Em direto do Mercado Municipal de Évora com Toques e Repiques Festivos em
várias torres sineiras da Cidade, no âmbito do projeto PASEV
Aceda aqui à Hora marcada: https://youtu.be/Vhsf1K140jQ

Acede a https://noitedosinvestigadores.org/programas-locais/ para assistir
Tourism under the stars
Descobrindo o astro turismo: É possível viajar pelo Universo sem sair do lugar?
Discovering stellar tourism: Is it possible to travel across the Universe without leaving your place?
Uma experiência sensorial auditiva e visual que mostra a experiência da descoberta do universo
a partir do astro turismo no Alentejo.
 CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades - Universidade de Évora
 Ciências Sociais e Humanas
 5 min
 8 – 12 anos

Lançamento Youtube do CIDEHUS: https://youtu.be/UZPMZER-8bQ

Mapping reveals
O que está escondido no ambiente?
What hidden is in your surroundings?
No mundo da História e do Património, existe uma ferramenta chamada Mapeamento. Este
curto filme mostra o que é Mapeamento, como é feito o seu trabalho de campo, e o que ele
pode revelar num ambiente construído e natural diante de nossos olhos.
 CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades - Universidade de Évora
 Ciências Sociais e Humanas
 5 minutos
 adulto
Agência Financiadora: FCT (Programa HERITAS)

Lançamento Youtube CIDEUHS: https://youtu.be/iBh27svGRcg

The wonderful world of mushrooms!
Aventura-te na descoberta dos cogumelos do Alto de São Bento. Aprende como vivem estes fungos, como
são íntimos amigos das plantas e como podem melhorar a nossa saúde.
 Departamento de Biologia da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora| MED Laboratório de Macro Micologia| Núcleo Museológico do Alto de São Bento
 Ciências Naturais
 Até 30 min
 mais de 12 anos

Lançamento Youtube da Universidade de Évora: https://youtu.be/V_0lw8OnstY

Painter Robots
Aprenda a fazer um robô pintor e divirta-se com os seus desenhos malucos!
Learn how to do a Painter Robot e have fun with its crazy drawings!
Vamos construir um robô pintor, reaproveitando materiais do nosso cotidiano. Aprenda
conceitos básicos sobre o funcionamento elétrico e explore a relação entre a tecnologia, a arte
e a brincadeira.
 Artéria_Lab | Escola de Artes da Universidade de Évora
 Arte, Tecnologia, Sustentabilidade
 10 min
 Mais de 7 anos

Live no Facebook: https://www.facebook.com/ArteriaLab/live/

Landscape and local identity: Reading the landscape
Interpretação histórica, geográfica e ambiental de Évora e do território envolvente; a pedra e o seu uso
na monumentalidade da cidade; o vento como recurso natural na memória da moagem tradicional; o pão
como elemento da economia e da cultura locais.
 Museu de Évora| Núcleo Museológico do Alto de São Bento
 História, arqueologia e ambiente
 Até 30 min
 público generalizado

Lançamento Youtube da Universidade de Évora: https://youtu.be/sTgSFxJhSu0

Paint with Light
Divirta-se a fazer a sua própria fotografia com uma pintura de luz!
Have fun making your own photo with light painting!

Pintar com luz é uma técnica fotográfica e que qualquer um pode aprender em poucos minutos.
Usa luzes portáteis para desenhar no ar enquanto tiramos uma fotografia de longa exposição.
Aprenda as noções básicas desta técnica e diverte-te a fazer a tua própria fotografia com uma
pintura de luz.
 Artéria_Lab | Escola de Artes da Universidade de Évora
 Arte, Tecnologia, Sustentabilidade
 10 min
 Mais de 7 anos

Live no Facebook: https://www.facebook.com/ArteriaLab/live/

Emotions in Motion
Quantas são as emoções humanas?
How many human emotions are there?
Compartilhamento de pesquisa sobre a influência das emoções nas relações e comportamento:
Conceito de inveja; Hipóteses investigadas; Métodos e técnicas como: questionário
digitais, data analytics. Exemplos focados em acontecimentos quotidianos. Realização
de um questionário com o público e sumarização de resultados demonstrado online.
 Centro de História da Arte e Investigação Artística CHAIA da Universidade de Évora |
Universidade da Antuérpia | ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo
 Ciências Sociais e Humanas
 Até 30 min
 público generalizado

