a 
população o que de melhor se faz na maior universidade portuguesa. 
 
A poucos dias de celebrar o seu centésimo aniversário (22 de Março), a U.Porto 
prepara-se assim para festejar a data com a comunidade ao longo de quatro dias 
recheados de informação, experimentação e descoberta. Tudo isto numa festa do 
Conhecimento onde estudantes de todas as idades, famílias e meros curiosos são 
convidados a participar em dezenas de actividades científicas dinamizadas por 
cerca de 40 unidades de ensino, investigação e gestão da Universidade do Porto. 
 
Tendo o Centenário como pano de fundo, a Mostra deste ano promete surpreender 
com um conjunto de iniciativas onde a história da Universidade e da Ciência não 
é esquecida. Para além das actividades a decorrer em permanência nos stands das 
faculdades e centros de investigação, os visitantes vão poder conhecer as 
experiências que marcaram a evolução da Química num espectáculo - “Química à 
Mostra” – protagonizado por docentes da U.Porto (quinta e sexta-feira, às 16h30). 
Também na companhia de professores e investigadores da instituição, será 
possível descobrir, em apenas sete minutos, alguns dos temas que notabilizaram o 
ensino e a investigação da U.Porto ao longo do último século. 
 
De resto, a Mostra reafirma-se como espaço de diálogo entre a Universidade e a 
comunidade, destinado particularmente à orientação vocacional dos mais jovens. 
Só este ano, pelo menos 6 mil estudantes de 80 escolas do ensino básico e 
secundário de toda a região vão ter a oportunidade única de, num mesmo local, 
reunir informação sobre os diferentes cursos e áreas de investigação das 14 
faculdades da U. Porto, contactando directamente com os seus professores, 
investigadores e estudantes. 
 
 
  



Entre as actividades especialmente preparadas para os mais jovens destacam-se as 
sessões informativas que na quinta e na sexta-feira, dias mais procurados pelas 
escolas, darão aos estudantes do ensino secundário a oportunidade de esclarecerem 
todas as dúvidas sobre o “Acesso ao Ensino Superior 2011/2012” com um técnico 
da Direcção Geral do Ensino Superior. Presente na Mostra vai estar também a 
Universidade Júnior, o projecto da U.Porto que dá a oportunidade a alunos do 
ensino básico e secundário de experienciarem vivências de estudantes universitários. 
A U.Júnior abre esta quinta-feira as inscrições para os seus cursos de Verão. 
 
Mas há muito mais a descobrir num passeio pelo “pólo” da U.Porto no Pavilhão 
Rosa Mota. Até domingo, os visitantes vão poder entrar na pele de um agente do 
CSI e em poucos segundos identificar drogas com testes químicos, ou participar 
num parto simulado com manequins computorizados em tamanho real. Na “sala 
de espera” para os rastreios médicos organizados por estudantes das áreas das 
Ciências da Saúde, haverá ainda tempo para assistir a uma demonstração de cães-
guia (sexta-feira, 16 horas) ou para provar um prato de “cozinha florestal” 
preparado pelo chef Hélio Loureiro (sexta-feira, 11 horas). 
 
A Mostra é também ocasião para conhecer, de forma divertida e interactiva, as 
últimas novidades geradas na U.Porto. É isso que Yago de Quay procurará provar 
nos dois espectáculos de “Dance Jockey” que levará, no sábado e no domingo, à 
área central do pavilhão. Ao longo de meia hora, é ali que o estudante do 
mestrado em Multimédia da FEUP vai mostrar as potencialidades da ligação entre 
movimento e expressão sonora utilizando um fato com sensores que, pelo 
movimento, provoca sinfonias electrónicas no computador.  
 
Ainda para o fim-de-semana, a Mostra reserva um conjunto de actividades 
pensadas para um público dos 8 aos 80 anos. Entre as acções previstas destacam-
se as viagens do planetário portátil do Centro de Astrofísica da U. Porto (sábado e 
domingo, 11 horas), a final de um concurso de pontes de esparguete (sábado, 
15h30) e uma sessão de observação das estrelas ao telescópio (noite de sábado). 
A tarde de domingo será preenchida com actuações dos grupos do Orfeão 
Universitário do Porto (OUP) e do Grupo de Fados da Faculdade de Engenharia. 
 
Com engrada gratuita, a 9.ª Mostra da U.Porto estará aberta ao público quinta e 
sexta-feira, entre as 10 e as 19 horas; sábado das 11 às 23 horas; e domingo, das 
11 às 19 horas. Mais informações em http://mostra.up.pt. 
  
Contamos convosco. 
 

 

Gabinete de Imprensa 
Porto, 15 de Março de 2011 

 
 
Para mais informações, contactar Raul Santos: 91 630 08 96 
Reitoria da Universidade do Porto | Gabinete de Imprensa | imprensa@reit.up.pt | tlf: 220408176 
A Universidade do Porto comemora 100 anos em 2011. Acompanhe a programação em http://centenario.up.pt  
 



QUINTA-FEIRA — DIA 17 

10H30 Manobras de suporte básico 
de vida pediátrico
— Demonstração interactiva 
(CSB, FMUP)

11H00 Medicina dentária forense, 
Alexandra Teixeira (FMDUP)

11H10 Quando “elas” passam a 
“eles”: efeitos de contaminan-
tes ambientais na reprodução 
de organismos aquáticos, 
Miguel Santos (CIIMAR)

15h00 Gestão de fogos florestais: um 
sistema de engenharia, João 
Claro e Abílio Pacheco
(INESC Porto LA)

15H10 Energa Escura, Matéria Escura 
e outros problemas de Física 
Fundamental, Orfeu Bertolami 
(FCUP)

15H30 FM-FADEUP

15H50 Legislatuna (Tuna feminina
da Fac. de Direito)

16H30
17H45

Química à Mostra, um espec-
táculo de química, com Carlos 
Corrêa (FCUP), Maria José Feio 
(REQUIMTE), Marcelo Vaz Osório 
(FFUP), Cláudia Gomes da Silva e 
Ricardo Segundo (FEUP). Narração 
e encenação de Nicolau Pais.

