Tempos houve em que os 21 anos marcavam a maioridade.
Por aqui sentimo-nos crescidos e responsáveis já há muito
tempo. Temos aprendido muito com os nossos visitantes!
No próximo dia 25 de julho, sábado, celebramos
com segurança redobrada os 21 anos do nosso centro
de ciência e estão convidados a fazerem-nos companhia
entre as 11.00 e as 19.00.
Como já é tradição, o bilhete de entrada ﬁca por conta
da casa!
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11.00

Abertura de portas, com animação de rua

11.30

Já tinha saudades dos nossos módulos e experiências?
Ponha os miúdos a guiar um carro de rodas quadradas e a subir uma parede de escalada, construam um circuito
eléctrico na grande Oﬁcina Dòing, descubram as bactérias que vivem dentro da vossa casa (e do vosso corpo!)
e não saiam do Pavilhão sem abrir a arca do tesouro!

15:00

PRIMEIRA GRANDE NOVIDADE ⁄⁄ no EXTERIOR
Lançamento do Livro Noite no Museu
Um museu às escuras e um grupo de crianças curiosas à procura de desvendar um mistério onde a simpática robô
Viva é a chave do enigma. Neste livro escrito por Rosalia Vargas, Diretora do Pavilhão do Conhecimento, a ciência
e o suspense conduzem os leitores numa viagem no tempo repleta de emoção. Em dia de aniversário, venha ouvir
a história e descobrir o livro Noite no Museu.

17.00

SEGUNDA GRANDE NOVIDADE ⁄⁄ no EXTERIOR
Concurso de máscaras
Já que as máscaras passaram a fazer parte do nosso dia-a-dia, desaﬁamos os nossos seguidores a desenharem
e partilharem, através das suas redes sociais e usando o hashtag #21anospavilhao, uma ilustração verdadeiramente
original inspirada no tema “Ciência, Tecnologia e Inovação”. E claro, o vencedor ou vencedora irá receber um cartão
dos Circuitos Ciência Viva para usar durante um ano por todo o país, em excelentes percursos de turismo cientíﬁco.
Saiba mais em www.pavconhecimento.pt

18.00

Parabéns ao Pavilhão do Conhecimento
A actualidade que vivemos aguça a nossa imaginação e o tradicional bolo de aniversário transforma-se
em deliciosos biscoitos.
Temos boas notícias para os exploradores entre os 7 e os 13 anos: a NOITE NO MUSEU regressa a 25 de Julho,
com uma nova aventura mas o suspense e a adrenalina de sempre! Inscrições em www.pavconhecimento.pt

