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Ciência Artística
Artistic science
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Para celebrar o 3° Aniversário do Centro de Ciência de Macau, o Centro convidou o americano J-Walt, famoso artista de multimédia, para apresentar a
“Fantasia Espontânea 3D”, actuação digital ao vivo, no Planetário. Pioneiro nesta área, a sua obra de arte incorpora elementos de animação, teatro, dança,
pintura, escultura, música, arquitectura e arte interactiva. O resultado é um filme animado, envolvente e improvisado em tempo real que se desenrola
perante o público. Nós entrevistámos J-Walt para conhecer melhor as suas ideías criativas.
To celebrate the 3rd Anniversary of Macao Science Center, the Center invited J-Walt, the famous American multimedia artist, to perform “Spontaneous Fantasia
3D” at the Planetarium. “Spontaneous Fantasia 3D” is the digital live performance work of pioneering multimedia artist J-Walt. This artwork incorporates
elements of animation, theater, dance, painting, sculpture, music, architecture, and interactive art. The result is an improvised real-time immersive animated
movie that unfolds before an audience. We came to interview J-Walt to discuss about his creative ideas.

3즎沓⟶Āύ疨✺㽌莵䇂㖠ۛ즓
#즎沓ύ㖠ۛਅᘁ⟶5RQPVCPGQWU (CPVCUKC뺕⟶Āύ尚◫䊪ᜒ䇂
㖠ۛ뺕汾洉㿁ຣ䇂∦᫂⏙ܲ睛同ࠤ㿁䇂✴ਊ뺕ض滢磮ⶾ뺕᬴礳懹
䋘泊䣊綗Ğ㾓뺔
P: Podia fazer uma breve descrição do seu espectáculo?
R: O meu espectáculo é designado Fantasia Espontânea e é um concerto de
realidade virtual. Utilizando a destreza no desenho para dar os comandos
necessários aos programas computacionais, que eu desenvolvi e os quais
incorporei com música, tento trazer o público até ao mundo 3D.
Q: Can you please give a brief introduction of your show?
A: My show is called Spontaneous Fantasia, and it is a virtual reality concert,
using drawing skills to give directions to computer programs that I've written
and incorporated with music to bring audience into the 3D world.
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P: Como obteve a ideia de incorporar o elemento de multimédia 3D na sua
actuação?
R: Eu estou sempre a produzir animação gráfica 3D para os jogos de vídeo,
filmes, etc. Todos nós, como designers, desenhamos e criamos no estúdio.
O público não tem a oportunidade de ver esta parte do trabalho por isso
transformo o meu mundo animado num actuação que partilho com os meus
espectadores.
Q: How do you find this idea to incorporate 3D multimedia element into your
performance?
A: I'm all the way doing 3D graphic animation for video games, movie, etc.
We, as designers, all do drawing and creations in the studio which the public
do not have a chance to see, and so I'm bringing my animated word into
performance to share with my audience.
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P: É a primeira vez que actua em cúpula completa na Ásia. Qual é a sensação?
R: Estou muito entusiasmado com o facto de vir a utilizar o anfiteatro de
cúpula inteira com alta resolução para a minha actuação, e estou contente
por ver pessoas de Macau a trabalhar na área de animação.

P: Irá apresentar uma actuação diferente ao público de Macau?
R: Este é um espectáculo universal, por isso não tenho um tema específico
relacionado com o local, mas para estes espectáculos que vou apresentar
em Macau vou tentar inserir um sentimento mais natalício.

Q: This is the first time for you to perform in a full dome in Asia, how do you
feel about it?
A: I'm so excited to use this high resolution full dome theatre for my
performance, and I'm happy to see local Macao people working on animation
related work.

Q: What a different performance will you present to the local Macao audience
for this time?
A: This is a universal show so I do not have specific theme according to
location, but I'll try to put more Christmas feel in this coming shows in Macao.
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P: O Planetário do Centro de Ciência de Macau foi distinguido pelo Guiness
World Records como o Planetário com a mais alta resolução 3D do mundo.
Existe alguma diferença na sua actuação aqui comparando com outros
lugares?
R: Esse é um desafio técnico. É como tentar manter-nos em equilíbrio
no circo, temos de manter toda a tecnologia, computadores, gráficos
interactivos e projecção a funcionarem sem falhas, o que é bastante
desafiante.
Q: The Planetarium at the Macao Science Center is awarded the highest
resolution 3D planetarium in the world by the Guinness World Records, is there
any difference to perform here comparing to other places?
A: That is a technical challenge, it's like you have to keep yourself balance
in the circus, you have to keep all technology, computer, interactive graphics
and projection operating smoothly, which is really challenging.
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P: Está à espera de algum progresso ao actuar aqui em Macau?
R: Estou na expectativa que o público de Macau se possa sentir inspirado
com as muitas possibilidades que a tecnologia nos pode trazer. Eu vou
mostrar-lhes como aplico a tecnologia para criar um mundo animado
no espectáculo. O público até já poderá ter visto essa tecnologia no seu
dia-a-dia, como por exemplo, o controlo da playstation ou os joysticks.
Q: Are you looking forward to any breakthrough this time performing in Macao?
A: I hope the Macao audience can be inspired by the possibility that technology
can bring to us. I'll show them how I'm going to apply technology that you
may have seen in everyday lives, for example, the playstation control and
joysticks, to create my animated world in the show. Use technology to create
whatever you want!
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Os Climas Mais Extremos no Sistema Solar 3D
Wildest Weather in the Solar System 3D
'ଈྭຝ͌ ːٽiடʨോຝ͌ʗᘸ
Filme 3D em Cúpula (Duração: 30 minutos, incluindo uma demonstração do Planetário)
3D Dome Show (Duration : 30 minutes with Planetarium demonstration)
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Ficará contente por viver no planeta Terra.
You'll be glad you live on Earth.
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Enquanto nós no planeta Terra estamos a sentir um clima em constante mudança, na realidade o clima nos outros
planetas está ainda mais imprevisível.
O Planetário apresenta o novíssimo filme 3D em cúpula “Os Climas Mais Extremas no Sistema Solar 3D”.
No espectáculo vamos embarcar no navio virtual `Erion' e testemunhar os fenómenos climatéricos mais
deslumbrantes, poderosos e misteriosos do Sistema Solar. Vamos explorar os climas extremos em cada planeta
do Sistema Solar. Vamos conhecer o planeta mais quente – Vénus – e um deserto frio coberto por camadas de pó
– Marte. O público também poderá testemunhar a Grande Mancha Vermelha de Júpiter provocada por anticiclones
de carácter permanente que começaram à centenas de anos. Também poderá explorar o único planeta que contém
uma grande quantidade de líquido – Saturno – além de Neptuno, no qual está sempre a cair chuva tão dura como os
diamantes. O filme apresenta cenas de tempestades de vento e de neve com efeitos 3D realísticos. Ficará contente
por viver no planeta Terra! Vamos ultrapassar este milhões ou mesmo biliões de quilómetros de distância para nos
aproximarmos desses planetas!

While we are experiencing an ever-changing climate on Earth, the climate in other planets is actually even more
unpredictable.

3

The Planetarium presents an all-new 3D dome show “Wildest Weather in the Solar System 3D”. In the show, we are
going to embark on `Erion', a virtual ship, to witness the most beautiful, powerful and mysterious weather phenomena
in the Solar System. We are going to explore the extreme climate on each planet in the Solar System. You are going to
experience the hottest planet – Venus, and a cold desert covered up with layers of dust – Mars. Audience can also
witness the Great Red Spot of Jupiter caused by the ongoing anticyclones started since hundreds of years ago. You
will also explore the only planet that contains a large amount of liquid – Saturn, and Neptune keeps falling rain that
is as hard as diamond. The show presents astonishing scenes of windstorms and snowstorms with realistic 3D effects.
You'll be glad you live on Earth! Let's break through the millions or even billons of kilometers distance to witness them!

ढ़ϝΊീˮଊΈݠɻcӠढ़ϝܰʇფjढ़ϝޫҌɌܰ܉ᅚؿȹپነਐj
No nosso dia-a-dia é frequente ouvirmos a palavra “Nano”, mas o que é que representa? A Nanotecnologia
irá revolucionar o modo como vivemos. Seja como fôr, o que acha que é o nanómetro? E a nanotecnologia?
The word “Nano” always comes up in our daily life. Nanotechnology will revolutionize the way we live. Anyway,
what is nanometer? What is nanotechnology?

ವ৪ชশ২ᙼਜ਼ஶધชQDQRPHWHUವ৪ಉᅎેী৪
QP P ชశଞ৵শ২؛ವ৪ఐૼชṿඝඓᅶᤗ౫મؚਛ
㭨ஂએଡඹವ৪ᙼਜ਼ਚ㥞ে৶ؚ৲ᝏেਙସᤗ৲ᕱৈඨ㥞
ષਙચ؛ವ৪ఐૼᡳ৷୩ୠశଞ៑ෆฐ؟౫મؚਗ਼ؚেⁱؚચ౺ಉ
ಉ؛ఐᝏੇᖋੳನವ৪ఐૼᝥਬᯝ਼ੵ୵؛
No sistema métrico, o nanómetro é uma unidade de comprimento, equivalente a uma
bilionéssima parte de um metro, ou seja, 10 -9 m. A nanotecnolgia é a engenharia de
materiais, aparelhos e outras estruturas a uma escala molecular, com pelo menos uma
dimensão do tamanho de 1 a 100 nanómetros. A mudança das propriedades físicas,
químicas e biológicas dos materiais contribui ainda mais para melhorar o desempenho
do produto. A nanotecnologia consiste numa série de técnicas multidisciplinares e pode
ser aplicada em diferentes áreas, incluindo a de materiais, electrónica, biomedicina,
energia, etc. Logo, os cientistas acreditam que no século XXI a nanotecnologia irá
trazer uma nova revolução industrial.
Nanometer is a unit of length in the metric system, which is one billionth of a meter or
10 -9 meter. Nanotechnology is the engineering of materials, devices, and other structures
at the molecular scale, with at least one dimension sized from 1 to 100 nanometer. The
change of physical, chemical and biological properties of materials can further improve
product performance. Nanotechnology is a series of multidisciplinary techniques and
can be applied in various fields, including materials, electronics, biomedicine, energy,
etc. So, scientists believed that nanotechnology will bring a new industrial revolution of
the 21st Century.

