
CIÊNCIA, CÃES, GATOS E DONOS
ExposiçãonoPavilhãodoConhecimento, emLisboa,

aproximaosdonosdos amigosdequatropatas

Maisdemetadedoslaresportugue-
ses tem pelo menos um animal de
estimação. Cães e os gatos são os
preferidoseaciênciaeatecnologia
acompanhameste fenómeno.OV-
Pet, da Vodafone, é um exemplo
disso.TemumlocalizadorGPSeum
cartão que permite ligação à rede
móvel que, em conjunto comuma
aplicaçãonosmartphone,nosper-
mitesabersempreondeestáonosso
amigodequatropatas.Aappconse-
gueaindamonitorizaro tempoque
passamadormir,acorrerouabrin-
car. Além das fugas, a par da ali-
mentação, é sobretudo a saúde de

cães e gatos que mais preocupa os
donos.Osavançosdamedicinave-
terinária são tão grandes que exis-
temmuitas ferramentas para dia-
gnosticar e tratar cada problema,
sejaaoníveldaoftalmologia,daor-
topediaoudaimagiologia.Também
a brincadeira é muito importante:
hádispositivoseletrónicosegadgets
queprometemmuitadiversão.
Mas a verdade é que pouco sabe-

mosacercadestesnossosamigos.A
novaexposiçãodoPavilhãodoCo-
nhecimento vai dar a conhecer o
que sentem, como veeme ouvem.
Naexposição‘CãeseGatos’vaiper-

cebersesomoscapazesde imitaras
suas habilidades, sentir como os
nossos companheiros interpretam
os sons e cheiros, como demons-
tram ou decifram emoções, e até
comodiferenciamquemosrodeia,
apesardeveremtudodesfocado.
Aotodosão47módulosinterativos

que podem ser visitados até com
animais, “no 1º domingo de cada
mês para os cães e no 2º domingo
paraosgatos”,garanteRosaliaVar-
gas,diretoradoPavilhãodoConhe-
cimento.Aexposiçãoestáabertaaté
setembro de 2019. Vá e leve o seu
melhor amigodequatropatas.

O Pavilhão do Conhecimento
diz-nos, diariamente, que a
cultura científica tem relação
comtudoecomtodos,semex-
ceção! Ao longo das últimas
duas décadas, tem-nos mos-
trado o melhor da Ciência de
forma muito divertida mas
também persuasiva e tantos
têmsidoostemasqueparecejá
difícil fazer diferente. Depois
detersidoquartel-generaldos
mundialmente conhecidos
“Angry Birds”, aprendendo-
seas leisdaFísicade formair-
reverente, consegue ainda
surpreender-nos com novas
aventuras no reino animal. A
atual exposição chama-se
“CãeseGatos”eé destinadaa
visitantesdetodasas idades.
Composta por três áreas te-

máticase47módulos,estaex-
posição pretende sensibilizar
para uma melhor interação
comcãesegatos-comdesta-
queparaasraçasportuguesas-
mastambémparaqueoscom-
portamentos humanos sejam
melhorcompreendidos.
Vá até lá e não tenhamedo,

pois,comodizopovo,setiver,
“compre umcão” e aproveite
paralevá-lo.
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1Os cães, tal como os gatos, são as
vedetas da exposição2Rosalia Var-
gas, diretora do Pavilhão do Conheci-
mento3Miúdos e graúdos podem imi-
tar as vozes dos bichos seus amigos
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CONCENTRADOS
Os Wear Space 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.

LISBOA
PAVILHÃO DO CONHECIMENTO

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