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O «Champimóvel» está a chegar, as crianças portuguesas descobrem o espectáculo 

interactivo 4D «Futuro da medicina». A operação é um verdadeiro sucesso!  

 

Estreia mundial: a de pinxi criou o teatro interactivo 4D móvel para a Fundação 

Champalimaud. A instalação, lançada a 10 de Abril de 2008 em Lisboa, começou o 

seu périplo de 5 anos por Portugal e Espanha. 

 

 

 

Um simulador que recebe um teatro interactivo 4D de 20 lugares instalado num 

reboque para uma exploração itinerante de escola em escola. As crianças participam 

no espectáculo interactivo “Futuro da medicina”. 

 

O objectivo desta experiência interactiva é despertar a curiosidade ao mesmo tempo 

que as crianças se divertem: o espectacular, a interactividade estão presentes para 

suscitar vocações nas crianças e nos pré-adolescentes (dos 9 aos 14 anos), para 

promover as fileiras científicas e mais especificamente a carreira de investigador nas 

áreas da saúde.  

 

O “Futuro da medicina” é uma viagem de 23 minutos pelo corpo humano que nos 

leva a descobrir as técnicas médicas do futuro: partindo das terapias actuais, 

avançamos para pistas terapêuticas que estão ainda no estado da investigação 

fundamental.  

A produção aborda os temas seguintes: a luta contra os vírus, a terapia génica, as 

células estaminais, as nanotecnologias e a importância da abordagem 

interdisciplinar.  

 

O público participa directamente nas acções terapêuticas apresentadas no espectáculo! 

A mensagem é tanto mais forte que a narração é participativa e colaborativa: só ao 

agirem é que os participantes fazem avançar a história.  

 

O recurso aos media interactivos fomenta o espírito de investigação; é um desafio 

permanente que, para obter resposta, exige não somente curiosidade como também 

paixão e perseverança! 

 

Graças à iniciativa do projecto, a Fundação Champalimaud, com sede em Lisboa, 

apoia a investigação nas áreas das ciências médicas a fim de melhorar a saúde e o 

bem-estar. As acções, que  contribuem para ajudar os jovens talentos a difundir as 

ideias novas e a favorecer a educação, são um aspecto fundamental da sua missão.  

 



de pinxi – Comunicado de imprensa: Champimóvel 2008 

www.depinxi.com 2

Nota técnica 

 

Instalação móvel 

 

A instalação é transportada num reboque de 13 metros: um teatro interactivo 3D de 20 

lugares montado numa plataforma dinâmica a 6 graus da liberdade. Para além de 

controlador de imagem, o público dirige o movimento (estreia mundial!). 

Sensações fortes garantidas! 

 

Interactividade e imersão 

 

- Sistema exclusivo de interacção do grupo argoGroup™; cada lugar está equipado 

com uma consola (manete, botões, ecrã e módulo de som) que permite ao espectador 

interagir individualmente.  

 
As tecnologias interactivas da de pinxi foram premiadas pela IAAPA, Tile e Laval Virtual. 

 

- Este sistema exclusivo da de pinxi alia navegação de grupo e a experiência social 

com uma grande interacção individual.   

 - Projecção em relevo 3D, alta definição, efeitos especiais e música espacializada em 

5.1. 

 

Acessibilidade 

 

A configuração tem em conta os 10% de esquerdinos e oferece soluções para as 

pessoas com mobilidade reduzida. 

 

Automatização  

 

Todos os componentes do espectáculo são sincronizados e funcionam sem a 

intervenção de um operador. 

 

 

Funções media complementares 

 

Viva o lançamento da Champimóvel em 

http://www.youtube.com/watch?v=hWA99sD4YXk 

 

Também disponíveis:  

- Fotografias e trailer 

- Imagens fixas no ecrã 

- Estereogramnas do espectáculo 

- Revista de imprensa 

- As nossas páginas Internet: www.depinxi.com - seleccione. Champimóvel 

 

 

Contacto 

 

Philippe Chiwy 

phil@depinxi.be 

Tel.: +32 2 245 75 01 


