
A EXPOSIÇÃO



O CONHECIMENTO é o nosso maior aliado, sobretudo agora que o mundo enfrenta uma pandemia 
e uma crise de desinformação.

O que é o contágio? Como controlar uma pandemia? Porque é tão importante lavar as mãos? 
Que agentes de contágio são responsáveis por que doenças?

VIRAL é uma exposição interativa que explora o que é o contágio e como funciona, revelando 
fenómenos biológicos e sociais e questionando o seu impacto nas nossas vidas. A mostra é 
composta por 26 módulos, divididos em cinco áreas. Em cada uma delas os visitantes exploram 
o contágio numa narrativa que engloba fenómenos de biologia, epidemiologia e saúde pública, 
a ciência das redes, psicologia e as ciências sociais.

Estamos a viver tempos de contágio e a exposição VIRAL foi atualizada no sentido de trazer aos 
visitantes conteúdos alargados e rigorosos sobre a Covid-19. Os novos módulos evidenciam a 
resiliência da sociedade face a este problema e a importância da investigação científica e do 
desenvolvimento tecnológico no combate à pandemia.

A EXPOSIÇÃO

“O design é engenhoso e projetado com a itinerância em mente. As atividades são 
atraentes e diversificadas - apelativas para público de todas as idades.”

Claire Pillsbury, Directora de Programação, Exploratorium de São Francisco
 



Entrada

Saída

PLANTA DA EXPOSIÇÃO

O QUE É O CONTÁGIO? DEFINIR O CONTÁGIO A DIVERSIDADE DE 
CONTÁGIO

IMUNIDADE E 
ISOLAMENTO

NÓS SOMOS CONTÁGIO

As boas vindas ao 
contágio começam 
com um túnel de 
espirros, vírus e 
bactérias. 
Os "anfitriões" 
perfeitos para uma 
abordagem biológica 
do contágio.

Os visitantes são 
convidados a 
identificar os 
“culpados” das 
doenças, a explorar as 
redes sociais, tão 
presentes nas nossas 
vidas, e a analisar os 
diferentes tipos de 
contacto que 
estabelecemos no 
nosso dia-a-dia.

O contágio não é só 
biológico. Esta área da 
exposição põe o foco 
noutros tipos de 
contágio: financeiro, 
emocional e 
comportamental.

Imaginemos um mundo 
sem contágio. Poderá a 
sensação de isolamento 
ser a chave? Será a 
imunidade apenas
uma forma de 
proteção? A vida 
dentro de uma sala
silenciosa vai 
certamente dar que 
pensar.

A área final questiona 
o papel do visitante 
no contágio.
O convite à partilha 
de ideias, 
pensamentos e 
desenhos conclui
esta experiência 
contagiante: como 
contagiar o mundo?

Fotografias de Daniel Espirito Santo



Módulos: 26
Idiomas: Trilingue
Espaço necessário: 600 m2

Instalação: 8 dias
Desmontagem: 7 dias
Altura mínima da sala: 3 m
Informação de transporte: 4 camiões (2,7 m de altura) ou 5 contentores
Acessibilidade: Acessível a visitantes com mobilidade reduzida e conteúdos 
em LGP e Braille.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

equipaexpositiva@cienciaviva.pt
+351 21 891 71 00

www.pavconhecimento.pt/travellingexhibitions/pt 

CONTACTOS

UMA EXPOSIÇÃO DESENVOLVIDA: COM:


