
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 14 a 16 de julho o Centro Ciência Viva de Estremoz, a Universidade de Évora, a Ciência 

Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e o Instituto de Altos Estudos 

da Academia das Ciências de Lisboa juntam-se no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, 

para em conjunto refletirem sobre uma das mais importantes questões que atualmente se 

colocam à humanidade...  

Até que ponto a ação do Homem alterou os equilíbrios naturais do nosso 

planeta de uma forma tão intensa e duradoura que teremos entrado numa 

nova época geológica... o ANTROPOCÉNICO? 

Este não é um assunto de resposta fácil e vai muito para além das ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS. 

O ANTROPOCÉNICO é um tema cuja compreensão obriga ao cruzamento de SABERES de 

várias áreas... Um tema FUNDAMENTAL num momento em que urge repensar o modo como 

vivemos... Um tema URGENTE...  mesmo MUITO URGENTE!!! 

de 14 a 16 de julho vem ao Pavilhão do Conhecimento compreender esta GRANDE 

HISTÓRIA! 

3 dias de muitas atividades, onde histórias com dinossauros... iguanas e galinhas, para os 

mais jovens, se cruzam com exposições onde se juntam arroz, rochas e obras de arte... com 

conversas com investigadores... com filmes...  e... muito mais... 

Um conjunto de iniciativas que nos levarão a refletir sobre o momento em que 

vivemos... 

consulte o programa de todo o evento, dias 14, 15 e 16 de julho, no site 

do Centro Ciência Viva de Estremoz www.ccvestremoz.com ou do 

Pavilhão do Conhecimento www.pavconhecimento.pt 

 

Aceite o desafio!!! 

 

http://www.ccvestremoz.com/
http://www.pavconhecimento.pt/


 

 

14 de julho, quinta-feira 

14:00  Abertura da coleção de objetos ANTROPOCÉNICO!? UMA GRANDE HISTÓRIA... 

com objetos...  visita guiada por Rui Dias 

16:00 Visita guiada à coleção de objetos ANTROPOCÉNICO!? UMA GRANDE HISTÓRIA... 

com objetos 

18:00 Visita guiada à coleção de objetos ANTROPOCÉNICO!? UMA GRANDE HISTÓRIA... 

com objetos 

 

15 de julho,  sexta-feira 

10:00 mais um cientista na Escola Ciência Viva de Lisboa... uma grande história em torno de 

dinossauros, iguanas e galinhas... 

15:00  Tudo o que sempre quis saber sobre o Antropocénico e nunca teve a quem perguntar  

um debate com investigadores de várias áreas científicas da Escola de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Évora fundamental para jornalistas, decisores 

políticos, professores e técnicos de segurança ou... para quem gosta de estar 

informado sobre o nosso presente e... o nosso futuro... 

20:45 Sessão de abertura CONVERSAS SOBRE O ANTROPOCÉNICO!?... UMA GRANDE 
HISTÓRIA...  

onde académicos e investigadores se juntam para olhar para o 

passado, perceber o presente e… mudar o futuro… 

Se os últimos tempos nos têm obrigado a refletir sobre o presente e o futuro da 

Humanidade, é fundamental perceber o complexo e delicado equilíbrio de 

processos que permitiram a evolução que nos trouxe até aqui. Algumas centenas 

de milhares de anos em que fomos interagindo com o meio onde nos fomos 

inserindo... em que nos fomos adaptando e transformando os espaços que fomos 

ocupando. 

Até que ponto a ação do Homem alterou os equilíbrios naturais do nosso planeta 

de uma forma tão intensa e duradoura que teremos entrado numa NOVA ÉPOCA 

GEOLÓGICA... o ANTROPOCÉNICO? 

 



 

 

Este não é um assunto de resposta fácil e que vai muito para além das 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS. Um tema cuja compreensão obriga ao CRUZAMENTO 

DE SABERES de várias áreas... Um tema FUNDAMENTAL num momento em que 

urge repensar o modo como vivemos... Um tema URGENTE... 

Nos próximos dias 15 e 16 de julho entre as 20:45 e as 24 horas biólogos, 

economistas, físicos, geógrafos, geólogos, historiadores e jornalistas estão à tua 

espera no PAVILHÃO DO CONHECIMENTO em Lisboa para falarmos sobre o 

ANTROPOCÉNICO.  

 

21:00 - 22:15 1ª CONVERSA SOBRE O ANTROPOCÉNICO!?... UMA GRANDE HISTÓRIA...  