ఐᝏைᝥᖏলৗವ৪ંᖋർดঽே
ੀরವ৪ଡง୦ᡳ৷ଞ
েણর؟ễᇫᵳᶾನ୦ཪᵂءၕ୴
Ⴄನᔗៈชᚹ᪹᪹؛ชઃં㨎ઍෆ
ฐ؟ễᇫᵳᶾᵂᒁᬢഡؚၕ୴ᚹ᪹᪹
Ⴄؚವ৪Ⴎؚವ৪സؚವ৪ুਃᔹ
Ⴭ؛
Será apresentada no Centro de Ciência de Macau,
uma nova demonstração designada Nanómetro.
Com esta demonstração iremos partilhar com o
público informação acerca das nanoestruturas
encontradas na natureza e falar da nanotecnologia
existente no dia-a-dia. Por exemplo, porque é que
as asas das borboletas são tão coloridas? E porque
é que as gotas de água parecem formar pérolas em
cima da folha de lótus? Também iremos falar das
aplicações de nanotecnologia no tecido facial, no
vestuário e nas superfícies dos telemóveis.
A new demonstration, Nanometer, will be featured at Macau Science Center. We will
share with the audience some information about the nanostructures found in nature
and introduce the use of nanotechnology in everyday lives. For example, why are the
butterfly wings so colourful? And, why water droplets bead up like pearls on a lotus
OHDI  :H ZLOO DOVR WDON DERXW VRPH RI WKH QDQRWHFKQRORJ\ DSSOLFDWLRQV LQ IDFLDO WLVVXH

ชઃં൬ෆฐವ৪ὄᄘᡳ৷ὄᄘரସ૭ਰลᤉચ
ා৲ᝏખᡳᯝে؛งೲ୦᪇৲୭ء୦૬ᩉϔഉءἾಶਜ਼
Ἶ䷪ᕱఐᝏைἾೖ؛
A demonstração também irá apresentar a Fotocatálise, referente ao aumento de
velocidade de uma foto-reacção pela acção de um catalisador. Como é que a luz
purifica o ambiente e a poluição do ar? Estão todos convidados a vir ao Centro de
Ciência de Macau descobrir as respostas.
clothing and mobile phone surfaces.
The demonstration will also talks about Photocatalyst, which is defined as acceleration
by the presence of as catalyst. How does the light clean up the environment and the air
pollution? All are welcome to find out the answers at Macao Science Center.

Ϭಳވɻढ़ϝ࿚ྡྷؿԝ
Exemplos de Nano-estruturas na Natureza
Examples of nanostructures in nature
ଡਛᇫྎᐲൺએથಅథ๚㞫ವఱ৪ଡ
ᇏ৺ನfQPગਸ⎠ᓰଡధశ
৸ૠಋසೝ㥞েവਚᐴཪᇐᤌᡳ؛
A superfície das escamas que formam as asas das borboletas
consistem em várias nano-estruturas ramificadas. O facto das
estruturas serem irregulares e a distância entre elas ser cerca de
10~100nm, provoca o chamando efeito arco-íris sob a reflexão da luz.
The surface of the scales forming the wings of butterflies consists
many branch-like nanostructures. The distance between twigs is around
70~100nm, and the structures are irregular which causes the so called
rainbow effect under light reflection.

ၕ୴એથ৺ٕ৪প㞫ଡ⎠ᓰ
㞫ଡએངથವ৪థᵌหଡᄡವ৪એ
ଡઞၕ୴એથᔥ્ਙ؛
A superfície da folha de lótus tem muitas estruturas papilares com
um tamanho de cerca de 5-15 micrónes. Estes estruturas papilares
estão cobertas de nanoestruturas em forma de cílios. Esta superfície
de estrutura em nanoescala é a razão por detrás das propriedades
hidrofóbicas da folha de lótus.
The lotus leaf surface has many papillary structures that are around
5-15 microns in size. These papillary structures are covered by cilia-like
nanostructures. This nanoscale surface structure is the reason behind
lotus leaf's hydrophobic properties.

߹ၗᇳȈЈԤϚกॳȄ൷ᇳЈޟᡐВೃกȂϚџႱਟޟȄ౪ϬޟҡࣀϛȂΡঈџоᓍਢԝЈႱൢଉȄऋᏰড়ঈࡩኺ
ྥጂႱกЈڹޟȉӵؠԤຫፏޟԑфȂΡঈάঅօٲቈᏢ໌Јก໔ЅᓃڹޟȉҏϭಝғӵऋᏰષᢈĩĹဴᢈĪ
Ұޟ༈ಛຫᓃቈᏢȂᡱσড়џоᄇЈႱกᐣѬԤ໌Ι؏ޟᕣ၌Ȅ
O tempo é sempre imprevisível. Contudo, hoje em dia consegue-se obter informações sobre as previsões meteorológicas em qualquer lado. Como
é que os cientistas conseguem fornecer previsões meteorológicas precisas? Antes da era do satélite meteorológico, quais eram os instrumentos
utilizados para registar as medições meteorológicas? A “Exposição de Instrumentos Meteorológicos”, patente na Galeria da Exploração Científica (G08),
irá introduzir este tópico, e irá dar-lhe a conhecer mais sobre a história da previsão do tempo.
Weather is always unpredictable. However, you can find weather forecast everywhere nowadays. How do scientists provide accurate weather forecast? In
the absence of meteorological satellite era, what equipments do human use to process measurement record? This issue is going to introduce the “Weather
Equipment Exhibition” held at Science Exploration Gallery (G08), you may get to know more about the history of weather forecast.

