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O Expresso da Informação

Information Express

「科學隊長」介紹
Apresentação do “Capitão SURE”
Introduction of “Captain SURE”

為慶祝澳門科學館踏入兩週年，我們展開了一系列不同活動，就由我們新登場的科學館吉祥
物為大家介紹啦！
Para celebrar o 2° aniversário do Centro de Ciência de Macau, lançámos uma série de actividades. Vamos
começar por apresentar-vos a recém-estreia da mascote do MSC!
To celebrate the 2nd anniversary of the Macao Science Center, we launched a series of activities, and let’s
start by introducing our newly debut mascot of MSC to all of you!

各位好！我是澳門科學館的吉祥物─科學隊長，大家可以叫我「科仔」或「Captain SURE」。
看看我這身造型是不是很像科學館展覽中心的外型呢？我在澳門科學館主要任務是讓大家認
識科學和日常生活的密切關係，並且會因應不同任務變身成為不同角色。我可以變身成為什
麼角色？那你一定要認識我的英文名字了！
Olá a todos! Eu sou o Capitão SURE – a mascote do MSC. Acham que o meu fato é parecido com o Centro
de Exibições do MSC? A minha missão é ensinar a todos a ciência e a sua relação íntima com o nosso diaa-dia e eu irei assumir papéis diferentes consoante a missão que tiver de desempenhar.
Querem saber que cores eu posso assumir? Deixem-me partilhar convosco o significado do meu nome!
Hi everyone! I’m Captain SURE --the mascot of MSC. Does my outfit looks like the MSC Exhibition Center?
My mission is to teach everyone about science and its close relation to our daily lives, and I’ll transform into
different role according to different mission. Want to know what color I can transform into? Let me tell you
the meaning of my name!

「Captain SURE」代表著：
“Capitão SURE” significa:
“Captain SURE” means:

S：科學探員 / O Buscador da Ciência / Science Seeker
我總是對世界充滿好奇心，尤其關心科學的最新發展，喜歡
收集科技情報及探究生活中每件事物背後的科學原理。細心
求證的科學精神是很重要的啊！
Estou sempre curioso acerca do mundo, especialmente com os
desenvolvimentos recentes na área da ciência. Adoro receber
informação sobre a ciência e a tecnologia, e em explorar os princípios
científicos por detrás de tudo o que acontece no nosso dia-a-dia. O
espírito de comprovação científica é muito importante!
I’m always curious about the world, especially to the recent
developments in science. I love to receive information on science and
technology, and to explore the principles of science behind everything
that happen in our daily lives. The spirit of careful proving in science
is very important!
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「科學隊長」介紹
Apresentação do “Capitão SURE”
Introduction of “Captain SURE”

U ：都市跑手 / O Corredor Urbano / Urban Jogger
活潑好動的我，時刻充滿活力，大家也一同多做運動，維持
健康的生活模式！
Sou desportivo e cheio de energia. Vamos fazer mais exercício juntos
para manter um estilo de vida activo e saudável!
I’m sporty, and full of energy, let’s do more exercise together to
maintain a healthy active lifestyle!

R : 衝天火箭 / O Rocketeer / Rocketeer
我 對於航天科技發展亦充滿 濃 厚 興 趣 ， 隨 身 配 備 先 進 的 飛 行
裝置，可以自由穿梭宇宙，探索太空的奧秘。
Estou imensamente interessado no desenvolvimento da Ciência e da
Tecnologia Aerospacial. Estou equipado com um avançado dispositivo
de voo que me permite mover para trás e para a frente no Universo e
explorar os mistérios do Espaço.
I have a great interest in the development of Aerospace Science and
Technology, and I’m equipped with advance flight device which allows
me to shuttle back and forth to the Universe and explore the mysteries
of Space.

E : 地球探險家 / O Escuteiro do Planeta Terra / Earth Scout
我最喜愛四處外出考察，特別關心地質及氣侯變化，我們都
要珍惜地球的天然資源啊！
Gosto de explorar todos os lugares, particularmente associados à
geologia e à alteração climática. Temos de preservar os recursos
naturais na Terra!
I like to explore everywhere, particularly concern about geology and
climate change, we must cherish the natural resources on earth!
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為慶祝澳門科學館開館兩週年，我們將推出由澳門科學館設計的特別版「澳門通」卡，大家
一定要密切留意限量版的發售詳情！
澳門科學館展覽中心亦將推行透過澳門通自助繳付入場費的服務，為大家提供更多元的繳費
方式。
Para celebrar o 2° aniversário do MSC, vamos lançar uma edição exclusiva do “Passe de Macau” com um
logo do MSC impresso, por isso não perca os detalhes da venda desta edição limitada!
Para uma maior conveniência dos visitantes, o Centro irá montar um serviço de pagamento do Passe de
Macau no Centro de Exibições.
To celebrate the 2nd anniversary of MSC, we are going to launch a exclusive edition “Macao Pass” with a
MSC logo printed on it, so don’t miss the sale details of this limited edition!
The Center is going to set up a Macao Pass payment service at the Exhibition Center in order to make
payment more convenient for visitors.

另外，澳門科學館亦特別印製「漫游澳門各博物館」的旅遊地圖，讓你輕鬆掌握澳門各間博
物館的資訊。讓我們一同由科學館開始，逐一飽覽各間博物館的展覽，來趟文化知性之旅
吧！
Adicionalmente, o MSC publicou um mapa para viajantes - “Deambulando pelos Museus de Macau” - que
visa providenciar informação de todos os museus de Macau para que estes possam gerir facilmente esta
informação e começar a planear uma viagem científica e cultural! Vamos começar a viagem a partir do MSC
e explorar as exposições em cada museu de Macau uma a uma!
In addition, MSC printed a travelers’ map “Roaming about the Museums in Macao” which aims at providing
information of every museum in Macao, so visitors can now master these information easily and start to plan
a scientific & cultural journey! Let’s start the journey from MSC, and one by one exploring the exhibition in
each of the museums in Macao!
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飛行體驗區及專題講座
Seminário e Área de Experiência de Voo
Flight Experience Area and Seminar
飛行體驗區
Área de Experiência de Voo
Flight Experience Area

承接二週年的系列活動，本館將於展覽中心的大堂展覽廳設置飛行模擬器，同時利用展板介
紹各項飛行知識，包括安全守則及航空歷史等，深入淺出地向大家介紹更多航空業及飛行科
技的發展，讓你嘗試在天上翱翔的感覺。
Exposição Especial sobra a Aviação
Para celebrar o 2° aniversário do MSC, o Centro irá exibir um simulador de voos na sala de exposições na
entrada, onde os visitantes terão a oportunidade de pilotar um avião à volta de um terreno virtual. Através
de uma série de painéis de exposição, os visitantes podem ficar a conhecer melhor o mundo da aviação,
incluindo a sua história e as regras de segurança, etc.
Special Exhibition on Aviation
To celebrate the 2nd anniversary of MSC, the Center is going to feature a flight simulator at the exhibition
hall in the lobby, where visitors will have a chance to fly a plane around a virtual terrain. Through a series of
exhibit panels, visitors may get to know more about the background of aviation, including safety rules and
aviation history, etc.

「向飛行員出發」專題講座
Seminário especial – “O Caminho para te tornares num Piloto”
Special feature seminar --“The Road to becoming a Pilot”

為推動本地航空業發展，並讓青少年在求學階段開始認識自己未來在航空業界的生涯規劃，
本館將與澳門專才發展學會合作，於12月6日(星期二)下午二時半於澳門科學館會議中心舉
辦「向飛行員出發」專題講座，屆時將以航空業為主題，透過澳門現役機師、曾接受香港航
空學培訓的學員現場分享，讓大家藉此了解澳門航空業的發展和就業機會。
Para promover o desenvolvimento da indústria de aviação local e para permitir aos jovens adquirirem mais
informação para formar o seu plano futuro para uma carreira dentro da indústria de aviação, o Centro e a
Associação de Desenvolvimento Profissional de Macau vão organizar conjuntamente um seminário especial
- “ O Caminho para te Tornares num Piloto” – no dia 6 de Dezembro (Terça-feira) às 14h30 no Centro de
Convenções. O seminário irá focar na indústria de aviação e convidar os pilotos locais e os estudantes
da Escola de Aviação de Hong Kong para partilharem a sua experiência de trabalho com o público. Aqui
poderemos conhecer e compreender melhor o desenvolvimento da indústria de aviação e as perspectivas
de emprego dos pilotos.
To promote the development of local aviation industry, and to allow youngsters acquire more information of
their future career plan within the aviation industry, the Center and the Macao Professional Development
Association will jointly organize a special topic seminar – “The Road to becoming a Pilot” on 6 Dec (Tue)
at 14:30 at the Convention Center. The seminar will focus on the aviation industry, and invite local pilots,
and the students of the Hong Kong aviation school will be invited to share their work experience with the
audience, where we can learn more order to let us understand more about the development of the aviation
industry and the job outlook for pilots
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親子互動區
Cantinho do Intervalo da Família
Family Time-Out Corner
澳門科學館特別為小孩而設的親子互動區自2010年4月投入服
務，一直以來都很受家長及兒童歡迎。今年8月份，本館進一步
改善及加設了更有學習趣味的設施，讓小朋友們能夠在舒適安
全的環境下學習遊玩。
Desde Abril de 2010 que o Cantinho do Intervalo da Família do Centro
de Ciência de Macau se encontra aberto ao público mais pequeno e
às suas famílias. Não obstante, gradualmente têm sido efectuados
melhoramentos, com esta última remodelação, efectuada em Agosto
deste ano, a adicionar equipamentos mais interessantes além de um
ambiente mais confortável e seguro no qual brincar.
The Macao Science Center Family Time-out Corner has been open to
our younger public and their families since April 2010. Nonetheless,
improvements have been gradually made, with this year’s latest August
refurbishment adding more interesting equipments besides a more cosy
and safe environment to play in.

很受小孩歡迎的兒童滑梯組合
O nosso parque de estilo tropical com três escorregas
Our popular tropical style three slide playset

小朋友在玩具屋內玩耍
Um pequeno visitante a brincar na nova
casinha de brincar
A little visitor playing in the new playhouse
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親子互動區
Cantinho do Intervalo da Família
Family Time-Out Corner
另外，親子互動區亦設有一套六款的便攜式展品供小朋友使用，不少孩子與家長一同在此區
探索科學，你會發現他們很喜愛透過這些展品學習數學及物理。
Adicionalmente, foi colocado um conjunto de seis expositores portáteis em cima das mesas de crianças de
forma a chamar a atenção dos irmãos dos mais pequenos e dos restantes familiares. Ao passar por esta
zona num dia normal da semana poderá observar os pequenos a tentarem desvendar estes expositores
interagindo com os seus pais ou irmãos. Muitas crianças adoram aprender acerca da física / matemática
através destes expositores.
Additionally, a set of six portable exhibits have been placed on top of children’s tables to catch the eye of
the little ones’ siblings and the rest of their families. Passing by on a normal weekday you can see little ones
engaged with their parents or siblings in the discovery of these exhibits. A lot of kids love to learn physics /
mathematics through these exhibits.

媽咪, 我們再玩一次吧!
“Vamos mãe, caiu mas não faz mal foi tão divertido construi-la. Vamos tentar outra vez!”
“Come on mum, it fell down but it is so much fun to build, let’s try again!”

一同想想怎樣把這些積木整合一起吧！

一起專心地破解這個4x4展品之謎

Vamos concentrar-nos e tentar juntar estas peças.
Let us think how to put these pieces together?

Juntos concentrados a tentar resolver o puzzle deste
expositor 4x4!
Together concentrating on solving the puzzle in this
4x4 exhibit!
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手機應用程式
Apps para Smartphone
Smartphone App
為方便訪客掌握本館最新消息，本館現推出中文版手機應用程式，作為本館的流動導覽服務。
只要訪客透過iPhone內的App Store，輸入關鍵字「澳門科學館」或「Macao Science Center」搜尋，
即可下載應用程式。
De forma a permitir aos visitantes dominar as últimas novidades do Centro, o Centro tem o prazer de
anunciar o lançamento de um software aplicativo, em versão chinesa, que servirá como um serviço de guia
para telemóveis. Ao pesquisarem na Loja de Apps utilizando “Centro de Ciência de Macau” como palavrachave, os visitantes podem descarregar a app para o seu iPhone.
In order to allow visitors to master the latest news of the Center,
the Center is glad to announce the launch of a smartphone
application in Chinese version as an mobile guide service of the
Center. Visitors can download the app to their iPhone by searching
with the keyword “Macao Science Center” in the App Store.

大家除了可透過程式獲得最新的演示時間表及天文館節目
時間表外，亦可利用「現場指導」功能輕鬆掌握14個展廳
約300件展品的資料。
Através do software aplicativo, os visitantes podem obter
a informação acerca dos horários de demonstrações e dos
programas do Planetário. Além disso, existe uma função
denominada “Directoria de Expositores” que permite ao visitantes
acederem facilmente à informação dos cerca de 300 expositores
do Centro.
Visitors are able to get the information of the demonstration
schedule and Planetarium schedule through the app. Besides,
there is a “Exhibit Directory” function which allows visitors to easily
access the information of the Center’s 300 exhibits on the spot.

登入程式後選擇─「現場指導」
Aceda e escolha “Directoria de Expositores”
Login and select “Exhibit Directory”

輸入展品上標示的4位編號，即可
取得圖文並茂的資訊。
Assim que inserir os 4 dígitos exibidos
no expositor, irá obter imagens e
informação escrita
You will get pictures and text
information once you enter the 4-digit
shown on the exhibit
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Smartphone App
小貼士：
每件展品上的4位數字編號應如何解讀呢？
前2位號字為展廳編號，如0302,03即在3號展廳；後2位號字為展品順序。
Dicas:
Qual é o significado dos 4 dígitos exibidos em cada expositor?
Os primeiros dois dígitos representam o número da galeria e os últimos dois dígitos representam o número
de série do expositor, ie, em 0302, 03 representa a Galeria 3 e 02 o expositor número 2.
Tips:
What’s the meaning of the 4 digit shown on each exhibit?
The first 2 digit is the number of the gallery, eg. 0302, 03 means Gallery 3; the last 2 digit is the serial number
of the exhibit.

無線網絡服務
Serviço de Acesso à Internet WiFi
WiFi Internet Access Service

動動手指頭，進入「意見調查」
的部份，來表達你的意見吧！
Existe
um
item
designado
“Levantamento de Opiniões” e é com
prazer que aqui recebemos as suas
sugestões e comentários!
There is a part for “Survey”, and we are
glad to receive your suggestions and
comments!

