
Dia 
dos Avós

26 de Julho

10.30 - 11.00 • Recepção
De quantas camadas é constituído o nosso planeta? Como se formam vulcões? Por que se comportam 
de forma diferente os edifícios, quando expostos a sismos? Estas são algumas perguntas a que tentaremos 
encontrar respostas através de pequenas actividades experimentais.

11.00 - 12.00 • Lançamento de livro 
“O Avô e os Netos falam de Geologia” é o mais recente livro do Professor Galopim de Carvalho, 
editado pela Âncora Editora. No livro, o autor procura as melhores maneiras de ensinar Geologia, 
resultado de uma experiência acumulada de décadas de contacto com alunos e seus professores.
A sessão contará com a presença de Rosalia Vargas, Presidente da Ciência Viva e de Galopim de Carvalho. 
O livro será apresentado por Rui Galopim de Carvalho.

10.00-18.00 • A Ciência dos brinquedos de antigamente 
Por que gira um pião? O que tem o jogo da macaca a ver com equilíbrio e gravidade? Convidamos avós 
e netos a experimentarem, e a recordarem, alguns “brinquedos com ferrugem”, e a descobrirem a ciência 
dos jogos de antigamente.

14.30 e 16.00 • Bolinhos dos avós*
Sabia que o gengibre repele a maioria dos mamíferos? E que efeito terá sobre bactérias e fungos? 
Talvez conheça a história de Hansel e Gretel mas já sentiu o doce aroma da casinha de gengibre? 
Na Cozinha é um Laboratório avós e netos vão descobrir a origem do gengibre, explorar as suas 
características antimicrobianas e deliciar-se com os biscoitos confeccionados com esta antiga especiaria.

11.30, 15.30 e 17.00 • Autómatos de Cartão*
Avós e netos irão criar pequenos brinquedos e descobrir mais sobre mecanismos simples. Combinando a 
engenharia com a arte, é possível construir esculturas dinâmicas de cartão utilizando alavancas, rolamentos 
e ligações de papel. Venham dar asas à vossa criatividade e construir autómatos de cartão.

* Inscrição online ou na bilheteira
  Gratuito mediante aquisição de bilhete de acesso às exposições.