ဍμКˀ๑შ
Heliógrafo de Campbell-Stokes
Campbell-Stroke sunshine recorder
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Tanto o nascer como o pôr do Sol são para nós fenómenos naturais. Contudo, os cientistas têm de registar cuidadosamente a duração diária
de insolação uma vez que a mesma está intimamente ligada à época das colheitas.
O heliógrafo de Campbell-Stokes mede com precisão a duração de brilho solar. Foi inventado por John Francis Campbell em 1853 e modificado
em 1879 por Sir George Gabriel Stokes. O design original de Campbell consistia numa esfera de vidro colocada dentro de uma bacia de
madeira, na qual o sol queimava um rastro. O melhoramento inserido por Stokes consistiu na mudança do material do recipiente para metal
e na inserção, atrás da esfera, de uma fita de papel graduada em horas.
O instrumento foi concebido com o fim de registar o número de horas de brilho solar, perfurando a fita de papel graduada. Este instrumento
básico é ainda hoje utilizado em várias regiões, tais como a de Hong Kong e de Macau.
Sunrise and sunset are both normal phenomena to all of us. However, scientists have to carefully record the daily duration of sunshine as it
is closely related to farm crop. The Campbell-Stroke sunshine recorder can accurately record the duration of sunshine. It was invented by John
Francis Campbell in 1853 and modified in 1879 by Sir George Gabriel Stokes. The original design by Campbell consisted of a glass sphere set into
a wooden bowl with the sun burning a trace on the bowl. Stokes's refinement was to make the housing out of metal and to have a card holder set
behind the sphere. The unit is designed to record the hours of bright sunshine which will burn a hole through the card. This basic unit is still in
use in variety area such as Hong Kong and Macao today.

ࣩോᜮಡত፣ᖉ
Livros de registo das observações
meteorológicas
Record books of meteorological observations

ຫষࡸྱຫᢎกޟौؑۡਢ໌ᢎกȂٮᢎก๖ݎᓃӵᢎกᓃᛩϱȄᢎกҬΙૡѓࢂȈ
ߖӴ७ቹޟᔆȃྣ࡙ȃᕆ࡙ȃॳөȃॳഀȃ६Ы໔ȃᇑี໔ȃРྱਢȃЫྥَ࡙ȃӴ७ᇄӴήϚӣ
࡙ޟπྣ࡙ȃᢎกᘈຜഏጒ൜ϱܚю౪ޟ໔ȃᆍЅቹଽ࡙ȂоЅЈ౪ຫ้Ȅ
Regularmente, os meteorologistas registam as observações meteorológicas, de acordo com os requisitos das mesmas,
num livro de registo. Habitualmente, estão incluidos os seguintes parâmetros de observação: pressão de ar à superfície,
temperatura, humidade, direcção e velocidade do vento, precipitação, evaporação, duração do brilho solar, visibilidade
horizontal, temperatura do solo à superfície e no subsolo, nebulosidade, tipo de nuvens e altura da base das nuvens no
campo de visão dos pontos de observação, fenómenos atmosféricos,...etc.
Operational Meteorologists take records of weather observations in an observational record book according to the requirements
of the meteorological observation on a regular basis. The elements of observation generally include: air pressure at the
surface, temperature, humidity, wind direction, wind speed, precipitation, evaporation, sunshine duration, horizontal visibility,
soil temperature on the ground and underground, cloud cover, cloud types and cloud base height within the field of view of the
observation points, weather phenomena…etc.

ຫᔮก࡞ડ֑ۉȊᡱרঈζΙଔپএـതȊ
A monitorização do tempo é mesmo incrível, vamos juntos dar uma vista de olhos à exposição!
Weather monitoring is so amazing, let's take a closer look together!
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ޫነ ᛆᖬޜЍܰȹپਿพᐿ૯ؿነਐcЎԯुोࠍ॓ᐢᜑɁȹӠe
ಲሃБܰါဍᄾd݀ڲd&6,ؿෲΡֶّܰྦྷᛆᖬτጙመؿɁɡcɝຒɺ߬፟
༦ዌޫپነᎂઐˮؿभྡྷخᛆᖬྡྷ፣cਿࡼɐጱϬݯБवᑜᕀ
A Ciência Forense é uma profissão rodeada de mistério, nutrindo a curiosdade das pessoas e
impelindo-as a aproximarem-se. Sejam fãs de Sherlock Holmes, de Conan ou das séries CSI, se
estiverem interessados em ciência forense, não percam esta oportunidade de visitar o Centro
de Ciência de Macau e assim desvendarem o seu mistério!
Forensic Science appears to be a very specialised profession, its mystery always cause people's
curiosity to take a closer look. Whether you are Sherlock Holmes, Conan or CSI fans, if you are
interested in forensic science, don't miss the chance to visit the Macao Science Center to unveil
its mystery!