為方便本館訪客使用上網服務，館內提供無線寬頻上網
（WiFi）服務，參觀者自備具有WiFi功能的手提電話或
電腦，即可於本館三個主要建築物內（包括展覽中心內
的展廳、天文館及會議中心），選擇「Free-Internet」網
絡免費上網。大家就可以更方便使用科學館的手機應用
程式了！
O Serviço de Acesso à internet WiFi está disponível no Centro
de Ciência de Macau. Os visitantes que tragam os seus próprios
telemóveis ou computadores com a funcionalidade WiFi podem
aceder à internet seleccionando a rede ‘Free-Internet’. Tire
proveito de internet e do software aplicativo do MSC para
smartphone gratuitos em todo o recinto do Centro!
WiFi Internet Access Service is available at the Macao Science
Center. Visitors may bring their own mobile phones or computers
with WiFi function to access the internet by selecting ‘FreeInternet’ network. Enjoy the free internet and MSC smartphone
app around the Center!
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展 廳 介紹

Introdução às Galerias de Exibições

Introduction of Exhibition Galleries

長期展覽—地球廳
Exibição Permanente – Galeria do Planeta Terra
Permanent Exhibition – Earth Gallery
這一期將向大家介紹兩個環境主題的展廳。在地球廳 裏 參觀者可
以學到更多有關世界上最具破壞力的自然災害力量，並將有機會
了解更多有關山崩、雪崩、地震、火山爆發和海嘯的知識。參觀
者亦可以參與拯救隊遊戲，並從中學習如何面對天災時增強逃生
的機會。
Nesta edição iremos introduzir duas galerias relacionadas com o tema do
Ambiente. Aqui irá com certeza aprender mais sobre o poder dos desastres
naturais mais destrutivos no mundo. Na Galeria do Planeta Terra terá a
oportunidade de aprender sobre os deslizamentos de terra, as avalanches,
os terramotos, as erupções vulcânicas e os tsunamis. Pode jogar o jogo do
Socorrista e aprender como conseguir uma melhor hipótese de evitar e de
sobreviver estas catástrofes.
We will introduce two galleries about Environment in this issue. Here you will learn more about the strength of some
of the world’s most destructive natural disasters. In the Earth Gallery you will have the opportunity to learn about
landslides, avalanches, earthquakes, volcanoes and tsunamis. You can play the rescue-man game and learn how to
attain a better chance to avoid and survive these hazards.

地震知識小挑戰

Questionário sobre o Conhecimento de Terramotos
Earthquake Knowledge Quiz
1. 當在戶外遇上地震時，你應該怎樣做?
O que deve fazer no caso de haver um sismo e estar ao ar livre?
What should you do if an earthquake happens when you are outdoor?

A.
B.
C.
D.

不要靠近易倒塌的建築物，如大廈、煙囪、電力塔等。
走進堅固的建築物裡。
留在你原來的地方及保持冷靜。
遠離天橋到一個安全的開揚空間。

A. Não permanecer junto a estruturas que possam cair, como prédios, chaminés, postes de electricidade, etc.
B. Deve entrar num prédio robusto.
C. Fique onde está e não entre em pânico.
D. Afaste-se de pontes e vá para locais abertos, onde é mais seguro.
A. Don’t stay near any structures that could fall, such as buildings, chimneys, electricity pylons etc.
B. Go inside a solid building.
C. Stay where you are and do not panic.
D. Run away from bridges to open spaces where it is safer.

2. 以下哪個對地震的描述不正確?
Qual das seguintes descrições não é adequada a um terramoto?
Which of the followings is not a proper description of an earthquake?

A.
B.
C.
D.

黎克特地震震級描述一次地震震源釋放出來的總能量。
麥加利地震烈度描述一次地震對一個地方的影響程度。
一次地震中每個地方所量度到的震級均相同。
一次地震中每個地方所量度到的烈度均相同。

A. A Escala de Richter é utilizada para indicar a quantidade de energia libertada num terramoto.
B. A Escala de Mercalli é utilizada para indicar a intensidade de um terramoto a partir dos seus efeitos num determinado lugar.
C. A força de um terramoto medido em diferentes locais deve ser sempre igual.
D. A intensidade de um terramoto medido em diferentes locais deve ser sempre igual.
A. Richter Scale is used to medicate the total amount of energy released in an earthquake.
B. Mercalli Scale is used to indicate the intensify felt in a particular place during an earthquake.
C. The strength of an earthquake measured in different locations should always be the same.
D. The intensity of an earthquake measured in different locations should always be the same.
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3. 以下哪個跡象有可能是地震預警?
Qual dos seguintes sinais pode ser um presságio de um sismo?
Which of the following signs might be a warning of an earthquake?

A.
B.
C.
D.

動物不尋常地煩躁。
風暴前的寂靜。
地下水異常。
光與聲音從地下發出來。

A. Os animais estarem invulgarmente inquietos.
B. O silêncio antes da chegada de uma tempestade.
C. Irregularidades na água subterrânea.
D. Luz e sons provenientes do subterrâneo.
A. Unusual restlessness of animals.
B. The silence before advent of a storm.
C. Abnormalities of groundwater.
D. Light and sound coming out from under the ground.

4. 當在屋內遇上地震時，下列哪些做法是正確的?
O que deve fazer no caso de haver um sismo e encontrar-se dentro de casa?
Which of the following are proper to do if an earthquake happens when you are in
a house?

A.
B.
C.
D.

迅速採取應急措施。
躲在窗邊。
保持冷靜，並選擇一個安全並沒有下墮物的地方。
採取措施保護自己。

A. Tomar medidas de emergência rapidamente.
B. Abrigar-se ao lado de janelas.
C. Manter-se calmo e escolher um sítio que poderá protegê-lo de objectos em queda.
D. Tomar medidas para se proteger a si próprio.
A. Take emergency measures quickly.
B. Hide by windows.
C. Stay calm, and choose a safe place that might protect you from falling objects.
D. Take measures to protect yourself.

5. 以下哪一項是引發地震的原因?
Qual das listas seguintes apresenta a classificação de sismos?
Which of the following lists contains only causes of earthquakes?

A.
B.
C.
D.

構造地震、火山地震、誘發地震、塌陷地震。
偶爾地震、火山地震。
傳奇地震、塌陷地震、構造地震。
偶爾地震、傳奇地震、塌陷地震。

A. Sismos interplacas, sismos vulcânicos, sismos induzidos, sismos de afundamento
B. Sismos ocasionais, sismos vulcânicos
C. Sismos legendários, sismos de afundamento, sismos interplacas
D. Sismos ocasionais, sismos legendários, sismos de afundamento
A. Tectonic earthquake, volcanic earthquake, induced earthquake, collapse earthquake
B. Occasional earthquake, volcanic earthquake
C. Legendary earthquake, collapse earthquake, tectonic earthquake
D. Occasional earthquake, legendary earthquake, collapse earthquake
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長期展覽—氣象廳
Exibição Permanente – Galeria da Meteorologia
Permanent Exhibition – Meteorology Gallery
另外，連接地球廳的另一展廳─氣象廳，將讓您學習到有關暗流與海浪、不同類型
的極端氣候，以及龍捲風和熱帶氣旋的差異。
E a Galeria da Meteorologia é mesmo ao lado da Galeria do Planeta Terra. Aqui, os visitantes podem
aprender acerca das correntes de retorno e das ondas oceânicas, dos diferentes tipos de climas
extremos e a diferença entre tornados e ciclones tropicais.
And the Meteorology Gallery is just next to the Earth Gallery. Here, visitors can learn more about
rip currents and ocean waves, different types of extreme climates, and the difference between
tornadoes and tropical cyclones.

天氣預報可以幫助保護生命和財產。它對農業、對能源公司估計未來的能源需求及對人們計劃戶外活動，甚至
穿什麼衣服都十分重要。在氣象廳裏，你也可以嘗試當一個天氣預報員，希望你會預測澳門的明日天氣！
As previsões meteorológicas são usadas para proteger vidas e bens materiais. São importantes para a agricultura, para as
companhias energéticas estimarem a procura que haverá nos dias seguintes, e para as pessoas que estiverem a planear
actividades ao ar livre saberem o que vestir nesse dia. Nesta galeria também se pode tornar num meteorologista. Espero que
amanhã dê uma boa previsão para Macau!
Weather forecasts are used to protect life and property. They are important for agriculture, for energy companies to estimate
demand over the coming days, and to people who are planning outdoor activities to determine what to wear on a given day.
You also can become a weatherman at this gallery. Hope you give Macao a good forecast for tomorrow!

