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Nos dias 14, 15 e 16 de julho realizar-se-á o segundo encontro da Casa das Ciências,
no Instituto Superior de Engenharia do Porto. Trata-se de um encontro em forma de
congresso, que conta com a participação de cerca de cinco centenas de professores,
investigadores, divulgadores e pedagogos da ciência.

Universidade do Porto
Contará com quase quatro dezenas de palestras e mais de duas dezenas de workshops
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práticos. Esta dimensão mostra bem a fase de grande dinamismo que a comunidade do-
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cente portuguesa e estrangeira está a atravessar.
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A dimensão que a Casa das Ciências atingiu, ao longo dos seus cinco anos de existência, ultrapassou largamente as nossas mais positivas expetativas. Esperemos que continue a crescer, em qualidade e abrangência, de forma a fazer jus ao tanto saber que existe
em Portugal. A todos os que participam neste congresso, e a todos os que ajudaram a
construir esta casa, deixamos o nosso muito sincero e sentido agradecimento. Obrigado
a todos pela casa que construíram!

Revista de Ciência Elementar | doi: 10.24927/rce2014.051 | setembro de 2014

1

