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draçada de geometria plana. As aberturas
laterais deixam entrar imagens adicionais,
vistas em reflexão, de um exterior que se
pode imaginar mas que é, ao mesmo tempo,
misterioso e inatingível.

COPYRIGHT
© Casa das Ciências 2018.

Nuno Peres

Este artigo é de acesso livre,

Universidade do Minho

distribuído sob licença Creative
Commons com a designação
CC-BY-NC-SA 4.0, que permite
a utilização e a partilha para fins
não comerciais, desde que citado
o autor e a fonte original do artigo.
rce.casadasciencias.org

Revista de Ciência Elementar | doi: 10.24927/rce2018.065 | setembro de 2018

1

REVISTA DE CIÊNCIA ELEMENTAR

Revista de Ciência Elementar | doi: 10.24927/rce2018.065 | setembro de 2018

2