颱風知識小挑戰

Questionário sobre o Conhecimento de Tufões
Typhoons Knowledge Quiz
1. 當颱風來臨時應作出什麼準備?
Que precauções se devem ter quando um tufão está a caminho?
What preparations should be made when a typhoon is coming?

A.
B.
C.
D.
E.
F.

檢查房子是否堅固和安全。如果發現危險，盡快離開。
穩固所有容易被吹倒的物件，如花盆、護欄、雨篷、晾曬衣服竿及室外天線等。
儲存適量的水、糧食和蔬菜。確保冰箱內的食物是新鮮的。
準備蠟燭和電筒等物品以應付停電的情況。
檢查天然氣及電力線路，並特別留意易燃物品。
門窗玻璃用膠紙密封好，並準備夾板、膠板及毛毯以便需要時可保護門窗。

A. Certifique-se de que a sua casa é forte e segura. Se a casa não for muito segura, procure outro abrigo.
B. Prenda bem objectos que podem ser levados pelo ar facilmente, como vasos de flores, estendais, caleiras, cercas de
segurança e antenas exteriores, etc.
C. Armazene uma boa quantidade de água, comida e vegetais. Certifique-se de que os alimentos no frigorífico são frescos.
D. Procure algumas velas, lanternas, etc para o caso de haver um corte de electricidade.
E. Verifique os circuitos de gás e electricidade e também às possíveis fontes de incêndio.
F. Vede com fita-cola as portas e as janelas de vidro e para o caso de precisar de proteger as janelas, procure placas de
madeira e de plástico e mantas.
A. Check whether the house is strong and safe. If it is a dangerous house, leave it.
B. Fasten tightly objects that are easily blown away, such as flower pots, guardrails, rain shelters, rods for drying clothes
and outdoor antennae, etc.
C. Store a suitable amount of water, food and vegetables. Make sure food in the refrigerator is fresh.
D. Find some candles, flashlights, etc. for use in case of power failure.
E. Check gas and power circuits and pay attentions to fire sources.
F. Seal the glass in doors and windows with adhesive tape, and find plywood, plastic board and blankets in case you need
to protect windows.

2. 在郊外遇上颱風應怎麼做?

O que deve fazer se, de repente, se deparar com um tufão numa área rural?
What should you do if you encounter a sudden typhoon in a rural area?

A. 若無其事。
B. 盡快走到小屋或洞穴躲藏。如果沒有這樣的地方，應盡量找一個沒有山
崩或水災危險的地方避險。例如: 在高地上、岩石下或在森林中。當遇
到大風時，應盡量趴在地上或走到林地去，不要留在已枯死的樹下。
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A. Continuar na mesma.
B. Correr rapidamente para uma pequena cabana ou gruta para se abrigar. Se não houver nenhum sítio assim, deve tentar
procurar um local seguro onde não haja perigo de deslizamento de terras e de inundações. Por exemplo, terrenos altos,
debaixo de rochas ou na floresta são alguns dos refúgios seguros. Quando se deparar com ventos fortes tente deitar-se
no solo ou correr para a floresta. Não fique debaixo de árvores mortas.
A. Continue as you are.
B. Run quickly to a small hut or cave to hide. If there is no such place, try to find a safe place where there is no danger of
landslides or floods. For example, safe refuges could be on high ground, under rocks or in the forests. When encountering
strong winds, try to lie on the ground or run into woodland. Do not stay under dead trees.

3. 澳門特區政府懸掛8號熱帶氣旋訊號的意思是什麼?
Qual é o significado do içar do Sinal de Tempestade Tropical nº 8 na Região Administrativa Especial de Macau?
What is the meaning of a No. 8 Tropical Cyclone Signal hoisted in Macao Special Administrative Region?

A. 警報訊號: 熱帶氣旋中心在澳門800公里範圍內影響著澳門。
B. 熱帶氣旋的中心已接近澳門並可能造成強風，風主要由氣旋訊號所顯示的方向吹來，平均風速可達每
小時63-117公里，及陣風風速可達每小時180公里。
A. Sinal de alerta: o centro da tempestade tropical está a menos de 800 quilómetros de Macau e pode afectar a zona.
B. O centro da tempestade tropical está-se a aproximar de Macau, e são prováveis ventos fortes na trajectória do sinal. A
velocidade média do vento pode atingir os 63-117km/h e as rajadas de vento podem atingir os 180km/h.
A. Alert Signal: the tropical cyclone center is within 800 km of Macao, and it might affect Macao.
B. The tropical cyclone center is approaching the Macao SAR, and strong winds is likely coming in the direction of the signal.
The average wind speed could reach 63-117km/h and gusts could reach 180km/h.

4. 下列哪一項是正確地描述一個於澳門發生的強烈熱帶風暴的強弱?
Qual das seguintes afirmações é a mais adequada para descrever uma tempestade tropical severa?
Which of the following descriptions is most appropriate to describe a severe tropical storm?

A. 接近熱帶氣旋中心的最高平均風速為每小時41-62公里，風力為6-7級的強風。
B. 接近熱帶氣旋中心的最高平均風速為每小時63-87公里，風力為8-9級的烈風。
C. 接近熱帶氣旋中心的最高平均風速為每小時88-117公里，風力為10-11級的暴風。
A. A velocidade máxima do vento varia entre 41- 62 km/h, com ventos fortes de força 6-7.
B. A velocidade máxima do vento varia entre 63- 87 km/h, com ventanias de força 8-9.
C. A velocidade máxima do vento varia entre é de 88- 117 km/h, com ventos de tempestade de força 10-11.
A.The maximum sub stained wind speed ranges between 41-62 km/h, with strong wind of force 6-7.
B. The maximum sub stained wind speed ranges between 63-87 km/h, with gale wind of force 8-9.
C. The maximum sub stained wind speed ranges between 88-117 km/h, with storm wind of force 10-11.

5. 哪些是颱風形成的必須條件?
Que condições são necessárias para a formação de um tufão?
What conditions are necessary for the formation of a typhoon?

A.
B.
C.
D.

高溫並濕氣的空氣膨漲。
低氣壓中心壓的氣流擾動上升而高層氣流向外擴散。
垂直風速的差距小，低層及高層大氣之間的相對運動較小。
足夠的地轉偏轉力（由地球的自轉產生），有利於氣旋旋渦的形成。

A. Uma atmosfera húmida em expansão com altas temperaturas.
B. O subir de uma perturbação inicial com uma baixa pressão no sentido do centro e uma atmosfera mais alta espalhar ar para fora.
C. Pequenas diferenças na velocidade do vento vertical e um pequeno movimento relativo entre a atmosfera mais alta e mais baixa.
D. Uma força de Coriolis suficiente (uma força deflectora devido à rotação da Terra) para sustentar a formação do vórtice do ciclone.
A. Expanding moist atmosphere with high temperature.
B. Initial disturbance with lower pressure toward the center rises and higher atmosphere spreading the air outward.
C. Small differences in vertical wind speed and little relative movement between lower and higher atmosphere.
D. Sufficient Coriolis force (a deflective force due to Earth’s rotation) supporting the formation of a cyclonic vortex.
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You can find the answers at P.26
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3D球幕節目—鐵鳥夢飛翔
Filmes 3D em Cúpula - Lendas do Voo
3D Dome Shows - Legends of Flight
能像雀鳥一樣在天空中自由翱翔是人類自古以來的夢想。自萊特兄弟於20世紀初首次成功載人飛
行後，人們自由飛翔的夢想終於實現。
Desde os tempos antigos que voar tem sido um sonho universal para toda a humanidade. Os irmãos Wright, que no
século XX conseguiram operar com sucesso o primeiro voo tripulado, concretizaram o sonho de voar e marcaram
o começo da história do voo.
Flying in the sky has been a universal dream of all mankind since ancient times. The Wright Brothers, who
successfully made the first manned, powered flight in the early 20th century, fulfilled the flying dream and marked
the start of the flying history.

