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Com o objectivo de celebrar os 200 anos do nascimento de Darwin e os 150 anos da
publicação de “A Origem das Espécies”, num evento com o apoio de alguns Membros
Portugueses da MENSA Internacional
e dos
Humanistas Seculares Portugueses
, decorreu no dia 14 de Fevereiro no Instituto Superior Técnico em Lisboa, um seminário
subordinado ao tema da Teoria da Evolução.

O Dia de Darwin é uma celebração recente que tem a intenção de comemorar o aniversário de
nascimento de Charles Darwin, em 12 de Fevereiro de 1809. O dia é usado para realçar a
contribuição de Darwin para a ciência e promover o conhecimento.

A celebração dos trabalhos de Darwin e tributos à sua vida tem sido organizados
esporadicamente desde a sua morte em 19 de abril de 1882. Este ano é especialmente
importante para o Dia de Darwin, com as comemorações dos 200 anos do aniversário do seu
nascimento, 150 anos da primeira publicação de A Origem das Espécies, e da celebração dos
avanços da ciência.

O programa deste seminário em particular, foi o seguinte (um dos oradores foi Carlos Simões,
da MENSA, que fez uma breve resenha sobre a Vida e Obra de Charles Darwin):
- “Introdução Histórico-Científica” pelo Moderador, Jorge Mota, da MENSA ( ouvir
podcast em mp3
);
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- “Darwin, para além das Galápagos”. Orador: Carlos Simões, da MENSA ( ouvir podcast
em mp3
);
- “Evolução humana nos últimos 200.000 anos - espécies, extinções, migrações,
pressões evolutivas”. Orador: José Herculano, da MENSA (
ouvir podcast em mp3 )
- “Religião, crenças e intolerância”. Orador: Cipriano Oliveira, da Associação Humanitas (
ouvir podcast em mp3
);

Os vídeos do seminário estão dispoíveis no Canal Youtube MensaPT . Em baixo, o 1º
segmento dos dezassete que constituem a gravação total.

{youtube}iDnn7YVcskM{/youtube}
1ª parte (ver restantes no Canal Youtube MensaPT )
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