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O Dia Nacional da Cultura Científica foi instituído em 1996 por iniciativa do então 

Ministro da Ciência e Tecnologia, José Mariano Gago, no dia 24 de novembro, em 

homenagem a Rómulo de Carvalho (1906 - 1997). Desde então que este dia tem vindo 

a ser palco de diversas iniciativas que pretendem promover e comemorar a importância 

da ciência e a sua difusão na educação e na sociedade em geral.  

Rómulo de Carvalho foi professor de Física e Química, responsável pela promoção do 

ensino da ciência e da cultura científica em Portugal e também poeta, sob o 

pseudónimo de António Gedeão.     

No dia 24 de novembro de 2022, pelas 14h30min (hora de Lisboa), a Direção-Geral da 

Educação (DGE), Carlos Fiolhais1 e Paulo Pires do Vale2 associaram-se à comemoração 

do Dia Nacional da Cultura Científica, promovendo um Webinar intitulado Encontro 

(Im)provável, onde os “mundos” da ciência, da arte, do pensamento estético e 

filosófico e da cultura clássica se cruzaram em diálogo aberto. Este evento destinou-

se a alunos e professores dos ensinos básico e secundário e a todos os que se interessam 

pelas relações e interações entre diferentes manifestações de cultura, desde a Ciência 

à Arte. 

  

Entrada para o Estúdio da DGE Momentos iniciais de preparação 

 

1 Professor universitário, comunicador de ciência e autor. 

2 Comissário do Plano Nacional das Artes, ensaísta, curador. 
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Este Webinar, dinamizado pela DSDC – DES, foi transmitido em direto, a partir do 

estúdio da   DGE, com produção da DES e da ERTE, e configurou-se como uma conversa 

sem moderação institucional, o que permitiu fazer emergir aspetos pertinentes 

relacionados com o Dia Nacional da Cultura Científica e a sua relação com outras 

formas de cultura, nomeadamente a artística, num encontro, nada fortuito, onde a 

universalidade dos processos de pensamento e de discurso se interrelacionam e se 

manifestam como estruturas orgânicas e integradas de cultura. 

 

 

Oradores da esquerda para a direita: Carlos Fiolhais e 

Paulo Pires do Vale 

 

 

O Webinar é de acesso livre e está disponível no repositório do YouTube da DGE ME - 

https://www.youtube.com/@dgeme17/streams 

Este é o primeiro evento de uma série designada por Encontros (Im)prováveis a que se 

dará continuidade, periodicamente, com temas e convidados de diferentes áreas do 

conhecimento. 
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