在世界全球化影響下，飛機對人們的生活變得日益重要，更有不少人經常倚賴飛機往返世界各地
工作。但到底飛機是如何建造的？又有甚麼鮮為人知的歷史？在全新高清3D球幕電影《鐵鳥夢飛
翔》中，你將領略到這鐵鳥的傳奇歷史，以及了解飛機和自然界的密切關係。
Com a globalização, a importância dos aviões aumentou rapidamente e em vários países as pessoas dependem
tremendamente no transporte aéreo para viajar para o trabalho. Então, como foram desenvolvidas as aeronaves?
Quais são as histórias interessantes por detrás? Neste novo Filme 3D em Cúpula “As Lendas do Voo”, você irá
conhecer a história das aeronaves e a relação entre as aeronaves e a natureza.
Under the globalized world, the importance of aeroplanes has increased rapidly, and people rely deeply on aeroplanes
to go back and forth to work in different countries. So, how did aircrafts develop? What were the interesting stories
behind? In this new 3D dome show “Legends of Flight”, you will get to know the history of aircrafts, and the
relationship between aircrafts and nature.

自廿一世紀開始，人們越來越需要載客量更大、速度更快和能源效益更高的飛機。有見及此，航
空公司於2007年推出了有史以來最大的飛機A380，座位多達853個，而這項偉大的計劃竟是由一
張餐巾紙上的塗鴉而開展的，究竟他們是如何一步一步地把夢想實現的？
Desde o princípio do século XXI que tem havido uma procura crescente para aeronaves com uma capacidade
de transporte de passageiros, uma velocidade e uma eficiência energética cada vez maiores. Logo, em 2007, de
forma a ir de encontro a estas necessidades, uma companhia de aeronaves lançou o maior avião A380, com uma
capacidade de 853 lugares sentados. Todas as ideias deste projecto ambicioso começaram em alguns rabiscos num
guardanapo, interessante não é? Então como é que conseguiram tornar o que imaginaram numa realidade?
There has been a growing demand for a greater passenger capacity,
speed and energy efficient aircraft since the beginning of the 21st Century.
Therefore, in order to meet the need, an aircraft company launched the
largest airplane A380 with a maximum seating of 853 in the year 2007. All
ideas of this great project started off as a scribble on a napkin, interesting?
So, how did they make their imagination come true?
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3D球幕節目—鐵鳥夢飛翔
Filmes 3D em Cúpula - Lendas do Voo
3D Dome Shows - Legends of Flight
影片將帶領大家看到設計師為追求更完美的飛行機器，如何在自然界觀察鳥類的活動來尋求答
案。如信天翁無人能敵的翼展幅度、大黃蜂能繞地球飛行兩百圈的驚人里數、以及黑脈金斑蝶單
靠生理時鐘就能導航的飛行技術，這些都是自然界已經精通了幾百萬年的事情。
O filme irá mostrar-nos como os projectistas observam os pássaros no seu habitat natural na busca de uma resposta
para uma máquina voadora perfeita. Por exemplo, o longo alcance das asas do albatroz, a distância espantosa que
o abelhão consegue ao voar 200 vezes à volta da Terra e a técnica de voo da borboleta-monarca que navega no
sentido do relógio circadiano, todos estes factores da natureza conhecidos desde à milhões de anos.
The film will show us the way how designers seek the answer for a perfect flying machine through observing the
birds in the nature. For example, the great range of albatross’ wings, the astonishing distance that bumblebee could
fly around the world 200 times, and the flying technique of monarch butterfly which navigates by a circadian clock,
all these facts has been known in the nature since the last millions of years.

最後我們還會探索波音787夢幻客機的製造過程，以及飛機設計師如何解決客機機翼變彎問題。
Finalmente, vamos explorar o processo de produção do Boeing 787. Neste filme, também vamos descobrir como os
projectistas resolvem o problema de flexão das asas.
Finally, we are going to explore the production process of the Boeing 787. We will also discover the way how
designers solve the bending problem of the wings in the show.

無論你是飛機迷與否，也請繫上安全帶，與我們一同展開這次解剖飛行傳奇之旅！
Não interessa que seja ou não seja um fã de aeronaves, aperte o seu sinto de segurança e deixe-nos levá-lo a voar
pela lendária viagem dos voos!
No matter you are a fan of aircraft or not, please fasten your seatbelt, and let us fly to the legendary journey of
flights!
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月食特備天象節目
Eclipse Lunar – Espectáculo Celestial Especial
Lunar Eclipse – Special Sky Show
本年最後一次月食現象將於12月10日上演，天文館將設有特備天象節目，以有趣方式向市民介紹
月食現象，若對這項天文現象有興趣的話，請把握今年最後機會，留意本館最新活動消息！
No dia 10 de Dezembro irá ocorrer o último Eclipse Lunar do ano e o Planetário irá exibir um espectáculo celestial
especial para introduzir o eclipse lunar de uma forma interessante. Se está interessado em saber mais sobre o
Eclipse Lunar mantenha-se atento às últimas notícias e não perca esta última oportunidade do ano!
The last Lunar Eclipse of the year will happen on 10 Dec, and the Planetarium is going to feature a special sky show
on Lunar Eclipse to introduce lunar eclipse in an interesting way. If you are interested in the knowing more about the
Lunar Eclipse, please keep up with our latest news and don’t miss the last chance of the year!

天 象節目「說月」活動回顧
Retrospecto do Espectáculo 3D Celestial Especial do Festival do Bolo Lunar - Conversa da Lua
Review on Special Mid-Autumn Festival 3D Sky Show – Moon Talk

為讓市民於中秋佳節當天能更近距離觀看月亮及認識月球特性，
本館舉行了特備天象節目「說月」，當天約110人參加。
Para assegurar que o público conseguisse observar a Lua e aprender algumas
das características básicas da mesma, o Centro organizou um Espectáculo
3D Celestial Especial do Festival do Bolo Lunar – Conversa da Lua, tendo
recebido cerca de 110 participantes durante o evento.
To ensure that the public get a closer view of the Moon and learn some of the
Moon’s basics features, the Center organized a Special Mid-Autum Festival
3D Sky Show – Moon Talk on the Mid-autumn Festival, around 110 people
participated in the event.

活動中利用了天文館「數字宇宙」系統來細說月亮神話，如模擬天空出現十個太陽的景象，讓觀
眾彷如置身后羿射日的神話之中。
另外我們亦展示了從外太空角度「賞月」的情景，藉此講解有趣的天文現象，以及模擬嫦娥一號
探月衛星在月面運作的情況，觀眾反應十分熱烈。
Durante o espectáculo, foi utilizado o sistema interactivo em tempo real “Digital Sky” para apresentar a lenda da Lua.
Por exemplo, de forma a ilustrar ao público a mitologia chinesa antiga de Hou Yi, onde ele atira contra os Sóis, foi
simulada a cena com os 10 Sóis no céu.
Com o sistema “Digital Sky” também tentámos observar a Lua do Espaço, explicando ao público os vários fenómenos
astronómicos interessantes. O sistema também simulou a operação da Sonda Lunar Chang’e-1, tendo a reacção
do público sido espectacular!
During the show, a real time interactive system called to “DigitalSky” was used to presents the legend of the Moon,
for example, to simulate the scene with 10 suns in the sky, and to let the audience to experience the ancient Chinese
mythology of Hou Yi who shot a of the suns.
With the “DigitalSky” system, we also tried to look at the Moon from the Space, and explained to the audience several
interesting astronomical phenomena. The system also simulated the operation of the Chang’e-1 Lunar Probe, and
the audience response was awesome!
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本季星空
Céu Nocturno da Estação do Ano
Night sky of the Season