Direto no Youtube da Universidade de Évora: https://youtu.be/LcjIUDaW9IM

Control of motor neuromuscular activity and posturography in sports sciences
Sabia que a ação muscular tem influência na postura?
Did you know that muscle action has an influence on posture?
Numa manhã, com o departamento Desporto e saúde da universidade de Évora, fomos descobrir como
simples avaliações nos podem dizer muito mais sobre a nossa saúde e como estudos como estes são
importantes. Observamos duas avaliações diferentes, sobre as ações neuromusculares controladas por
eletromiografia e análise postural, associado ao controlo da frequência cardíaca e % Sat O2 muscular com
uso e sem uso da máscara de proteção individual.
 Departamento de Desporto e Saúde da Universidade de Évora | Universidad de Extremadura - Grupo
Fhysioh

 Ciências da Saúde, Desporto
 Até 30 min
 mais de 12 anos

Lançamento Youtube da Universidade de Évora: https://youtu.be/nUaV_ihjx_w

A guide visit to the Meteorological station of Évora
Tem ideia da Temperatura que está aqui e agora?
Do you know the temperature right here right now?
A atividade consiste na apresentação de uma estação meteorológica automática, descrição de todos os
instrumentos, modo de funcionamento, armazenamento e visualização dos dados.
 Instituto de Ciências da Terra - ICT | Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora
 Ciências Naturais e do ambiente
 Até 30 min
 público generalizado

Lançamento Youtube da Universidade de Évora: https://youtu.be/kNEzRxCO62c

Masks: self-perception, communication, and expressions of emotion
O que a expressão das emoções de um ator tem a ver com o estudo de anatomia?
What does the expression of an actor's emotions have to do with studying anatomy?
Apresentação do resultado de uma prática em que a perceção do corpo seja o caminho para a criação da
expressão facial de emoções. Observação de imagens de anatomia da musculatura do rosto. Exercício de
sensibilização do rosto. Observação da expressão através de fotografia disponibilizada. Registo fotográfico
da “máscara facial” em um mural de resultados on-line. Reconhecimento da emoção expressa na
fotografia.
 Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora | Universidade Federal
de Uberlândia | MG | BR
 Teatro, Artes e Design
 Até 30 min
 Mais de 12 anos
Direto no Youtube: https://youtu.be/9Kr79B8isFg

Cante Alentejano - Polyphonic singing from Alentejo
6º ano de reconhecimento do Cante Alentejano como Património Cultural Imaterial da
humanidade
6th year of the year of recognition of Cante Alentejano as Intangible Cultural Heritage of
Humanity

Atividade realizada no âmbito da pesquisa ‘Vozes de Mestres’, cujo conceito orientador é dar relevância
ao diálogo entre os saberes, a fim de fortalecer e evidenciar a beleza da cultura popular. A atividade é o
registo do Grupo Coral Feminino Etnográfico Paz e Unidade a cantar no Convento Convento Nossa
Senhora da Esperança, Alcáçovas - Évora | Portugal.
 Instituto de História Contemporânea, Universidade de Évora (IHC - UÉ)| Vozes de Mestres
 Património imaterial
 3 min
 Público generalizado

Lançamento: Youtube UÉ - https://youtu.be/fj3bfqChxP4 | Facebook Vozes de Mestres https://www.facebook.com/vozesdemestres/posts/3458380484244646

Bronze voices in the soundscape of Évora: The bell practice as heritage.
Sabia que a prática sineira ainda não é considerada um Património artístico nacional?
Did you know that the bell practice is still not considered a national artistic heritage?
Integrado ao património cultural eborense, os sinos intramuros da cidade de Évora foram
responsáveis, desde há séculos, por ordenar o tempo, comunicar publicamente variadas
notícias, alegrar as festividades, garantir a proteção espiritual, alertar para as intempéries e
incêndios, chorar os mortos, regular o trabalho, entre outras funções. Nota-se que o quotidiano
da cidade era marcado pela presença constante dos sons desses instrumentos, sons estes
organizados através de um complexo sistema de códigos sonoros, mas reconhecidos por seus
habitantes. O objetivo dessa atividade é reunir um grupo de voluntários para realizar repiques
festivos em diversas torres sineiras da cidade, como uma recordação histórica dessa prática,
destacando a importância da salvaguarda desse património.
 CESEM - Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical - Universidade de Évora| Instituto de
História Contemporânea, Universidade de Évora (IHC-UÉ)
 Ciências Naturais e ambiente
 5 min
 público generalizado

Lançamento: Youtube da Universidade de Évora no dia

Geophysics and Heritage
Vem ver como a Geofísica e a Sismologia contribuem para o conhecimento e preservação do
património cultural
Learn how Geophysics and Seismology contribute to the knowledge and preservation of cultural heritage