— SALA DE CONFERÊNCIAS

11H45 Acesso ao ensino superior 
2011-2012: Descobre.
Escolhe. Concorre. 
Bruno Pereira (DGES)

15H00 Acesso ao ensino superior 
2011-2012: Descobre.
Escolhe. Concorre. 
Bruno Pereira (DGES)

18H30 Contextos relacionais de 
desenvolvimento: da inves-
tigação à intervenção, Maria 
Emília Teixeira Costa (CPUP), 
comunicação integrada no ciclo 
de conferências “Conhecimento 
da U.Porto”

— SALA DE CONFERÊNCIAS

11H45 Acesso ao ensino superior 
2011-2012: Descobre.
Escolhe. Concorre. 
Bruno Pereira (DGES)

15H00 Acesso ao ensino superior 
2011-2012: Descobre.
Escolhe. Concorre.
Bruno Pereira (DGES)

— EXTERIOR

A partir do 
início da 
noite

Sessões de observação 
de telescópio (CAUP)

SEXTA-FEIRA  — DIA 18

10H30 Manobras de suporte básico 
de vida pediátrico 
— Demonstração interactiva 
(CSB, FMUP)

11H00 Da floresta para a mesa, um 
programa de culinária orientado 
para o conhecimento: 
— chef Hélio Loureiro (Porto 
Palácio Hotel),  
— Patrícia Padrão (FCNAUP): 
“Perda da biodiversidade alimen-
tar e do receituário gastronómico” 
— Nicole Devy-Vareta (FLUP): 
“Florestas e pessoas: um percur-
so na história” 
— Carmen Ferreira e Fátima Ma-
tos (FLUP): “Espécies florestais 
utilizadas na culinária tradicional 
portuguesa”

12H00 Os novos direitos,  Luísa Neto 
(FDUP)

12H10 Técnicas de Reprodução Medi-
camente Assistidas: questões 
jurídico-legais, éticas e 
sociais, Luísa Veloso (ISCTE), 
Susana Silva  (U.Minho)

15H00 FM-FADEUP

15H10 O nosso Universo, por Filipe 
Pires, CAUP

15H20 Orientação Vocacional: fugas 
à volta de um centro, Inês Leão 
e Núria Soares (FPCEUP)

15H30 O cérebro: como a dor nos 
afecta? Isaura Tavares (FMUP)

15H40 Protege o teu cérebro, Teresa 
Summavielle (IBMC)

16H00 Cães-guia: demonstração de 
obediência (ICBAS)

16H30
17H45

Química à Mostra, um espec-
táculo de química, com Carlos 
Corrêa (FCUP), Maria José Feio 
(REQUIMTE), Marcelo Vaz Osório 
(FFUP), Cláudia Gomes da Silva e 
Ricardo Segundo (FEUP). Narração 
e encenação de Nicolau Pais.

18H00 Instruções, de Sinisterra (ex-
certo), pelo S.O.T.A.O (grupo de 
teatro do ICBAS)

SÁBADO — DIA 19 

11H00 Planetário Portátil (CAUP)

15H00 O cérebro: como a dor nos 
afecta? Isaura Tavares (FMUP)

15H10 Protege o teu cérebro, Teresa 
Summavielle (IBMC)

15H20 Orientação Vocacional: fugas 
à volta de um centro, Inês Leão 
e Núria Soares (FPCEUP)

15H30
17H30

O dia em que as pontes 
caíram. Final do concurso de 
pontes de esparguete, Dep.º de 
Engenharia Civil (FEUP)

17H30
19H30

Da ideia à obra (FAUP), com 
Adalberto Dias, Álvaro Domin-
gues, António Madureira, Camilo 
Rebelo, Carlos Guimarães, Carlos 
Prata, Filipa de Castro Guerreiro, 
Francisco Vieira de Campos, João 
Pedro Serôdio, Nuno Brandão 
Costa, Nuno Valentim, José Gigan-
te, José Manuel Soares e outros.

20H00 Dance Jockey, performance 
experimental com música criada 
por sensores no corpo de um 
bailarino. Tecnologia interpreta-
tiva e composição: Yago de Quay 
(Mestrado em Multimédia)

21H30 Química à Mostra, um espec-
táculo de química, com Carlos 
Corrêa (FCUP), Maria José Feio 
(REQUIMTE), Marcelo Vaz Osório 
(FFUP), Cláudia Gomes da Silva e 
Ricardo Segundo (FEUP). Narra-
ção e encenação de Nicolau Pais.

DOMINGO  — DIA 20

11H00 Planetário Portátil (CAUP)

15H00 Criptografia, a ciência dos 
“códigos secretos”, António 
Machiavelo (FCUP)

15H10 Segurança na Internet, Filipa 
Falcão Reis e Diana Vaz Ribeiro 
(FCUP)

15H20 Pauliteiros de Miranda do OUP

15H50 Grupo de Cante Alentejano 
do OUP

16H20 Arquicoro (coro da FAUP)

17H00 Dance Jockey, performance 
experimental com música criada 
por sensores no corpo de um 
bailarino. Tecnologia interpreta-
tiva e composição: Yago de Quay 
(Mestrado em Multimédia)

17H30 Grupo de Fados da FEUP

ACTIVIDADES NA ÁREA CENTRAL




