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Este ano, o Museu de Ciência da Universidade de Lisboa vai acolher o XXVII
Simpósio da Scientific Instrument Commission (SIC2008). A
Scientific Instrument Commission faz parte da União Internacional de História
e Filosofia da Ciência (IUHPS) e tem como principais objectivos o estudo,
documentação, preservação e valorização das colecções de instrumentos
científicos, bem como promover a sua utilização como fonte para a história da
ciência.
O encontro SIC2008 vai reunir em Lisboa cerca de 120 dos mais importantes
especialistas mundiais em instrumentos científicos e também prestigiados
historiadores da ciência. É a primeira vez que uma reunião com este tema e esta
importância se realiza em Portugal.
O Museu de Ciência da Universidade de Lisboa pretende, com este encontro,
para além de aprofundar e consolidar o nosso conhecimento sobre
instrumentos, divulgar o património científico português junto da comunidade
científica internacional e também promover estudos de instrumentos e cultura
material junto de jovens historiadores da ciência portugueses.
O Programa vai incluir visitas às mais importantes colecções de instrumentos
científicos em Portugal:
- Museu de Ciência da Universidade de Lisboa, incluindo o recentemente
inaugurado Laboratorio Chimico da Escola Politécnica
- Museu de Marinha, Lisboa
- Museu de Metrologia do Instituto Português de Qualidade, Caparica
- Museu de Farmácia, Lisboa

-

Observatório Astronómico da Ajuda, Lisboa
Colecção de Instrumentos Científicos do Instituto Superior Técnico,
Lisboa
Gabinete de Física da Escola Secundária Passos Manuel, Lisboa
Museu da Academia das Ciências de Lisboa
Museu da Ciência da Universidade de Coimbra
Museu de Física da Universidade de Coimbra
Colecção de Astronomia da Universidade de Coimbra
Museu de Ciência da Universidade do Porto
Museu da Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto
Museu Parada Leitão, Instituto Superior de Engenharia, Porto

Para mais informações e inscrições:
http://chcul.fc.ul.pt/sic2008
sic2008@museus.ul.pt
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