Entra no site e descobre por ti próprio, exemplos de como a Geofísica pode contribuir para o
conhecimento do património cultural, avaliar vulnerabilidades e encontrar soluções para o
proteger. Serão explicados os métodos e expostas as tecnologias associadas



Instituto de Ciências da Terra (Évora) / Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Évora
 Estatística
 10 min
 público generalizado
Site: http://argos.ict.uevora.pt/nei2020/

Évora the Educating city
Uma cidade educadora é feita de muitos encontros!
Biblioteca de conteúdos sobre o Projeto Évora Cidade Educadora. Aqui poderás aprender o que
se entende por Cidade Educadora e por que razão Évora se assume enquanto tal. A 30 de
Novembro celebra-se o dia internacional das Cidades Educadoras.

 Câmara Municipal de Évora – Projeto Évora Cidade Educadora
 Educação
 30 min
 público generalizado
Site: http://www.cm-evora.pt/pt/siteviver/Educacao/%c3%89voraCidadeEducadora/Paginas/O-que-%c3%a9-a-CidadeEducadora.aspx
Vídeos:
1) Vídeo promocional do 1.º Encontro Évora, Cidade Educadora https://www.youtube.com/watch?v=q-wXJ7ZxVMc
2) Conceito de Cidade Educadora – Associação Internacional das Cidades
Educadoras - https://www.youtube.com/watch?v=qySZwtTosp8&feature=emb_logo
3) De que forma educam as cidades? - Associação Internacional das Cidades Educadoras
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=LBfT4FlEKtE&feature=emb_logo
Aceda também: http://www2.cm-evora.pt/evoracidadeeducadora/Encontro

Acede a https://noitedosinvestigadores.org/programa-online/ para assistir

PCR and Cultural Heritage: an animated relationship
Vídeo Animado: A PCR como ferramenta na identificação de micro-organismos em património
cultural
Stop-motion video: PCR as valuable tool in the identification of microorganisms in cultural heritage

 Laboratório Hércules - Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda, Universidade de Évora
 Física/Química, Tecnologias, Ciências Naturais e do Ambiente, Ciências Sociais e Humanas
 Até 10 min
 Todas as idades
Lançamento no Youtube: https://youtu.be/sf0tMvIznBQ

Presentation video of the LIFE LINES Project
Venha conhecer o Projeto LIFE LINES e perceba como podemos minimizar os atropelamentos
de animais nas estradas e promover as nossas espécies de plantas.
Come and meet the LIFE LINES Project and understand how we can minimize roadkill and promote our
plant species.

 Projeto LIFE LINES / Unidade de Biologia da Conservação / Departamento de Biologia /
Universidade de Évora
& Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento (MED)
 Ciências Naturais e do Ambiente, Ciências Sociais e Humanas
 Até 10 min
 Jovens e Adultos
Link: https://vimeo.com/384013156

Science Content Library: Aquatic Ecology at MARE
Explora a biblioteca e fica a conhecer o que fazem os investigadores do MARE para o estudo e
conservação dos rios, estuários e mares nacionais, da vida aquática, biodiversidade e recursos
Explore this multimedia library and learn what the researchers at MARE do to study and help preserve the
national rivers, estuaries and sea waters, their life, biodiversity, and resources

 Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE)
& Universidade de Évora

 Ciências Naturais e do Ambiente
 Até 10min
 Adultos
Youtube da Universidade de Évora:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9QhH8htQwY_dHDgmOIZDtgA1UodXM0qm

Know + Value + Avis
Descobre o que Avis oferece. Projeto colaborativo da Estação Náutica de Avis (ENA) com alunos
de 1º ciclo (4º ano) do Agrupamento de Escolas do concelho, que visa sensibilizar para práticas
de sustentabilidade territorial, através do reforço do conhecimento, valorização e preservação
do património natural e cultural do concelho de Avis
Find out what Avis offers. Collaborative project of the Avis Nautical Station (ENA) with 4th year pupils of
the Municipal School Group that aims to raise awareness of territorial sustainability practices, by
strengthening knowledge, valorisation, and preservation of the natural and cultural heritage of the
municipality of Avis

 Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS), NOVA / Universidade de Évora
& Município de Avis / Agrupamento de Escolas de Avis / Avizacqua Team Center / Fumeiro da
Vila / Monte do Ramalho / Alentejo Ecoboat Tours / Joana Villaverde – Officina Mundi
 Ciências Naturais e do Ambiente, Arquitetura, Artes e Design, Ciências Sociais e Humanas
 Mais de 30 minutos
 Todas as idades
Link: https://youtu.be/qMtBVvKhkDQ

