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How a book inspired …

E foi assim que o Verão de 2002 viu nascer A 
Ciência Viva nos Faróis.

E a Ciência Viva espalhou-se um pouco por 
toda a costa portuguesa. E tudo nos vem à 
memória de uma forma forte, cadenciada e 
surpreendente como os disparos de luz de 
um farol.

O farol mostra o caminho cruzando ciência e 
cultura.



“Yes, of course, if it’s fine tomorrow, said Mrs. Ramsay.
But you’ll have to be up with the lark”, she added.
...

“But, “ Said his father, stopping in front of the drawing-room window,
“it won’t be fine”.

...

“But it may be fine – I expect it will be fine, “ said Mrs. Ramsay.
...
“There will be no trip to the lighthouse, James” – he said leaning
against the window and talking in an awkward way.
...
“And even if the weather isn’t fine tomorrow”, said Mrs. Ramsay, 
“I’m quite sure it will be fine some other day”.
...

“There will be no trip to the lighthouse tomorrow, Mrs. Ramsay”, he
said, trying to carry his point.

Virginia Woolf (1882-1941)



“You know, my dear colleague, you see before you a youngster 
the same age as your students, and as soon as you launch into 
a thorough explanation, he stops taking notes, he stares at the 
ceiling and the bookshelves, or else he interrupts you in mid 
syllable and goes on to something else. What is more, you 
never know what nonsense he’ll attribute to you the following 
day. Where you said “Acrididae in gregarious phase”, he 
misquotes you as saying, “a swarm of locusts”

“I wouldn’t say it to students of entomology. But to the 
general public, why not?” 

“…Well go ahead, say it! There’s a journalist coming to see me 
at eleven o’clock, I’ll send her to you.” 

“Thus Clarence entered my life, at three minutes past eleven”



Para pensar:

Inspiração para a sua profissão.

• Consegue identificar quem o inspirou?

• Como é que utilizou, ou irá utilizar a sua inspiração?

• Ambiente, Arquitetura e cenografia

• Reconhecimento, emoções e pessoas

• Livros, filmes e música





O Pavilhão do Conhecimento não é uma escola mas tem uma escola

O Pavilhão do Conhecimento não é um museu mas tem exposições

O Pavilhão do Conhecimento não é uma instituição científica mas tem uma grande

probabilidade de ter pelo menos um cientista, ou vários, por cada m2

O Pavilhão do Conhecimento não é um restaurante mas tem uma cozinha

O Pavilhão do Conhecimento não é uma biblioteca mas tem livros



Biblioteca



Biblioteca



Cabine de Leitura



Cabine de Leitura



a CV nasceu no vermelho da urgência

A Caverna
José Saramago, 2000

Semáforos da Ciência



A prudência e a audácia no fazer

Ensaio sobre a Lucidez
José Saramago, 2004

Semáforos da Ciência



A apropriação da ciência pelo público

Ensaio sobre a Cegueira
José Saramago, 1995

Semáforos da Ciência



O que nunca está assegurado

As intermitências da Morte
José Saramago, 2005

Semáforos da Ciência



Isto é a Ciência Viva