ఐᝏைਰఐઇನਏઞ୵വை㨎ਤষథઇඨ৯ਗᖋઇᚺ↮ื
ਤงᝏૅৼ⃯ఐણᾏఐᝏૅୱ؛ফᖋᝥᴾᵇਤষඨఐણਰো
পੇᝏಆেણর؛

Uma das missões do nosso Centro é promover a popularização e a
educação da ciência. O Centro não só proporciona diferentes tipos de
projectos educacionais nas suas próprias instalações como está a
alargar o seu horizonte para o universo escolar para aí fornecer actividades
de popularização e educação da ciência. Em 2013, continuaremos a fornecer
as actividades de popularização da ciência nas próprias escolas.
One of the Center's mission is to promote science popularization and education, the Center does not only provide different
kinds of education projects in house, it is also stepping its foot into the campus to provide related science popularization and
education activities. In 2013, we will continue to bring science popularization activities into the campus.

őŃงਂᝏૅᣳ㻎ఐᝏୱฉᖏ
Ńő Ń Organizar Feiras da Ciência em

diferentes escolas
őŃ To hold science fairs in different schools

őŃল๔ଛఐઇனષᝏૅ
őŃ Emprestar os expositors científicos
portáteis às escolasŃ
őŃ To lend and give mobile science exhibits to schools

. ᅎᝏૅলఐแ৯Ń Ń
. Trazer o Teatro Científico à escola
. Bring Science Drama into the campus

őŃᷟᝏૅ়㻎ఐ௪ະྉ
őŃ Juntar as escolas para

organizar aulas de passatempos
científicos
őŃ Joint schools to hold science
hobby classes

. ৗਃ༊ੵ
ඬઞ৷သธ

. Primeira fase de
Formação Operacional do Workshop Mecânico
. First phase of Mechanical Workshop operation training

ਤষඨະఐૻ Organizar concursos de popularização da ciência interessantes  To hold interesting science

popularization contests
⁔டᝏૅᢑแੌᅎমைলఐแ  Convidar o núcleo de teatro das escolas para participarem no teatro científico
 Invite drama team from schools to participate in science drama
ଠધઇણ Actividades de educação de astronomia  Astronomy education activities
ઇపသธ Curso de Formação para Professores  Teachers training course

5/23

َᢑఐਛ≻≻ఐᝏைᄘ↮ૻُᢎૃᤉ੯

2013 Prazo de Entrega – Concurso de Multimédia do Centro de Ciência de Macau
Submission deadline – Macao Science Center Multimedia Design Contest

8/1

ਨᝏে൩ጿිઐણ≻≻َ൩ጿිᤗᖋেણُ

Actividade de Intercâmbio de Estudantes de Macau e de Pequim na Internet 2013 –

2013 “A Internet muda a nossa Vida”

Macao Beijing Students Internet Exchange Activity 2013 – “Internet changes our life”
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ဂఐ௪ະྉ

2013 Aulas de Verão de popularização da Ciência
Science popularization summer classes

ଠધᚒ

Campo de Astronomia Pais-Filhos
Parent-child Astronomical Camp

Σྦྷɐ߸৽ݠτጙመؿነֶ࣎྆cᚭߎٴཋֶཋ൯DFWLYLW\#PVFRUJPR݅e
Escolas e grupos que estejam interessados nas actividades acima mencionadas podem ligar para 87957382 / 87957394 ou enviar um email para activity@msc.org.mo para mais detalhes.
Schools and groups who are interested in the above activities, please call 87957382 / 87957394 or email to activity@msc.org.mo for more details.
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Pré-visualização dos Fenómenos Astronómicos de 2013
Astronomical Phenomena Preview of 2013
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Data
3 Jan
17 Fe v
01 A br
26 A br

Hora
21:33
4:59
5:59
4:07

Fenómeno Astronómico
Chuva de Meteoros Quadrântida
Elongação Oriental de Mercúrio
Elongação Ocidental de Mercúrio
Eclipse Lunar Parcial

28 A br
05 Ma i o
13 J un
23 J un
30 J ul
13 A go
27 A go
03 O ut
09 O ut
19 O ut

15:42
8:17
0:59
19:09
19:32
16:59
1:59
8:01
21:27
17:59
7:50

Oposição de Saturno
Chuva de Meteoros Eta Aquárida
Elongação Oriental de Mercúrio
Perigeu da Lua
Lua Cheia
Elongação Ocidental de Mercúrio
Chuva de Meteoros Perseidas
Oposição de Neptuno
Oposição de Urano
Elongação Oriental de Mercúrio
Eclipse Lunar Penumbral

1 N ov
18 N ov
14 D e z

16:59
9:59
13:30

Elongação Oriental de Vénus
Elongação Ocidental de Mercúrio
Chuva de Mateoros Geminidas

Date
3 Jan
17 Fe b
01 A pr
26 A pr

Time
21:33
4:59
5:59
4:07

Astronomical Phenomena
Quadrantid Shower
Mercury East Elongation
Mercury West Elongation
Partial Lunar Eclipse

30 J ul
13 A ug
27 A ug
03 O c t
09 O c t
19 O c t

15:42
8:17
0:59
19:09
19:32
16:59
1:59
8:01
21:27
17:59
7:50

Saturn Opposite
Eta Aquarid Shower
Mercury East Elongation
Moon Perigee
Full Moon
Mercury West Elongation
Perseid Shower
Neptune Opposition
Uranus Opposition
Mercury East Elongation
Penumbral Lunar Eclipse

