
 

 

 

 

 
NOTA DE AGENDA 

SÁBADO, 16 MARÇO 2019 | 11h – 12h | CLUBHOUSE DO BELAS CLUBE DE CAMPO 
 
 

Workshop científico “A Ciência Viscosa” 
 

Science4You leva Ciência ao Belas Clube de Campo 

 

É já no dia 16 de março que o Belas Clube de 

Campo recebe o primeiro workshop científico 

Science4You. Sob o tema “A Ciência Viscosa”, 

este workshop vai ensinar aos mais novos os 

segredos para fazerem o seu próprio slime que 

brilha no escuro ou a composição química de 

que é feita a massa maluca. Esta atividade, que 

decorre no ClubHouse entre as 11h e as 12h, vai 

levar ao Belas o universo da ciência divertida, 

estimulando a curiosidade e o conhecimento 

científico junto das crianças. 

 

Através desta parceria entre o Belas Clube de 

Campo e a empresa portuguesa de produção, 

desenvolvimento e comercialização de 

brinquedos educativos Science4You, os 

participantes do workshop vão viver uma manhã 

divertida e educativa, quem sabe impulsionadora 

de futuros cientistas! 

 

As inscrições para o workshop podem ser feitas através do e-mail 

atividades@science4you.pt ou do contacto 916 709 141. A atividade tem o valor de 

inscrição de 6 euros por criança e decorre no piso intermédio do ClubHouse do Belas Clube 

de Campo. 

 

Atividade: Workshop científico “A Ciência Viscosa” 

Organização: Science4You 

Data: Sábado, 16 de março 

Horário: 11h – 12h 

Local: Belas Clube de Campo | ClubHouse | Alameda do Aqueduto, 2605-199 Belas 

Custo: 6 euros 

mailto:atividades@science4you.pt


 

Sobre o André Jordan Group 

Em 1940 nasce o Andre Jordan Group, no Rio de Janeiro, introduzindo o moderno conceito de 

promoção imobiliária que mais tarde se expande para a Argentina, Uruguai e França.  

1970 representa um marco emblemático em Portugal, pela criação da Quinta do Lago, um 

contributo impar no planeamento urbanístico de elevada qualidade no Algarve e em toda a 

indústria turística nacional e internacional. 

O Vilamoura XXI transformou Vilamoura no maior e mais completo empreendimento turístico da 

Europa, e em 1997 André Jordan incorporou toda a experiência adquirida n o desenvolvimento do 

Belas Clube de Campo, hoje um empreendimento de referência a nível internacional, com mais de 

2500 residentes de 27 nacionalidades. 

www.belasclubedecampo.pt www.lisbongreenvalley.pt  

 

 

 

Sobre a Science4You 

A Science4you (https://brinquedos.science4you.pt/) é uma empresa 100% portuguesa que se 

dedica à produção, desenvolvimento e comercialização de brinquedos educativos, que estimulam o 

conhecimento de crianças e jovens. Constituída em janeiro de 2008, a empresa nasce de um 

projeto académico de Miguel Pina Martins, fundador e CEO. Financiada por capital de risco 

e business angels, a Science4you foi criada no âmbito do Programa FINICIA, com um capital social 

de 55 mil euros, em que 45 mil constituíram micro capital de risco financiado pela Inovcapital.  

Conta neste momento com escritórios em Lisboa e no Porto, e as filiais em Madrid e Londres, 

situadas respetivamente, no Parque Científico de Madrid e no Knowledge Dock Business Center. 

Exporta regularmente para mais de 40 países e conta com uma linha de mais de 500 brinquedos 

científicos e educativos. Outros serviços incluem a organização de festas de aniversário e campos 

de férias científicos, workshops de ciência em escolas e ATLs, bem como formação de jovens e 

docentes. 

 

 

 

 
 
  Para mais informações:  

 
Lift Consulting – 214 666 500 

Rita Santiago – rita.santiago@lift.com.pt – 918 655 125 
Joana Branquinho – joana.branquinho@lift.com.pt – 913 184 302 
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