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CIÊNCIA, CÃES, GATOS E DONOS
Exposição no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa,
aproxima os donos dos amigos de quatro patas
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OS
MELHORES
AMIGOS
1Os cães, tal como os gatos, são as
vedetas da exposição 2Rosalia Vargas, diretora do Pavilhão do Conhecimento 3Miúdos e graúdos podem imitar as vozes dos bichos seus amigos

Maisdemetadedoslaresportugueses tem pelo menos um animal de
estimação. Cães e os gatos são os
preferidos e a ciência e a tecnologia
acompanham este fenómeno. O VPet, da Vodafone, é um exemplo
disso. Temumlocalizador GPS e um
cartão que permite ligação à rede
móvel que, em conjunto com uma
aplicação no smartphone, nos permite saber sempre onde estáo nosso
amigo de quatro patas. Aapp consegue ainda monitorizar o tempo que
passamadormir, acorrer ouabrincar. Além das fugas, a par da alimentação, é sobretudo a saúde de

cães e gatos que mais preocupa os
donos. Os avanços da medicina veterinária são tão grandes que existem muitas ferramentas para diagnosticar e tratar cada problema,
seja ao nível da oftalmologia, da ortopediaoudaimagiologia. Também
a brincadeira é muito importante:
hádispositivos eletrónicos e gadgets
que prometemmuitadiversão.
Mas a verdade é que pouco sabemos acerca destes nossos amigos. A
nova exposição do Pavilhão do Conhecimento vai dar a conhecer o
que sentem, como veem e ouvem.
Naexposição ‘Cães e Gatos’ vaiper-

ceber se somos capazes de imitar as
suas habilidades, sentir como os
nossos companheiros interpretam
os sons e cheiros, como demonstram ou decifram emoções, e até
como diferenciam quem os rodeia,
apesar de veremtudo desfocado.
Ao todo são 47 módulos interativos
que podem ser visitados até com
animais, “no 1º domingo de cada
mês para os cães e no 2º domingo
paraos gatos”, garante RosaliaVargas, diretorado Pavilhão do Conhecimento. Aexposição estáabertaaté
setembro de 2019. Vá e leve o seu
melhor amigo de quatro patas.
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CONCENTRADOS
Os WearSpace têm
auscultadores que anulam
o ruído e palas que permitem
uma visão com foco. O projeto
é da Panasonic e está numa
plataforma de crowdfunding.

EXPOSIÇÃO
O Pavilhão do Conhecimento
convida miúdos e graúdos
a conhecerem melhoros seus
animais de companhia.
Exposição ‘Cães e Gatos’, para
visitaraté setembro de 2019.

O Pavilhão do Conhecimento
diz-nos, diariamente, que a
culturacientíficatemrelação
comtudoe comtodos, semexceção! Ao longo das últimas
duas décadas, tem-nos mostrado o melhor da Ciência de
forma muito divertida mas
também persuasiva e tantos
têmsido os temas que parece já
difícil fazer diferente. Depois
de ter sido quartel-generaldos
mundialmente conhecidos
“Angry Birds”, aprendendose as leis da Física de forma irreverente, consegue ainda
surpreender-nos com novas
aventuras no reino animal. A
atual exposição chama-se
“Cães e Gatos” e é destinada a
visitantes de todas as idades.
Composta por três áreas temáticas e 47 módulos, esta exposição pretende sensibilizar
para uma melhor interação
com cães e gatos - com destaque paraas raças portuguesas mas tambémparaque os comportamentos humanos sejam
melhor compreendidos.
Vá até lá e não tenha medo,
pois, como diz o povo, se tiver,
“compre um cão” e aproveite
paralevá-lo.