1 N ov
18 N ov
14 D e c

16:59
9:59
13:30

Venus East Elongation
Mercury West Elongation
Geminid Shower

28 A pr
05 M a y
13 J un
23 J un

Detalhes
ZHR=120
18.1°E, magnitude aparente=-0.5
27.8°W, magnitude aparente=0.2
Começa o Eclipse Lunar Penumbral 02h04 Começa o Eclipse Parcial 03h54 Meio do Eclipse 04h07
Termina o Eclipse Parcial 04h21 Pôr da Lua 06h02 Termina o Eclipse Lunar Penumbral 06h11
magnitude aparente=0.1
ZHR=60
27.3°E, magnitude aparente=0.5
Distância entre Terra-Lua=357000km
Maior Lua Cheia do ano
19.6°W, magnitude aparente=0.1
ZHR=90
magnitude aparente=7.8
magnitude aparente=5.7
25.3°E, magnitude aparente=-0.1
Começa o Eclipse Lunar Penumbral 05h51 Pôr da Lua 06h24 Meio do Eclipse 07:50
Termina o Eclipse Penumbral 09h50
47.1°E, magnitude aparente=-4.6
19.5°W, magnitude aparente=-0.6
ZHR=120
Details
ZHR=120
18.1°E, apparent magnitude=-0.5
27.8°W, apparent magnitude=0.2
Penumbral Lunar Eclipse Begins 02:04
Partial Eclipse Begins 03:54
Mid Eclipse 04:07
Partial Eclipse Ends 04:21
Moon Set 06:02
Penumbral Eclipse Ends 06:11
apparent magnitude=0.1
ZHR=60
27.3°E, apparent magnitude=0.5
Earth-Moon Distance=357000km
Largest Full Moon of the year
19.6°W, apparent magnitude=0.1
ZHR=90
apparent magnitude=7.8
apparent magnitude=5.7
25.3°E, apparent magnitude=-0.1
Penumbral Lunar Eclipse Begins 05:51
Moon Set 06:24
Mid Eclipse 07:50
Penumbral Eclipse Ends 09:50
47.1°E, apparent magnitude=-4.6
19.5°W, apparent magnitude=-0.6
ZHR=120

ಜᨧଠষ૬ა௵ᖋᖋവ᪡ଌ㭬ൢ৵ଠ䔲آ
ટ㭬ᝧఐᝏ୩ୠથਂઑਖ૮ช୬૬ؚఫ૬ؚਲஞؚ৶ؚেؚؚেણؼؼᄻඹชᎍఐᝏ୩ୠ
ᝦয৩েણະহથ௪ະਵยਔ⁔ட䙋པᦑਖ৴䙋ၒؚফ≫ؚᾋᝏૅؚফؚጿ൪ਗ਼ਵఞඹ
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É uma pessoa cheia de curiosidade? Nós estamos prontos para satisfazer as suas curiosidades!
Se gostava de fazer perguntas relacionadas com diferentes áreas da ciência, não importa se são acerca do espaço,
da aviação, da ciência marinha, da geografia, da biologia, dos animais, da vida... ou se tem curiosidade em saber mais
sobre algum profissional do mundo científico, convidamos-lhe a enviar-nos cinco perguntas. Dependendo das
perguntas que fez, convidaremos um perito para dar as respostas que deseja. Não se esqueça de enviar
o seu nome, idade, nome da escola, ano de escolaridade e telefone para newsletter@msc.org.mo
e já agora envie-nos a sua foto também!
Are you a person full of curiosity? We are ready to fulfill your wishes!
If you have any questions regarding different areas in science, no matter if it is about space,
aviation, marine science, geography, biology, animals, life… or even if you are curious towards
any professionals within the science area, we cordially invite you to send us 5 questions and
depending on the question sent, we will invite an expert to give the answers you desire. Don't
forget to send us your name, age, name of school, grade and contact number to
newsletter@msc.org.mo and please send us your photo as well!

̋Ԝั˞Ɏؿᚾّ˱ / Só para leitores com menos de 18 anos / Only for readers under 18 years of age

བྷཀᑶཪᖃྔᡄᰭᑶዢሏᥣံፆᯔᨰ
࿘ᒲᾗ₉ඩᄕဒᐷཀᢲၲፆᖋᏉඩ
ྒྷ␘ᆏ⌞⍰ᒣᒣထရሴᔶᘒᄦፆ
ᖋᜉᄸන
Na edição anterior do Boletim Informativo
do Centro de Ciência de Macau, escrevi
sobre a visita que eu e a minha família
fizémos ao Pavilhão do Conhecimento em
Lisboa durante o Verão.
Mas, a visita ainda não tinha terminado!
In the Macao Science Center's previous
newsletter edition, I wrote about my family's
visit to the Pavilion of Knowledge, in Lisbon.
But in the last article the visit was not yet
over !