Antropocénico & Sociedade; do local ao global 

Maria Lucinda Fonseca, geógrafa; Instituto de Geografia e Ordenamento do 
Território da Universidade de Lisboa; Academia das Ciências de Lisboa. 

Pedro Conceição, economista; Diretor do Gabinete do Relatório do 
Desenvolvimento Humano do PNUD - Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento. 

Moderação de Filipe Themudo Barata, historiador; jubilado do CiDEHUS; 
Universidade de Évora. 

22:15 - 22:30 pausa 

 

22:30 - 23:45 2ª CONVERSA SOBRE O ANTROPOCÉNICO!?... UMA GRANDE HISTÓRIA...  

Antropocénico & Clima; dos ciclos à rotura dos ciclos? 

Miguel Miranda, geofísico; Academia das Ciências de Lisboa; Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera. 

Rui Salgado, físico da atmosfera; Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Évora; Instituto de Ciências da Terra. 

Moderação de Ana Noronha, física; Ciência Viva- Agência Nacional para a 
Cultura Científica e Tecnológica. 

 



 

 

16 de julho, sábado 

11:00 HISTÓRIAS INESPERADAS COM DINOSSAUROS... IGUANAS... GALINHAS... E... TU... 

No sábado a Benedita, a Chica e o Rui estão à tua espera para te contarem histórias 
de encantar sobre bichos e outras coisas... Histórias com dinossauros e répteis e... 
galinhas. Histórias que não têm rainhas nem reis, nem príncipes ou princesas mas 
onde os répteis voam e as aves ainda estão à espera para nascerem. Histórias de 
pasmar mas que aconteceram...MESMO!!! 

Ah... já me esquecia de te dizer que o Rui é um geólogo, a Benedita uma iguana (mas 
uma iguana especial pois é a mascote do Centro Ciência Viva de Estremoz) e a Chica 
uma galinha. Achas que as iguanas e as galinhas não sabem contar histórias de 
encantar? Se os geólogos as contam porque não as iguanas e as galinhas? Quando 
vires a Benedita a subir pela cabeça do nosso T-Rex, que também vai lá estar, ou a 
Chica a caminhar à procura de milho pelo chão do Pavilhão do Conhecimento, olha 
que vais mudar de ideias!!! 

Aparece que a Benedita e a Chica vão gostar de te ver... assim como o Rui... 

 

17:30 - 22:15 CONVERSAS SOBRE O ANTROPOCÉNICO!?... UMA GRANDE HISTÓRIA...  

onde académicos e investigadores se juntam para olhar para o 

passado, perceber o presente e… mudar o futuro… 

 

17:30 - 18:45 3ª CONVERSA SOBRE O ANTROPOCÉNICO!?... UMA GRANDE HISTÓRIA... 

Antropocénico & Recursos geológicos; da energia aos fundos oceânicos 

Lemos de Sousa, geólogo; Academia das Ciências de Lisboa; Universidade 
Fernando Pessoa. 

Carlos Ribeiro, geólogo; Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora; 
Instituto de Ciências da Terra. 

Moderação de Ana Noronha, física; Ciência Viva- Agência Nacional para a 
Cultura Científica e Tecnológica. 

18:45 - 19:00 pausa 

19:00 Visita guiada à coleção ANTROPOCÉNICO!? UMA GRANDE HISTÓRIA... com 

objetos...  

 



 

 

21:00 - 22:15 4ª CONVERSA SOBRE O ANTROPOCÉNICO!?... UMA GRANDE HISTÓRIA... 

Antropocénico & Homem; de África para o Mundo 

Rui Dias, geólogo; Academia das Ciências de Lisboa; Escola de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Évora; Centro Ciência Viva de Estremoz; Instituto de 
Ciências da Terra. 

Teresa Fernandes, bióloga; Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Évora; Laboratório de Antropologia biológica. 

Moderação de Teresa Firmino, jornalista; Jornal Público. 

22:15 -22:30 pausa 

22:30 Estreia do filme de animação The Big Foot de Henrique Gouveia 

The Big Foot é uma pequena rábula em animação que conta uma história baseada 

no percurso e no rasto deixado por nós, HOMENS, ao longo do tempo e nas suas 

repercussões sociais, culturais e ambientais.      

É o equívoco feito HISTÓRIA: um «pecado original» cometido no início da viagem e 

repetido linearmente, de várias formas, convocando o absurdo e deixando marcas 

difíceis de apagar. 

The Big Foot conta uma HISTÓRIA de convicções, determinações e clarividências que 

foram construindo uma perceção do mundo com o qual a realidade, naturalmente, 

não cooperará. 

 

00:00 Sessão de encerramento 

 


