
 

 
 
 
A palavra “ciência” deriva, do ponto de vista etimológico, do 
latim scientia, que significa “conhecimento” ou “saber”. 
Representa todo o conhecimento adquirido ao longo da 
História, através do estudo ou da prática. É, por isso, um 
património acumulado e partilhado entre gerações, em 
constante crescimento.  
O dia 24 de novembro assinala, em todas as nações, o Dia 
Mundial da Ciência, com o objetivo principal de destacar o 
enorme valor deste legado no desenvolvimento humano, 
bem como a importância do progresso científico contínuo. 
No mesmo dia, celebra-se em Portugal o Dia Nacional da 
Cultura Científica, 

procurando realçar a 
importância do conhecimento 

científico para o crescimento e 
desenvolvimento de Portugal e dos seus cidadãos. 
O Dia Nacional da Cultura Científica foi instituído em 
Portugal em 1996, como forma de comemorar 
anualmente o aniversário do nascimento de Rómulo 
de Carvalho (poeta, professor, investigador e autor 
de diversos livros, incluindo manuais escolares). Rómulo 
de Carvalho dedicou parte da sua vida a levar a ciência até junto 
das pessoas, sobretudo as gerações mais novas. 
No dia em que o antigo Ministro da Ciência e Tecnologia, José Mariano Gago 
instituiu o Dia Nacional da Cultura Científica, escreveu: “Hoje é, mais que nunca, 
imperioso lutar por uma cultura científica viva e crítica, estudiosa, partilhável e 
disponível, fonte de cidadania e de libertação.” 
 

A Escola Portuguesa de São Tomé e Princípe comemorou 
este dia com uma exposição em homenagem a Rómulo 
de Carvalho evidenciando, não só a sua faceta de 
cientista, mas também a de poeta, dando a conhecer à 
comunidade educativa alguns dos seus poemas 
célebres como “Lágrima de Preta” e “Pedra Filosofal”. 
Foram também expostas frases célebres de grandes 
cientistas como Albert Einstein ou Galileu. 

Realizaram-se algumas experiências, salientando-se a 
simulação de lava de um vulcão efusivo e a observação 

através de um telescópio. 
Esta atividade fpo dinamizada pelo Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais e Clube Ciência Viva. 
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