ᜋᅮෝ့ᅮჀፆෞྫྷෝᔛྯ
ሀෞᖋᜉᐊඩᆏᘒᄦᣰ⎴ෝ၈ᑧᵫጷ
᠐ෞᖋᜉණ
Depois de nos divertirmos na área
expositiva da “Casa Inacabada” e no
expositor
da“Bicicleta
Voadora”,
eu
pessoalmente fiquei bastante interessada
pela exposição “A Física no dia-a-dia”.
After spending a fun time at the “Unfinished
House” area and “Flying Bicycle” exhibit,
I personally was most captivated by the
“Physics in Everyday Life”.

ԭˤɁȹॗ٦්ࢄਂDuas gerações a fazerem
experiências na zona do jardimTwo generations
experimenting in the Garden area

ႜᢢᯮඩᆏᔯဆᾗሾℷᾗඪ᱒ᴫᾗඪཏ
ᾗྫྷཀሙᆏᔯ࿇၈ᑧᬣឌ⌰ሾፆዴᄀ
ፆጷ᠐ᕏ᠐ණႜᢢ᪉Ṩፆཬ፭
ᯮඩᜋፘဆሡ၉⇶ፆཱུስሥᩳჾ
Ჩ␂ឋᙞඩძཱྀᐷᰣ၉ၸᩳፆᒲᆓණ
ႜᢢᯮိᷖᲀᜋᵫනᄘ࿏ᰝᣰཬ
ፆᕡཀᢲၲධᴪධḨධᏱධↀᐷ
⁙ྛᏰධ
Através de objectos utilizados nos nossos
dia-a-dias, aqui foi possível a todos
aprendermos mais sobre a acústica, o
electromagnetismo, a mecânica e muito
mais. Simulando uma casa com o seu
jardim, os visitantes eram aliciados a explorar
e a realizar experiências com os utensílios
simples do dia-a-dia ao invés de utilizarem
dispositivos tecnologicamente avançados.
Aqui,
aprender
significa
primeiro
experimentar!
Qual é a parte da casa que lhe atraí mais, o
quarto, a cozinha, a dispensa, a sala de estar
ou o escritório?

The “The Sea is Cool but not only Fish”
exhibition took us to a world of fishing,
vessel manoeuvring, knowledge of marine
engineering and scientific technology,
besides its history and traditions. Here in the
photo you can see a girl playing the “Naval
(Knowledge) Battle” exhibit in a fun way while
learning more about the location of
Portuguese harbours and lighthouses !

ɤ̳ۦΕॗࣵኝࢄ  ۂMenina a jogar com o
expositor Batalha (do conhecimento) Naval  Girl
playing the Naval (knowledge) Battle exhibitcentury

ᛝཆཀሙፆᖋᏉရඩᐷაᖋ⍻ↀ
Here all of us were able to learn about ཀᔶ᎖⍠Ⴙፆ῞ሡ၉ᨬᘈᴔ⋉ᄗᑶ
acoustics, electromagnetism, mechanics and ῞Ὴဓፆཀᢲၲණႜ31ᒼඩ၌ዢሶ
much more with objects used on our daily
ዥዢᡉᯭዝቊፆᘒ↯ඩᢢᔶ῞
lives. This simulated house and garden allures
visitors to perform and explore hands-on ཆᢏႢႜሚᢧ᮷ᖓᗼናབྷᦹጙᾮᄗፆ῞
experiments with simple every day utensils ණဤ႒ፆᐷඩႜΐᎅᒲᾗ₉ᒲᾗឋᙞ
instead of using technologically advanced
ཝᖋཆᨬᘈᴔ⋉ඩဆᇵሶᲮΐᎅ
gadgets. Here learning means trying it out
first! Which part of the house intrigues you ᨦ႑ፆዴួᑞ῞྅ၵᾗᒲᆓ᠑ྤ
more, the bedroom, the kitchen, the pantry, ᨦᔎᓳႛᄄණ!
the living room or the office?

ࣵݗΡضcᒨ̋τேᓯ௰ࢄᙴɾɐʿ
Imagem da parte superior da Exposição “O Mar é
fixe mas não é só peixe”Upper perspective of “The
Sea is Cool but no only Fish” Exhibition

ᐷაᖋ⍻ᛝཆྔᡄሶῊဓᡂඩཝ
ᷛᆏᔯሥሾᢹᣎፆᒏඩⅦᓿᡢᡡᾮ
Kඪᗼᑞཱུ᧨ྫྷᒲᾗᆓᢁፊ⊲ණ࿗
ፆཫᏭ်ႜឋᙞෝᗼᾤෞᖋᏉᝪძᶖ⊲
ሾᯔᨰ࿘ᦒསྫྷ῞ፆᄄ᮱න
ဣָࢄਂιȿರᒨ  A curiosidade está centrada na
zona da Sala de Estar  The Living Room area was a
focus of curiosity

tecnologia científica, além da sua história
e tradições. Aqui, a fotografia em baixo
consegue ver uma menina a jogar com o
expositor “Batalha (do conhecimento)
Naval” de uma forma divertida ao mesmo
tempo que aprende a localização dos portos
e dos faróis portugueses!

