Nota de imprensa

Pint of Science: O regresso
portugueses aos bares do país

dos

cientistas

Três noites, 19 bares, 5 cidades, 114 investigadores, 57 conversas sobre os mais empolgantes
temas de ciência, com um copo de cerveja na mão. De 20 a 22 de maio, a ciência portuguesa
vai percorrer os bares de Aveiro, Braga, Bragança, Lisboa, Porto, e em simultâneo.
Lisboa, 12 de maio de 2019 – música, videojogos, tecnologia, ambiente, terapia, química, alimentação,
plantas, astronomia, física, biodiversidade, psicologia, saúde, matemática, sustentabilidade e robótica.
Esta lista aparentemente aleatória de palavras trata-se, na verdade, de uma parte da coletânea de
tópicos que o festival Pint of Science Portugal trará à discussão, entre os dias 20 e 22 de maio, no
norte e centro do país. Depois do sucesso da primeira edição, o evento regressa a Portugal e, para
além do Porto e de Lisboa, chega agora a três novas cidades: Aveiro, Braga e Bragança!
Ao todo, serão 114 os investigadores das mais diversas áreas a partilhar o seu trabalho com o
público. O objetivo das diferentes sessões deste festival é juntar a população portuguesa aos
investigadores, num ambiente descontraído, como, por exemplo, um bar, de modo a promover o
conhecimento e a discussão das últimas novidades científicas.
O Pint of Science é o maior festival de comunicação de ciência do mundo! No nosso país é
organizado por uma associação sem fins lucrativos - a Pint of Science Portugal – na qual participam
mais de 100 voluntários. Nesta 2ª edição será possível conversar sobre uma grande variedade de
temas: “Cabecinha pensadora” (neurociência, psicologia e psiquiatria); “Com pés e cabeça”
(medicina, biologia humana, saúde), “O nosso Mundo” (geociência, botânica e zoologia), “Chatear
Camões” (história, direito e sociologia), “Do 8 ao 80” (física, química e matemática), “Ter muita lata”
(engenharia, robótica e computação) e “Pint’Arte” (ciência e arte).

SABER MAIS:
O que é o Pint of Science?
O Pint of Science é um festival internacional de ciência que pretende aproximar a comunidade
científica do público em geral. Esta ideia surgiu em 2013, no Reino Unido, e após o sucesso da
organização de um pequeno encontro entre pacientes e investigadores do King’s College, em
Londres. O evento foi tão bem recebido que rapidamente se transformou num festival e se espalhou
por diversos países do mundo. O objetivo é que os investigadores dêem a conhecer os seus projetos
de uma forma simples e, para tal, nada melhor que uma mera conversa sobre ciência acompanhada
de um copo de cerveja.

Como surgiu o Pint of Science Portugal?
Foi numa das sessões do festival em Londres que a Daniela Domingues (coordenadora do Pint of
Science Portugal) conheceu o Pint of Science. Sendo o povo português maioritariamente bastante
curioso e, ao mesmo tempo, um bom apreciador de uma conversa num bar, rapidamente percebeu
que tinha que trazer o festival para Portugal. Assim sendo, e com a colaboração de mais de 30
voluntários, surgiu, em 2018, a primeira edição do festival Pint of Science em Portugal, no Porto e em
Lisboa, do qual fizeram parte cerca de 500 participantes.
Quando e onde acontece?
O festival acontece anualmente durante três dias no mês de maio, em centenas de locais do Mundo
em simultâneo! Em 2019, o festival terá lugar em 24 países: na Europa, em Portugal, Espanha,
França, Bélgica, Itália, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Grécia, Irlanda e Suécia; na América, no
Canadá, Estados Unidos da América, Costa Rica, México, Paraguai e Brasil; na Ásia, na Rússia,
Singapura e Tailândia; em África, em África do Sul; na Oceânia, na Nova Zelândia e na Austrália.
Ocasionalmente existem eventos únicos durante o ano. Em Portugal, em Lisboa, já decorreram
sessões em parceria com a Embaixada do Reino Unido, nos meses de março e abril deste ano.

PROGRAMA COMPLETO
Para aceder ao programa completo consulte o nosso site www.pintofscience.pt
Lisboa; Porto; Aveiro; Braga; Bragança

CONTACTOS:
E-mail geral: portugal@pintofscience.com
Site: www.pintofscience.pt
Facebook: https://www.facebook.com/pintofsciencePT/
Instagram: https://www.instagram.com/pintofsciencept/?hl=en
Twitter: https://twitter.com/pintofsciencePT

LISTA DE BARES:
Aveiro: Associação Cultural Mercado Negro; Avenida Café-Concerto; Galitos Bar;
Braga: Barhaus; Rossio Bar; SETRA
Bragança: JP Rock Café; Nómada Club; Praça 16;
Lisboa: Crafty Corner; Ibo Café; O Bom O Mau e O Vilão; O’Gilins Irish Pub; The Couch – Sports Bar;
Porto: Cervejaria do Carmo; Embaixada do Porto; Espiga; Cervejaria Nortada; Rádio Bar;

PARCEIROS:
Câmara Municipal do Porto
FCUL: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
PMI SCIENCE: Philip Morris International
P. Porto: Instituto Politécnico do Porto
CBMA: Centro de Biologia Molecular e Ambiental
FEUP: Faculdade de Engenharia Universidade do Porto
DEI: Departamento de Engenharia Informática da FEUP
Ocuboverde
Paralab
Centro de Engenharia Biológica
Escola de Ciências da Universidade do Minho
Escola da Engenharia da Universidade do Minho
FAJDP: Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto
Município de Braga
SPECO: Sociedade Portuguesa de Ecologia
Staples
Universidade do Minho

