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A cidade de Lisboa apresenta encantos que você desconhece ou tem apenas uma vaga ideia. 
Aventure-se e delicie-se com a informação deste sítio e onde ele pode levá-lo. Em 08.02.2009 
entrou em funcionamento o sítio que resultou do “projecto marcas das ciências e das técnicas 
pelas ruas de Lisboa”. Focado, em primeira instância, nas marcas físicas da cidade de Lisboa, este 
sítio têm como suporte - objectos, tais como: placas toponímicas e ruas, nomes de figuras (pessoas); 
lápides e inscrições epigráficas; vivendas e prédios, actuais ou históricos de pessoas singulares ou 
colectivas ligadas às ciências; estátuas; bustos; escolas; museus ou instituições, desde que 
enquadrados no conceito de ciência da tabela de classificação da FCT - Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia / Ministério da Ciência.   
 
Os primeiros passos deste projecto começaram nos anos 1990`s, envolvendo alunos de História e 
Filosofia das Ciências da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Anos mais tarde, já na 
década presente, o projecto foi retomado com outros colaboradores. A base de dados deste sítio 
conta actualmente com centenas de itens e está aberta a novas entradas e novos colaboradores que 
queiram participar enquadrados em equipa coordenada. 
 
A estrutura deste sítio, organizada em base de dados assenta em domínios de conhecimento que vão 
desde: Alterações Climáticas, passando pela Arquitectura e Urbanismo; Ciências: Agrárias e 
Florestais, Biológicas, Comunicação, Educação, Saúde, Terra e Espaço, Desporto, Engenharia dos 

Materiais, Ambiente, Tecnologias do Mar, Jurídicas, Políticas; Economia e Gestão, Energia, 
Engenharias: Bioquímica e Biotecnologia, Civil e de Minas, Electrotécnica, Informática, 

Mecânica, Química; Estudos: Africanos, Artísticos, Literários; Filosofia; Física; Geografia; 
Herança Cultural; História da Ciência e da Técnica; Arqueologia; Linguística; Matemática; 

Política do Ensino Superior e da Ciência; Processamento Computacional da Língua Portuguesa; 

Psicologia; Química e Bioquímica, Sociologia; Transportes. 

 
Vantagens e modos de investigação: É possível investigar por qualquer daqueles domínios do 
conhecimento. Exemplo: clicando nos botões Fichas Por Domínio obtemos os domínios 
informativos. Seguidamente clicando em Herança cultural, p. ex., obtemos como resultado uma 
lista de fichas desse domínio. Outra possibilidade de pesquisa: clicando nos botões Fichas Objectos 
Todos encontramos como resultado todos os itens de todos os domínios, apresentados por ordem 
alfabética. Mas se clicarmos por exemplo sobre o item Academia das Ciências de Lisboa, obtemos 
a informação seleccionada (texto e imagens) respeitante a esse único item, possibilitando-nos a 
ligação a outras informações relacionadas. Se introduzirmos na pequenina caixa onde diz Nome p. 
ex.: Museu de Ciência ou Rua da Escola Politécnica, Brotero, Domingos Vandelli, João de Barros, 
Chiado ou até, imagine-se - Convento dos Cardaes pela pertinência no domínio de conhecimento 
Arquitectura e Urbanismo (1) e de seguida clicarmos no botão Aplicar filtros teremos acesso à 
informação seleccionada que digitámos na caixa Nome. Outra forma de listagem de fichas 
informativas é a referente a zonas administrativas da cidade. Exemplo: Com os botões Fichas 
Freguesias encontramos a lista das várias freguesias de Lisboa. Clicando numa qualquer à nossa 
escolha, obtemos as fichas informativas dessa freguesia.   
 
São várias as possibilidades de recuperação da informação. Além do conhecimento científico e de 
cultura geral, será muito útil a investigação desta base de dados no âmbito do turismo da cidade, em 
grupos organizados, famílias ou individualmente. Conheça, pois, o bairro, a rua, a capital em que 
vive, trabalha ou visita e passeia. A cidade merece e você também. E “mexa-se pela sua saúde”.  
 
(1) O Convento dos Cardaes tem ainda outros interesses, tais como o museológico e o de assistência na 
educação e recuperação de deficientes invisuais, entre outros. 
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