alegrias profissionais e conheci alguns dos meus melhores
amigos.”
O Laboratório de Sacavém teve e terá o condão de unir
gerações sucessivas como uma casa de referência.
Até sempre, caro Eduardo Martinho!
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Young Minds’ Movie Night
Na passada noite de 9 de outubro de 2021, teve lugar
a Young Minds’ Movie Night, no claustro do Museu de
História Natural e da Ciência de Lisboa. Esta atividade
foi organizada pela Young Minds Lisbon, um projeto da
European Physical Society desenvolvido por investigadores
e estudantes de Física em Lisboa, e contou ainda com o
apoio da Sociedade Portuguesa de Física.
O evento iniciou-se com a exibição do clássico filme de
ficção científica de 1985, Regresso ao Futuro, que encantou
os 73 participantes e fez as delícias de miúdos e graúdos.
Num segundo momento, decorreu a palestra “O que têm
viagens no tempo a ver com marionetas”, dada pela Dr.ª
Marina Cortês, investigadora do Instituto de Astrofísica
e Ciências do Espaço da Universidade de Lisboa e do
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Perimeter Institute for Theoretical Physics, Canadá.
Atendendo à diversidade da audiência, procurouse não só explicar vários aspetos inerentes à
natureza do tempo, mas também desmistificar
alguns equívocos comuns relativos ao tempo, às
viagens no tempo e até mesmo ao livre-arbítrio. No
final, os participantes tiveram ainda a oportunidade
de esclarecer as suas dúvidas.
Assim, sob o pretexto da exibição do filme, e
tirando partido do ambiente familiar e descontraído
que se fez sentir durante toda a noite, foi possível
levar, de forma divertida, a Física à população
em geral. Tratou-se, sem dúvida, de um evento
muito agradável e certamente a repetir num futuro
próximo!
Young Minds Lisbon
https://www.facebook.com/EPSYoungMindsLisbon
https://www.instagram.com/youngmindslisbon/