Inside HERCULES
Visita ao Laboratório HERCULES – Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda em forma de vídeo,
dando a conhecer os laboratórios, equipamentos e investigações/projetos em curso
Visit to the HERCULES Laboratory in video, showing the laboratories, equipment, and ongoing
investigations / projects

 Laboratório HERCULES – Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda
& Universidade de Évora
 Física/Química, Tecnologias, Ciências Naturais e do Ambiente, Ciências Sociais e Humanas
 10 a 30 minutos
 Jovens e Adultos
Link: http://www.hercules.uevora.pt/NEI/NEI2020.html

Urban revolts in the Iberian monarchies 1500-1850

Num curto vídeo explicamos algumas das tensões económicas, religiosas, sociopolíticas que
provocaram atos de resistência e protestos que rompiam a ordem estabelecida entre a
monarquia e as colónias
This short video is the result of the series of investigations about rebels from the 16th to the
18th century in the Iberian Empire and that promoted tensions for better living conditions and
basic rights in their societies.

 Projeto RESISTANCE / Universidade de Évora
 Ciências Sociais e Humanas
 10 a 30 minutos
 Todas as idades
Disponível no Youtube do Resistance: https://www.youtube.com/watch?v=C9U818OPQx4

Watch Out! Aquatic Invaders!
Testa os teus conhecimentos sobre espécies invasoras aquáticas. Consegues identificar
corretamente algumas destas que existem em Portugal?
Test your knowledge on aquatic invader species. Will you be able to correctly identify some of those
present in Portugal?

 Centro de Ciências do Mar e Ambiente (MARE), Universidade de Évora
& Agencia EFE S.A.U., S.M.E. / Associação Portuguesa de Educação Ambiental / Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) / Sociedad Ibérica de Ictiología / Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales / Universidad de
Múrcia (Líder) / Universidad de Navarra / Universidade de Évora / Universidad Santiago de
Compostela
 Ciências Naturais e do Ambiente
 Até 10 min
 Todas as idades
Link: https://kahoot.it/challenge/01940608?challenge-id=d7a4cde8-7fc6-4515-a6cd2fef5b2dccaa_1590738366208

AquaQuiz!
Testa os teus conhecimentos sobre ecologia e biodiversidade dos rios portugueses, dos
estuários e da costa litoral alentejana.
Test your knowledge on the ecology and biodiversity of the Portuguese rivers, of the estuaries and
Alentejo Coast.

 Centro de Ciências do Mar e Ambiente (MARE), Universidade de Évora
 Ciências Naturais e do Ambiente

 1 a 3 minutos

 Todas as idades
Links:
https://kahoot.it/challenge/08351918?challenge-id=f360e28d-53db-4d62-a09df0d4dc3e03cf_1605566879477
https://kahoot.it/challenge/06316404?challenge-id=f360e28d-53db-4d62-a09df0d4dc3e03cf_1605567006519

ZooQuiz. Elementary, my dear Biologist!
Descobre que tipo de Biólogo és tu
Find out what type of Biologist are you

 Unidade de Biologia da Conservação / Departamento de Biologia / Universidade de Évora
& Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento (MED)
 Ciências Naturais e do Ambiente

 1 a 3 minutos
 Todas as idades
Link: https://quiz.tryinteract.com/#/5fa15ceb62d3740014024117

Introduction to Field Biology
A visão e a experiência de quem vive fascinado pela Natureza. Workshop sobre como nos
devemos comportar quando vamos para o campo para observar animais
The vision and experience of one who lives fascinated by Nature. Workshop on how to behave in the field
in order to observe animals

 Unidade de Biologia da Conservação / Departamento de Biologia da Universidade de Évora
/ Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento (MED), Universidade
de Évora
 Ciências Naturais e do Ambiente
 Mais de 30 minutos
 Jovens e Adultos
Workshop com Pré – Inscrição: https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/tZIvdytqDosHd2sDm8ScjJTyT9oeLuiQKiInscreva-se antecipadamente!