1/10/2011 11:00 p.m.
1/11/2011 9:00 p.m.
1/12/2011 7:00 p.m.
Mercúrio: Em Outubro passa de Virgem para
水星：十月由室女座進入天秤座
Balança
十一月由天秤座經天蝎座進入
Em Novembro, através de Escorpião,
蛇夫座
passa de Balança para Ofiúco
Em Dezembro, através de Escorpião,
十二月由蛇夫座經天蝎座返回
passa de Ofiúco novamente para
蛇夫座
Ofiúco
Vénus:
Em
Outubro passa de Virgem para
金星：十月由室女座進入天秤座
Balança
十一月由天秤座經天蝎座及蛇
Em Novembro, através de Escorpião
e de Ofiúco, passa de Balança para
夫座進入人馬座
Sagitário
十二月由人馬座進入摩羯座
Em Dezembro, passa de Sagitário
para Capricórnio
火星：十月由巨蟹座進入獅子座
Marte: Em Outubro passa de Caranguejo
para Leão
十一及十二月皆在獅子座
Em Novembro e Dezembro está em
木星：十及十一月皆在白羊座
Leão
Júpiter: Em Outubro e Novembro está em
十二月由白羊座進入雙魚座
Carneiro
土星：十、十一及十二月皆在室女座
Em Dezembro passa de Carneiro a
Peixes
Saturno: Em Outubro, Novembro e Dezembro
está em Virgem
星圖由香港太空館製作及提供
O mapa das estrelas foi produzido e fornecido pelo Museu do Espaço de Hong Kong
The star map was produced and provided by the Hong Kong Space Museum

Mercury: Moves from Virgo to Libra in
October
Move from Libra through Scorpius
to Ophiuchus in November
Moves from Ophiuchus through
Scorpius back to Ophiuchus in
December
Venus: Moves from Virgo to Libra in
October
Moves from Libra through Scorpius
and Ophiuchus to Sagittarius in
November
Moves from Sagittarius to
Capricornus in December
Mars: Mars: Moves from Cancer to Leo
in October
In Leo in November and December
Jupiter: In Aries in October and November
Moves from Aries to Pisces in
December
Saturn: In Virgo in October, November
19
and December

天文館

Planetário

Planetarium

本期天文圖片
Fotografia de Astronomia desta Edição
Astronomy Picture of the Issue

滿月(農歷十六)
攝影者: 吳建瑩
拍攝日期: 2011年8月15日
拍攝地點: 澳門筷子基
攝影資料：
相機種類: DFK31 CCD
鏡頭: Vixen FL80s( 640mm f8)
處理方式: 4張照片合併
Lua Cheia (16º Calendário Lunar)
Fotografo: Stanley Ng
Tirada a: 2011/08/15
Local onde foi tirada: Fai Chi Kei, Macau
Pormenores:
Tipo de câmara fotográfica: DFK31 CCD
Lentes: Vixen FL80s( 640mm f8 )
Método de processamento: Combinação de 4 fotografias
Full Moon (16th Lunar Calendar)
Photographer: Stanley Ng
Taken on: 2011/08/15
Taken at: Fai Chi Kei, Macao
Details:
Camera type: DFK31 CCD
20 Vixen FL80s( 640mm f8 )
Lens:
Processing method: Combination of 4 photos

Planetarium

Planetário

天文館

本期天文圖片
Fotografia de Astronomia desta Edição
Astronomy Picture of the Issue
銀 河 中心 部 份 與 飛 機 軌 跡
攝影者：李志輝
拍攝日期：2011年7月5日
拍攝地點：澳門路環黑沙龍爪角
攝影資料：
攝影機：改裝Canon 40D 加光害濾鏡
及 EF-50mm F/1.8
鏡頭：調 F/2.8
曝光：1分鐘
Parte do centro galáctico e trajecto
de uma aeronave

Fotografo: Lei Chi Fai
Tirada a: 2011/07/05
Local on de foi tirada: Hac Sa Long Chao Kok,
Coloane, Macau
Pormenores:
Câmara fotográfica: Canon 40D com Filtro LPR &
EF-50mm F/1.8
Lentes: Ajustada a F/2.8
Tempo de exposição: 1 minuto
ISO: 1000

Part of the Galactic center and track of
aircraft
Photographer: Lei Chi Fai
Taken on: 2011/07/05
Taken at: Hac Sa Long Chao Kok, Coloane, Macao
Details:
Camera: Canon 40D with LPR Filter & EF-50mm
F/1.8
Lens: Adjust to F/2.8
Exposure: 1 minute
ISO: 1000
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學生服務計劃及志願者活動
Programa de Serviço de Estudantes e Programa de Serviço de Voluntários
Student Service Scheme and Volunteer Service Scheme

澳門科學館今年起開展學生服務計劃，參加者均是就讀於本澳的高中學生，目的是讓學生利用課
餘時間，在本館服務以加深科學知識及汲取工作經驗。本館早前亦舉行了學生服務計劃交流活
動，活動當天除了參觀澳門不同博物館外，亦有參與各項康樂活動，讓學生透過此計劃學習人際
溝通及增加團體合作精神。
Este ano, o Centro de Ciência de Macau iniciou um Programa de Serviço de Estudantes, providenciando aos
estudantes do secundário locais a oportunidade de utilizarem o seu tempo de lazer para trabalharem no Centro
e assim adquirirem mais conhecimentos científicos e experiência de trabalho. No início, o Centro organizou um
encontro para os estudantes deste Programa, onde os estudantes não só visitaram o museu em Macau mas
também participaram numa série de actividades de lazer que lhes permitiu aprender a comunicação interpessoal e
reforçar o seu espírito de equipa.
The Macao Science Center has started a Student Service Scheme this year, which provides an opportunity for local
secondary students to utilize their leisure time to acquire more scientific knowledge and working experience through
working in the Center. The Center organized a Student Service Scheme meet and mingle session earlier, and on that
day, students not only visited the museum in Macao, but participated in several recreational activities as well, which
allowed students to learn interpersonal communication and reinforced team spirit.

除了學生服務計劃外，本館持續進行的志願者
服務計劃亦進行了交流聯誼活動，藉此強化志
願者彼此認識和團體歸屬感。
Complementarmente ao Programa de Serviço de
Estudantes, o Programa de Serviço de Voluntários do
Centro que ainda está em curso também organizou o
seu próprio encontro onde promoveu actividades para
reforçar a amizade e o espírito de equipa entre os
voluntários.
In addition to the Student Service Scheme, the Center’s
ongoing Volunteer Service Scheme also had its own
meet and mingle gathering activities to reinforce the
friendship and team spirit among the volunteers.
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公眾參觀意見調查及抽獎活動
Campanha de Levantamento de Opiniões dos Visitantes e Sorteio
Visitor Survey and Lucky Draw Campaign

