Oeiras, 9 de agosto de 2019

Dia Internacional do Microrganismo
Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, recebe o “mundo invisível”

Em 17 de setembro, o mundo invisível invade os Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras. No
Dia Internacional do Microrganismo, venha descobrir os superpoderes das nanopartículas, desvendar as
viagens interestelares das bactérias, saber como funciona um microscópio, jogar ao “MICRObowling” e
perceber os perigos da resistência aos antibióticos!
As atividades são gratuitas, e podem ser realizadas por alunos integrados em turmas, pelo público sénior ou
por qualquer pessoa que queira descobrir o papel essencial que os microrganismos desempenham na nossa
saúde, ambiente e qualidade de vida. São organizadas por investigadores do ITQB NOVA – Instituto de
Tecnologia Química e Biológica da Universidade NOVA de Lisboa – com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras
e a participação do IHMT – Instituto de Higiene e Medicina Tropical da NOVA –e do IGC – Instituto Gulbenkian
de Ciência.
A data é uma homenagem ao dia em que, em 1963, o holandês Anton van Leeuwenhoek – um comerciante
sem fortuna ou diplomas universitários – enviou uma carta à Royal Society of London onde relatava a primeira
descrição de um organismo unicelular. Nesta famosa carta, foi feita uma descrição minuciosa da primeira
observação de bactérias vivas presentes na placa dentária, acompanhada por desenhos dos microrganismos
e de seus movimentos. Foram assim lançadas as bases da Microbiologia. A participação nacional nesta
iniciativa internacional é promovida pela Sociedade Portuguesa de Microbiologia.
Veja o programa e participe!
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As escolas públicas de Oeiras podem inscrever-se através da plataforma Oeiras Educa para beneficiar do apoio
da Câmara Municipal no transporte dos alunos.

