Oeiras, 25 de Janeiro de 2006

Venha descobrir a Ciência
28 de Janeiro de 2006

Dia Aberto ITQB
O ITQB desafia o público a vir explorar a Ciência com os seus investigadores
No próximo dia 28 de Janeiro, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica volta a
abrir as suas portas ao público e desafia-o a descobrir como a Ciência pode ser
surpreendente, inspiradora e divertida. O Dia Aberto ITQB 2006 pretende dar
continuidade ao sucesso do ano passado, quando mais de novecentas pessoas
visitaram este grande instituto de investigação.
Os visitantes vão poder conhecer a vida ao microscópio, ver plantas que crescem em
frascos, encontrar as cores do arco-íris numa reacção química, saber como se constrói
a vida e descobrir como a ciência pode fazer avançar o futuro. Este ano será dado
particular destaque às possibilidades que a investigação no ITQB abre no campo da
saúde e farmacêutica.
Durante todo o dia haverá exposições sobre a investigação do ITQB, conversas com os
investigadores sobre a ciência no dia-a-dia, visitas aos laboratórios e experiências de
verdade para os mais novos. Um grande número de actividades que mostram como a
ciência está ao alcance de todos os que querem saber o como e o porquê.
O Dia Aberto ITQB insere-se no programa Oeiras Vive a Ciência, um projecto conjunto
do ITQB e do Instituto Gulbenkian de Ciência, que conta com o apoio da Câmara
Municipal de Oeiras.
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Oeiras, 25 de Janeiro de 2006
Como chegar ao Dia Aberto ITQB:

Acesso A5 No sentido Lisboa-Cascais A5 sair no Nó
de Carcavelos. Seguir as indicações para Oeiras, ao
chegar à rotunda sair na 3 saída (Av. da República).
Seguir em frente cerca de 1000m, depois das
bombas de combustível sair na primeira à esquerda.
Ficará em frente do portão da Estacão Agronómica
Nacional (EAN). Seguir a sinalética até ao ITQB.

Acesso Marginal No sentido Lisboa-Cascais sair em
Oeiras depois do restaurante de fast-food. Contornar
a primeira rotunda e seguir na 3 saída, passar por
baixo do viaduto e seguir sempre pela direita até
aos primeiros semáforos. Virar á esquerda e após
300m virar na primeira à direita seguir sempre em
frente ( 800m ) até chegar à Av. da República.
Depois da curva à esquerda subir cerca de 100m,
entrar à direita no portão da Estacão Agronómica
Nacional (EAN). Seguir a sinaléctica até ao ITQB.
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