為期半年的「澳門科學館公眾參觀意見調查及抽獎活動」
於7月31日圓滿結束。澳門科學館收集了很多參觀者客對
本館設施及服務的寶貴意見。
這次活動一共收回11,707份意見調查表。統計結果顯示，
大部份的參觀者對科學館的設施及服務表示滿意，其中超
過百分之90的參觀者除表示會再來本館參觀外，更會向他
人推介澳門科學館。調查亦顯示，參觀者希望科學館未來
能增設更多餐飲設施以供選擇，而本館今年已先後引入了
一間乳酪雪糕店及一間咖啡室。此外，有不少參觀者表示
希望科學館能延長開放時間。他們的意見充分反映科學館
受到市民及旅客所歡迎。
科學館一直以來從不同角度收集及接納意見，以便為大眾
提供更好的服務，並履行本館的3個使命：
1 .推動本澳青少年科普教育;
2 .作為地標性建築配合澳門旅遊發展;
3 .地區性科普教育及會展平台。
A campanha “Levantamento de Opiniões dos Visitantes e Sorteio” durou meio ano, tendo começado em Fevereiro
de 2011 e terminando de forma exemplar em Julho. O Centro de Ciência de Macau recolheu dos visitantes imensos
comentários e sugestões valiosas acerca das suas instalações e serviços.
Nesta campanha foram recolhidos um total de 11.707 questionários. A estatística mostra que a maioria dos
visitantes está satisfeita com as instalações e serviços do Centro e que acima de 90% dos visitantes planeiam
visitar novamente o Centro e irão recomendá-lo a terceiros. A demais, o estudo mostra que os visitantes gostavam
de ter uma melhor oferta de serviço de comida e bebidas dentro do Centro. É por esse motivo que este ano o Centro
juntou uma loja de iogurte gelado e um café. Adicionalmente, um número relevante de visitantes também sugeriu
que o Centro devia extender o seu horário de funcionamento, comprovando assim a sua popularidade entre os
residentes locais e os turistas.
O Centro agradece as sugestões de pessoas de todas as idades que nos possam ajudar a fornecer um melhor
serviço ao público e assim realizar a nossa missão:
1. Promover a popularização e o ensino da ciência entre os jovens locais;
2. Estabelecer um novo marco para complementar o desenvolvimento turístico em Macau;
3. Oferecer uma plataforma regional para a educação da ciência, convenções e exposições.
The half-year “Visitor Survey and Lucky Draw” campaign which was started in February 2011 came to a perfect end
in July. The Macao Science Center has collected lots of valuable comments and suggestions from visitors regarding
our facilities and services.
A total of 11,707 surveys were collected in this campaign. Statistics shows that most of the visitors are satisfied
with the Center’s facilities and services, and over 90% of the visitors planned to visit the Center again and will
recommend the Center to others. Besides, the survey shows that visitors wish to have better choices of food and
beverage services within the Center. That’s why a frozen yogurt shop and a café are added this year. In addition, a
good number of visitors also suggested that the Center should extend its opening hours and it proves the popularity
of the Center among local residents and tourists.
The Center welcomes suggestions from people from all walks of life that can help us provide better service to the
public and realize its mission:
1. Promote science popularization and education among local adolescents;
2. Establish a new landmark to complement tourism development in Macao;
3. Provide a regional platform for science education, convention and exhibition.
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展品互動程式比賽得獎作品
Exposição dos Trabalhos Premiados do Concurso para o Design de uma Interface Interactiva
Interactive Exhibit Software Design Contest – Winning Entries
「澳門科學館展品互動程式設計比賽」頒獎禮已於2011年6月23日在澳門科學館會議中心舉行。
各得獎學生現正進行程式優化工作，其作品將於年底在部份展廳投入運作，屆時大家便可以欣賞
他們的精彩作品。是次的作品主題為環保、食物及科學家事跡，下屆的主題則會於12月公佈，大
家不要錯過再次發揮創意的機會！
想重溫本屆頒獎禮的照片，可登入我們的網站瀏覽。
A 23 de Junho de 2011 teve lugar a cerimónia de entrega de prémios do primeiro “Concurso para o Design de uma
Interface Interactiva” no Centro de Convenções do Centro de Ciência de Macau. Neste momento, os vencedores
estão a optimizar os seus trabalhos e os programas vencedores serão apresentados nas galerias de exibições
seleccionadas até ao final do ano, onde o público terá a oportunidade de apreciar as suas criações maravilhosas.
Os temas do design de uma interface interactiva centraram-se na ecologia e conservação, nos alimentos e em
histórias sobre cientistas. Os temas para o próximo concurso serão anunciados em Dezembro, por isso não perca
esta espectacular oportunidade para demonstrar a sua criatividade!
Por favor visite a nossa página de internet para aceder às fotografias tiradas durante a cerimónia de entrega de
prémios.
The award ceremony of the first “Interactive Exhibit Software Design Contest” went smoothly at the Convention
Center of the Macao Science Center on 23 June 2011. The winners are currently optimizing their works, and the
award-winning programs will be presented to the public selected exhibition galleries by the end of this year, where
the public will have a chance to enjoy their wonderful creations. The themes of these interactive exhibit software
centered around eco-conservation, food and stories of scientists, and the themes for the next contest will be
announced in December, so don’t miss out on the great opportunity to showcase your creativity!
Please visit our website for the photos taken at the award ceremony.
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團體預約
Marcação de Grupos
Group Booking
歡迎各學校團體、社團團體或旅行團到澳門科學館參觀，以上三種團體參觀表格請於網站
www.msc.org.mo內下載。由於互動展品著重個人動手探索，團體導賞形式的參觀未必能滿
足個別參觀者的需要，但科學館仍會對有實際需要的團體盡量安排由志願者提供的導賞服務。
São bem-vindas as marcações de grupos escolares, de organizações e de turistas, sendo possível
descarregar os formulários para a inscrição das visitas de grupos em www.msc.org.mo. Como os nossos
expositores interactivos encorajam a exploração manual por parte dos visitantes, as visitas guiadas podem
não ir de encontro às necessidades dos visitantes individuais. Contudo, para os grupos com necessidades
específicas, o Centro providenciará tanto quanto possível, através dos voluntários, visitas introdutórias.
Group booking from schools, social organisations and tourist groups are welcomed. Application forms
for group visits can be downloaded from www.msc.org.mo. As our interactive exhibits encourage handson exploration from the visitors, guided tours may not meet the needs of individual visitors. However,
the Center will arrange as far as possible introductory tours through volunteers for groups with specific
needs.

12歲以下之小童必須有成人
陪同方可參觀展廳。為安全起
見，不要讓小童在館內奔跑！
Quando visitarem o Centro de
Exibições, as crianças com
menos de 12 anos devem ser
acompanhadas por um adulto.
Por motivos de segurança,
por favor ajude a evitar que
as crianças corram dentro do
Centro.
Children below 12 years old
must be accompanied by
an adult when visiting the
Exhibition Center. For safety
reason, please help refraining
young children from running
inside the Center.
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紀念品店
Loja de Lembranças
Souvenir Shop
紀念品店現已完成裝修，店的四面除了已安裝落地玻璃及各種裝飾外，更增設了圖書區，區內售
賣各種科普書籍。大家在參觀展廳過後別忘了要過來紀念品店參觀選購啊！
A Loja de Lembranças foi novamente renovada! Foram instaladas novas paredes de vidro e decorações à volta
da loja. Estão disponíveis à venda diferentes tipos de livros científicos de referência. Ao saíres das Galerias de
Exibições vem dar uma vista de olhos à loja de lembranças!
The Souvenir shop is new renovated! News glass and decorations have been installed around the shop. Different
types of science reference books are available for sale. Come and check out the souvenir shop on your way out
from the Exhibition galleries!

「地震、颳風知識小挑戰」答案：
Respostas do aos “Questionários sobre Terramotos e Tufões”:
Answers to the “Earthquake and Typhoon Quizzes”:

地震小挑戰：

Respostas do Desafio do Terramoto:
Answers to the Earthquake Challenge:

1.
2.
3.
4.
5.

