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Os Top Models  
dos Cientistas
TENDA TOP MODELS 
10:00 – 17:00 • Todas as idades

O espaço dedicado aos modelos 
animais que ajudam os cientistas 
nas suas descobertas. Sem eles 
muito do trabalho dos cientistas 
seria impossível. E as descobertas 
inalcançáveis. 

Sala imersiva: 
Microscopia 3D e 
Fluorescência
AUDITÓRIO LEUCIPPUS 
10:00 – 17:00 • Todas as idades

Numa sala escura e cheia de 
curiosidade, os visitantes vão  
ter a oportunidade de observar  
de perto os organismos em estudo. 
Um espaço com muita florescência 
utilizada em investigação.

O Maravilhoso 
Mundo das 
Descobertas

Ciência + Cidadã
AUDITÓRIO DEMOCRITUS 
10:00 – 17:00 • Todas as idades

Os cientistas estão no centro da 
investigação, mas todo o conhecimento 
produzido é para a sociedade.  
E a sociedade pode e deve estar 
envolvida em projetos de ciência, 
garantindo uma resposta a problemas 
reais e ao envolvimento público.  
Neste espaço o visitante vai conhecer 
mais sobre projetos de ciência cidadã  
e como se pode envolver nesta temática.

Música e Ciência
AUDITÓRIO IONIANS 
16:00 – 17:00 • Todas as idades 

Lado a lado, a Ciência e a Música, dois 
pilares da Fundação Calouste Gulbenkian. 
Como coabitam estas áreas e que 
inspiração podem trazer? Um concerto 
comentado que não vai querer perder!

Peddy Paper
CAMPUS DO IGC • 10:00 – 17:00  
Todas as idades • Inscrição necessária

Um percurso pelo IGC com perguntas  
para toda a família. Siga as pistas  
e venha descobrir o instituto e os seus 
cientistas de uma forma divertida.

Exposição Ciência  
para o Mundo
JARDIM DO PALÁCIO MARQUÊS DE POMBAL  
Acesso pela porta do IGC

Mostra inclui fotografias de 8 cientistas  
que desenvolveram projetos inovadores  
e internacionais de investigação  
através do programa António Coutinho 
Science Awards. 

PROGRAMA 

Atividades mão na massa
TENDA MUNDO DAS DESCOBERTAS 
10:00 – 17:00 • Todas as idades

Os cientistas estão constantemente  
a testar, experimentar, estudar hipóteses! 
Mas como fazem isso? Como se aplica 
à ciência fundamental? 
Neste espaço há atividades mãos  
na massa, jogos e muito mais.

Flash talks:  
Ciência em 3 minutos
AUDITÓRIO IONIANS • 11:00 – 12:00

Os cientistas falam, muitas vezes,  
numa linguagem encriptada e cheia  
de nomes difíceis. Neste espaço  
os cientistas têm o desafio de tornar 
tudo mais claro e mais evidente.

Como convivemos com  
os nossos micróbios?
AUDITÓRIO IONIANS • 12:00 – 13:00

A ciência, a saúde e a colaboração. 
Um debate onde 3 investigadores 
respondem a muitas perguntas.

Conversa com cientistas
AUDITÓRIO DEMOCRITUS 
14:00 – 16:00 • Todas as idades

Sabemos tudo o que define  
o trabalho de um cientista? 
O que fazem, como fazem  
e o que estudam são algumas  
das perguntas. Neste espaço  
pode sentar-se com cientistas  
e compreender os desafios que 
encontram no seu dia-a-dia.

Ciência & Arte
CANTINA 

A artista convidada, Ana Pêgo, vai 
estar a desenvolver uma instalação 
colaborativa recorrendo a material 
desperdiçado pelos laboratórios.  
Os visitantes são convidados  
a participar e as crianças podem 
dar asas à sua imaginação e fazer 
as suas próprias peças de arte. 

Visitas aos Laboratórios
Visita LABORATÓRIOS ALA ZHENG HO 
10:30 • 11:00 • 11:30 • 12:00 
14:00 • 14:30 • 15:00 • 15:30

Visita UNIDADE DE GENÓMICA  
10:00 • 10:30 • 11:00  
14:00 • 14:30 • 15:00 

Lotação limitada.  
Sujeito a inscrição no local.
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O Dia Aberto do Instituto Gulbenkian de Ciência regressa ao seu 
formato presencial, depois de ter contado com uma edição virtual 
durante a pandemia. Neste emblemático evento, o instituto abre  
as suas portas convidando o público a conhecer os laboratórios  
e participar em diversas atividades promovidas pelos cientistas.

Uma oportunidade única de conversar com os investigadores  
e descobrir mais sobre a ciência que é feita no instituto.
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