
SÓ PARA QUEM QUER SER AUDAZ
Exposição no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa,
ensina com audácia a identificar o risco e a avaliá-lo

Teria coragem para desativar uma
bombaouparajogaràroletarussa?
Ambos os desafios implicam risco
de morte. Mas qualo risco que cor-
remos se decidirmos conduzir al-
coolizados? Será que um alpinista
não mede o risco quando escala os
picos íngremes de umamontanha?
O risco faz parte danaturezahuma-
na, mas, muitas vezes, temos difi-
culdade em medir o impacto que
uma decisão poderá ter nas nossas
vidas e nas vidas dos outros.

E é precisamente isso que o Pavi-
lhão do Conhecimento, emLisboa,
quer avaliar na exposição ‘Risco’,

pensada para os aventureiros que
saltamde cabeçamas tambémpara
osmaiscautelosos,aquelesqueava-
liamtodos os cenários possíveis an-
tes de tomarem uma decisão. Para
que uns e outros possambeneficiar
deumadecisãoarriscadae,porisso,
lucrativa,masnuncamalcalculada.

Ciência Viva
Aexposição do Pavilhão do Conhe-
cimento contacom25 módulos in-
terativos, é acessívelapessoas com
mobilidade reduzida, tem conteú-
dos embraile e estádivididaemtrês
áreas, pelas cores amarela, verme-

lhae azul, que correspondematrês
linhas de força: o que é o risco, aau-
dáciaindividuale o que são os riscos
partilhados. Foi produzida pelo
centro de ciência Cité des Sciences
etdel’Industrie,nacapitalfrancesa,
em consórcio com o Pavilhão do
Conhecimento e o Heureka, em
Helsínquia, naFinlândia, e pode ser
visitada até ao próximo mês de se-
tembro. A presidente da Ciência
Viva, Rosalia Vargas, admite que
gosta de arriscar porque “torna a
realidade mais vivae mais recheada
de opções”. E o leitor é dos que ar-
riscamouantes pelo contrário?

ESPAÇO

CHINA VAI A MARTE
PARA RECOLHER
AMOSTRAS
O programa espacial da China
vai dar particular destaque
a uma missão de recolha
de elementos do Planeta
Vermelho já em 2020.

INOVAÇÃO

AUTOESTRADA
APROVEITA
ENERGIA SOLAR
A primeira autoestrada do
Mundo a energia solar fica em
Tourouvre au Perche, França.
Com 1 km, produz a iluminação
pública da localidade.

No início de cada ano, habi-
tualmente muitas são as ex-
pectativas criadas por quase
todos, exceção feita aos que a
vidajávergoupor desgraçaou
doençaao ponto de se arrasta-
rem sem qualquer esperança.
Quantos aos outros, saúde,
melhor emprego e realização
profissionalsão objetivos per-
seguidos porventurade forma
idênticaao mesmo período do
ano anterior, ainda que uma
diferençatenhaqueserassina-
lada, fruto do nosso crescente
modo digitalde estar navida.

Via computador ou telemó-
vel, independentemente das
grandes novidades que aíestão
a chegar, não se esqueça que a
nossadependênciatecnológi-
caécrescenteetorna-nosmais
previsíveis, ao ponto de poder
prejudicar as metas anterior-
mente referidas. Lembre-se
que aqualidade de vidacome-
ça em si próprio e o mundo da
tecnologia deve ajudar e não
transformar-nos emreféns de
uma escalada digital cujo ba-
lanço no início do próximo ano
pode não ser o melhor.

Bom ano de 2017, com o lado
bomdatecnologia.

BOM ANO
COM BOA

TECNOLOGIA
1Mecanismo ajuda a perceber como
funciona o nosso cérebro2Exposição
interativa inclui atividades para todas as
idades3Desafios e jogos ensinam a
calcular melhor o risco
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