Let’s reuse! How about making a wallet in Tetra-Brick?
Vamos fazer magia: converte um pacote de sumo numa carteira
Let's do some magic: turn a pack of juice pack into a wallet
Neste vídeo mostramos a necessidade de agir diariamente para conseguir um mundo sustentável,
através do projeto Crowd-Recycling. Começa com uma breve conversa sobre a importância de reduzir,
reutilizar e reciclar diariamente.
Está centrado numa atividade prática: ensinamos passo a passo a reutilizar pacotes de sumo ou leite
que são reconvertidos numa carteira ou porta moedas. Só precisas de uma tesoura, um pacote de sumo
grande e muita concentração (e apoio de um adulto se tiveres menos de 10 anos).
Mais informação: https://crowdreciclyng.wordpress.com/

 CrowdRecycling
& Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades (CIDEHUS)/ Heritales project,
Universidade de Évora
 Ciências Naturais e do Ambiente
 10-30 min
 Todas as idades
Disponível no Youtube da Universidade de Évora: https://youtu.be/ZHAe0YaHlq0

Is saliva responsible for the adherence to the Mediterranean Diet?
O regresso às experiências de Pavlov para a promoção da Dieta Mediterrânica
The return to Pavlov's experiences to promote Mediterranean Diet



Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento (MED),
Universidade de Évora
& Departamento de Biologia, Universidade de Évora
 Ciências naturais e do ambiente, Ciências da saúde
 10 a 30 minutos
 Jovens e Adultos
Disponível no Youtube da Universidade de Évora: https://youtu.be/mfsdyHrhW24

Hunting for gambuzinos with biologists
Pega na tua lanterna virtual e prepara-te para uma caçada aos gambuzinos!
Grab your virtual flashlight and get ready for a hunt for gambuzinos!

 Unidade de Biologia da Conservação / Departamento de Biologia, Universidade de Évora /
Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento (MED), Universidade
de Évora
 Ciências Naturais e do Ambiente
 Mais de 30 minutos
 Todas as idades
Conversa em Direto – Pré - Inscrição: https://videoconfcolibri.zoom.us/meeting/register/tZIvd-ytqDosHd2sDm8ScjJTyT9oeLuiQKiInscreva-se antecipadamente!

Heritales: learning about the Heritage of sustainable communities with cinema
Vamos aprender sobre comunidades sustentáveis e conhecer patrimónios do mundo
Let’s learn about sustainable communities and world heritage
Talk e conversa para adolescentes e adultos sobre as formas de ensino com cinema do projeto Heritales.
Nesta apresentação explicamos as bases do projeto Heritales, que procura dar visibilidade às
comunidades sustentáveis e permite conhecer patrimónios do mundo usando narrativas de natureza
artística e lúdica. Baseia-se na fotografia, jogos, teatro, performances ou media interativa, e
principalmente na sétima arte, mostrando realidades de vários paises do mundo. Utiliza estes suportes
para partilhar conhecimentos sobre a diversidade cultural, que o festival Heritales promove com a sua
programação desde 2016.
Mais informação: https://corporativo.hypotheses.org/622

 Heritales Project / Media CMS/ Direção Geral do Património Cultural / UNESCO Chair
Universidade Lusófona / Faculdade de Belas Artes, Universidade de Lisboa/ FCT NOVA / Vicarte
 Ciências Sociais e Humanas
 10-30 min
 Jovens e Adultos
Disponível no Youtube da Universidade de Évora: https://youtu.be/9Kr79B8isFg

Insubmissive, Women in Science
Transmissão em direto da peça de teatro “Insubmissas, mulheres na ciência” sobre quatro
mulheres que conquistaram o seu lugar na ciência brasileira e mundial, escrita por Oswaldo
Mendes. Espetáculo galardoado pelo Prémio Público de Teatro de São Paulo
Live streaming of the theater play “Insubmissive, women in science”, on the lives of four women who
earned their place in Brazilian and world science, created by Oswaldo Mendes. This show was awarded
the São Paulo public theatre award.

 Núcleo Arte Ciência no Palco da Cooperativa Paulista de Teatro / Universidade de Évora
 Todas as áreas
 Mais de 30 minutos
 Jovens e Adultos
Disponível em: https://youtu.be/KkuRwJMXbo8

Insubmissive, Women in Science
Conversa com a equipa da peça de teatro “Insubmissas, mulheres na ciência” sobre quatro
mulheres que conquistaram o seu lugar na ciência brasileira e mundial, escrita por Oswaldo
Mendes. Espetáculo galardoado pelo Prémio Público de Teatro de São Paulo.
Talk with the team of the theater play “Insubmissive, women in science”, on the lives of four women who
earned their place in Brazilian and World science, created by Oswaldo Mendes. This show was awarded
the São Paulo public theatre award.

 Núcleo Arte Ciência no Palco da Cooperativa Paulista de Teatro / Universidade de Évora
 Todas as áreas
 Mais de 30 minutos
 Jovens e Adultos
Conversa em Direto no Youtube da Universidade de Évora: https://youtu.be/l1F9RyrXD_s

