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Centro de Monitorização e Interpretação 
Ambiental  de Vila do Conde 

 
Av. Marquês Sá da Bandeira nº 320 

4480-916 Vila do Conde 
 

Tel. 252 637 002   
E-mail: cmia@cm-viladoconde.pt 

 
http://www.cmia-viladoconde.net 

https://www.facebook.com/
cmia.viladoconde 

 

Coordenadas GPS: 41º21’14,83’’N; 8º44’35,55W 



 

Presentemente assistimos a uma extraordiná-

ria revolução técnico-científica que começou 

aproximadamente há cerca de meio século. 

Esta revolução causou alterações profundas 

em numerosos domínios da ciência e também 

no nosso quotidiano. 

Apesar de no século XVIII já existirem algumas 

publicações científicas, é a partir do século 

XIX, quando todos os ramos da ciência sofrem 

um grande desenvolvimento, que a prática da 

ciência se torna profissional e institucionaliza-

da. Surgem as sociedades científicas especiali-

zadas e a ciência começou a tornar-se mais 

acessível à população, quer através de confe-

rências, quer através de livros científicos 

populares.  

No século XX a ciência avançou ainda mais 

rapidamente que no anterior, tendo como 

consequência uma alteração nos hábitos das 

populações humanas e a melhoria da qualida-

de de vida.  

A história da ciência e da tecnologia comple-

mentam-se. Inovações tecnológicas trazem 

novos avanços científicos que conduzem a 

novas descobertas Embora atualmente os 

avanços científicos e tecnológicos raramente 

sejam resultado do trabalho individual, o bri-

lhantismo e a perseverança de alguns cientis-

tas e empreendedores, foi fundamental para a 

revolução tecnológica a que hoje assistimos.  

Esta exposição, composta por 20 painéis, tem 

como objetivo dar aos visitantes a oportunida-

de de conhecer melhor a vida e as descobertas 

de 18 personalidades que marcaram o século 

XIX–primeira metade do século XX. Para além 

de focar a relevância da sua vida para a época 

em que viveram (muitas delas galardoadas 

com Prémios Nobel), apresenta os conceitos 

que estiveram por trás das suas descobertas e 

também pequenas curiosidades.  

Os génios brilhantes e a atividade científica e 

filosófica não são somente fruto de mentes 

privilegiadas. Muitas vezes é o resultado de 

um “momento de inspiração”, mas frequente-

mente de muito trabalho e perseverança, uma 

vez que muitas das suas teorias aqui apresen-

tadas não foram aceites na época em que 

foram divulgadas pela primeira vez. 

 

 

 

 

 

20 Painéis (85x142cm): 

Ficha Técnica;  

Thomas Alva Edison (1847-1931); 

Alexander Graham Bell (1847-1922); 

Guglielmo Marconi (1874-1937); 

John Bardeen (1908-1991); 

Narinder Singh Kapany (1926- ); 

Mikhail Tsvett (1872-1920); 

Charles Robert Darwin (1809-1882); 

Gregor Mendel (1822-1884); 

James Watson (1928-); 

Louis Pasteur (1822-1895); 

Robert Koch (1843-1910); 

Sir Alexander Fleming (1881 - 1955); 

António Caetano de Abreu Freire Egas 

Moniz (1874 – 1955); 

Marie Curie (1867-1934); 

Albert Einstein (1879-1955); 

Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936); 

Sigmund Freud (1856 – 1939); 

Jean-Paul Sartre (1905-1980); 

Como pensam os cientistas?. 