AD
B
ACD
ACD
A

颳風小挑戰:

Respostas do Desafio do Tufão:
Answers to the Typhoon Challenge:

1.
2.
3.
4.
5.
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網站
Páginas de Internet
Websites
澳門科學館 / Centro de Ciência de Macau / Macao Science Center

www.msc.org.mo

為向大家提供更豐富的科學館資訊，歡迎大家經常登入我們的網站瀏覽。所有最新活動、最新動態
都會第一時間在網站上公佈！
Convidamos os visitantes a visitar a nossa página de internet para obter as mais recentes notícias
e informações do MSC, sejam elas novas actividades ou novos desenvolvimentos!
To learn about the latest news and information on MSC, visitors are welcome to check our website
from time to time for newest activities or developments!

澳門科普網 / Rede da Ciência de Macau / Macao Science Web

www.msc.org.mo/msw

為了方便澳門市民更易了解本地科普消息，由科學館建立的「澳門科普網」為大家收集了本澳
各式各樣科普活動及訊息，更搜羅世界各地的科學館資訊，歡迎大家多加利用！
De modo a fornecer aos residentes de Macau um acesso fácil às notícias e actividades científicas locais, o Centro de Ciência de Macau lançou a Rede da Ciência de Macau (MSW), com uma
colecção de actividades e de notícias sobre a ciência, assim como informação sobre centros de
ciência em todo o mundo. Divirta-se ao navegar na página de internet MSW!
In order to provide Macao residents a convenient access to local science news and activities, Macao
Science Center has launched the Macao Science Web (MSW) with a collection of activities and
news articles on science, as well as the information of science centers all over the world. Please
enjoy browsing the MSW!
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會議中心
Centro de Convenções
Convention Center
會議廳 / Salão de Convenções / Convention Hall
設施及設備：會議前廳、會議廳、貴賓廳、廚房、專業電影放映設備、完善音響設備、演講或表演專
用系統、同聲傳譯系統（最多支援3種不同語言）
會議廳包括會議前廳面積：600平方米 (6,500平方呎)
Instalações & Equipamento: Área de Recepção Pré-conferência, Salão de Convenções, Sala VIP,
Cozinha, Sistema profissional de projecção de filmes e vídeos, Sistemas áudio, Sistemas para uso
em palestras ou actuações e sistema SIS (até 3 idiomas diferentes)
Área Total do Salão de Convenções e da Área de Recepção Pré-conferência: 600 m2 (6,500 sq.ft.)
Facilities & Equipment: Pre-conference Reception Area, Convention Hall, VIP Room, Kitchen,
Professional film and video projection system, Audio systems, systems for use in lectures or
performances and SIS system (Up to 3 different languages)
Total area of the Convention Hall and Pre-conference Reception Area: 600m2 (6,500 sq. ft.)

會議室 / Salas de Reunião / Meeting Rooms
設施及設備：投影設備、多媒體播放系統、無線寬頻上網設備、視像會議系統
會議室1、2、3、4各面積約：72平方米 (780平方呎)，其中3、4室可貫通。
會議中心的設備現已開放予外界租用，詳情請瀏覽本館網頁 www.msc.org.mo。
Instalações & Equipamento: Equipamento de projecção, Sistema de gravação multimédia,
Acesso à internet sem fios e Sistema de vídeo conferência
Área das Salas de Reunião 1, 2, 3 ou 4: 72m2 (780 sq.ft.), podendo as salas de reunião
3 e 4 ser unidas numa só sala.
As infra-estruturas do Centro de Convenções estão agora disponíveis para aluguer. Por favor
consulte www.msc.org.mo para mais detalhes.
Facilities & Equipment: Projection equipment, Multimedia play back system, Wireless
internet access and Video conferencing system
Area of meeting room 1, 2, 3 or 4: 72m2 (780 sq.ft.), of which meeting rooms 3 and 4 can
be combined as one room.
The facilities of the Convention Center are now open for rental. Please check
www.msc.org.mo for more details.
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會議中心
Centro de Convenções
Convention Center
租用方案 / Pacotes de Aluguer / Rental Packages
方案A ﹣行政會議計劃(每4小時)
可租借範圍：會議廳、會議室1、會議室3、會議室4
(基本會議計劃 + 音響設備) (09:00 ﹣24:00)
方案B ﹣行政會議計劃(全日)
可租借範圍：會議廳、會議室1、會議室3、會議室4
(基本會議計劃 + 音響設備) (09:00 ﹣18:00)
方案C ﹣宴會計劃
可租借範圍：會議廳
(包括音響設備 + 餐飲協調) (09:00 ﹣24:00) 每7小時
Plano A - Pacote de Reunião Executivo (por 4 horas)
Áreas para aluguer: Salão de Convenções, Sala de Reunião 1, Sala de Reunião 3, Sala de Reunião 4
(Pacote de Reuniões Básico + Sistemas áudio) (09:00-18:00)
Plano B - Pacote de Reunião Executivo (Dia Inteiro)
Áreas para aluguer: Salão de Convenções, Sala de Reunião 1, Sala de Reunião 3, Sala de Reunião 4
(Pacote de Reuniões Básico + Sistemas áudio) (09:00 ﹣18:00)
Plano C - Pacote de Banquete
Área para aluguer: Salão de Convenções
(Incluí Sistemas áudio + serviços de catering) (09:00 - 24:00) Por 7 horas
Plan A - Executive Meeting Package (per 4 hours)
Areas for rent: Convention Hall, Meeting Room 1, Meeting Room 3, Meeting Room 4
(Basic Meeting Package + Audio systems)
Plan B - Executive Meeting Package (Full-Day)
Areas for rent: Convention Hall, Meeting Room 1, Meeting Room 3, Meeting Room 4
(Basic Meeting Package + Audio systems)
Plan C - Banquet Package
Area for rent: Convention Hall
(Includes Audio systems + catering services) (09:00 - 24:00) Per 7 hours
聯絡方式 / Informação dos Contactos / Contact Information:
地
址：澳門孫逸仙大馬路澳門科學館股份有限公司
Endereço: Centro de Ciência de Macau, S.A., Avenida Dr. Sun Yat-Sen
Address: Macao Science Center Limited, Avenida Dr. Sun Yat-Sen
電郵/E-mail: mfhall@msc.org.mo
查詢電話：8795 7263 ( 李小姐 ) / 8795 7335 (林小姐 )
Telefones para Inquéritos: 8795 7263 ( Sra. Lei ) / 8795 7335 (Sra. Lam)
Enquiry phone numbers: 8795 7263 ( Ms. Lei ) / 8795 7335 (Ms. Lam )
傳真/ Fax: 2888 0855
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其他

Outras Informações

購 票 指 南
Guia da Bilheteira
Ticketing Guide

Miscellaneous

Miscellaneous

Outras Informações

其 他

訂 閱 表 格

Boletim de Inscrição
Subscription Form

只需填妥以下表格寄回澳門科學館或電郵至info@msc.org.mo，便能免費訂閱一年4期的通
訊，信封面請註明「訂閱《科學館通訊》」。
Pode subscrever gratuitamente ao Boletim Informativo Trimestral do MSC. Por favor complete o
boletim de inscrição em baixo e envie-o por correio para o MSC, indicando “Boletim Informativo do
MSC” no envelope ou por cooreio electrónico para info@msc.org.mo.
You can subscribe to the Quarterly MSC Newsletter for free. Please fill out the subscription form
below and send it to MSC by mail, indicating “MSC Newsletter” on the envelope or by e-mail to
info@msc.org.mo.

姓
Sobrenome
Family Name
性別
Sexo
Sex

名
Nome Próprio
Given Name
男
Masculino
Male

女
Feminino
Female

郵寄地址 / Endereço postal / Postal Address:__________________________________________
__________________________________________
電話 / Nº de telefone / Tel No.:_______________ 電郵 / E-mail:___________________________
我有興趣收到澳門科學館的電郵消息。
Desejo receber informação do Centro de Ciência de Macau através do correio electrónico.
I would like to receive information of Macao Science Center through e-mail.
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