A exposição “O mar é fixe mas não é só
peixe” levou-nos até ao mundo da pesca,
das manobras de embarcações, do
conhecimento da engenharia marítima e da

Além de algums expositors divertidos, como
parte da história de evolução do farol, esta
exposição também exibia um farol portátil
com lentes de Fresnel. Durante o século XX,
devido às suas características de
montagem e de desmontagem, este farol
foi utilizado em vários locais da costa
açoriana de forma a substituir faróis
inoperacionais. Por coincidência, a Galeria
da Exploração Científica do Centro de
Ciência de Macau também exibe as lentes
de fresnel pelo seu papel importante na
modernização da tecnologia óptica utilizada
no famoso Farol da Guia.
Besides some very fun exhibits, this
exhibition also featured a portable lighthouse
using the Fresnel lens as part of the light
house history. During the 20th century,
due to its easy assembly and disassembly
characteristics, this lighthouse was used in
many locations of the Azores coast to replace
inoperable lighthouses. By coincidence, the
Macao Science Center Science Exploration
Gallery also features the Fresnel lens due
to its important role in the modernization of
the optic technology used in Macao's famous
Guia Lighthouse.

ᆏᐅᛤ†ဆ႐ཪᖃྔᡄፆᖋᏉණႪድᄘሾᯔᨰ࿘ሏᥣံᗈჾඩཤᮙཱྀᓳᰭ
ᜋᯔᨰ࿘ᒲᾗ₉ፆῇᬣᅉ"
Podia continuar a escrever sobre estes expositors fantásticos de que tive tanta sorte de
poder experimentar, mas agora é a sua vez! Quando viajar até Portugal, não se esqueça
de reservar algumas horas para visitar o Pavilhão do Conhecimento em Lisboa!
Encontramo-nos lá!
I could continue on writing about the fantastic exhibits I was so lucky to try out and
experiment with, but now it's your turn. When you travel to Portugal, don't forget to take a
few hours to visit the Pavilion of Knowledge in Lisbon! See you there!

ʼొԜ / Artigo por / Article by Sara Araújo

ɀɊ˖ڏᙙβෑ
Farol portátil utilizado
na costa açoriana
durante o séc.;;
Portable
lighthouse
used in the Azores
Coast during the 2 0 t h
century
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Prémios num total de mais de
Aw a r d s f o r a t o t a l o f m o r e t h a n

O Centro de Ciência de Macau tem como
objectivo

promover

a

ciência

e

a

tecnologia. O nosso Centro proporciona
conhecimento científico variado através
de expositores interactivos. De forma a
desenvolver a criatividade, o nosso
Centro vai realizar um concurso de
multimédia para todos os residentes de
Macau. Para além da oportunidade de
receber

prémios,

os

programas

vencedores poderão ser usados nos
nossos expositores.

Macao Science Center is committed in
popularizing

science

through

the

provide

students

and

multimedia
and

education
exhibits

visitors

to
with

interesting science knowledge. In order
to encourage their creativity as well as
enriching their knowledge in science, we
are organizing the multimedia design
contest open to all Macao residents. In
addition to the opportunity to win the
awards, the winning entries may also be
used in our exhibits and media.

100,000 Patacas
MOP 100,000

ผᘪᜨ
Sa

lã o

ões
de Co nvenç

உܪʥஉௐiผᘪکᜨdผᘪᜨdൔႝᜨdᄡָdਿพཋᄧܮיஉௐd۹ɣҙᄧஉௐdࠑᚊஉௐdᑟֶٲਿ͂ӡdЩࣂඨᘭӡΛʻိɺႍӰ
Instalações e Equipamentos: Área de Recepção Pré-conferência, Salão de Convenções, Sala VIP, Cozinha, sistema profissional de projecção de filmes
e vídeos, equipamento de projecção a 300 graus, sistemas áudio, sistemas avançados 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 m 2 (6,500 sq. ft.)
Facilities & Equipment: Pre-conference Reception Area, Convention Hall, VIP Room, Kitchen, professional film and video projection system,
300 degree projection equipment, 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: 600m 2 (6,500 sq. ft.)

ผᘪ۩
Sal

a s de Re u nião

உܪʥஉௐiҙᄧஉௐdΛఌᅌיӡdಲᇃᄖ፼ɐ၉உௐd഼ཫผᘪӡdЩࣂඨᘭӡΛʻိɺႍӰ
ผᘪ۩dddΈࠍዶi̡ʿϝ ̡ʿа cԯɻd۩˿e
Instalações e Equipamentos: Equipamento de projecção, sistema de gravação multimédia, acesso à internet sem fios,
sistema de vídeo conferência e sistema SIS (até 2 idiomas diferentes)
Área das Salas de Reunião 1, 2, 3 ou 4: 72 m 2 (780 sq.ft.), podendo as salas de reunião 3 e 4 ser unidas numa só sala.
Facilities & Equipment: Projection equipment, multimedia play back system, wireless internet access and
video conferencing system , and SIS system (Up to 2 different languages)
Area of meeting room 1, 2, 3 or 4: 72 m 2 (780 sq.ft.), of which meeting rooms 3 and 4 can be combined as one room.

ᖏ৮রੱਝਠឲ৫ଣਗੀᆞ৷થ⃯ৃᆞ৷તৣൗถੲடἼমைිᅚZZZPVFRUJPR؛

As infra-estruturas do Centro de Convenções estão agora disponíveis para aluguer. Por favor consulte www.msc.org.mo
para aceder ao formulário de inscrição e para mais detalhes.
The facilities of the Convention Center are now open for rental. Please check www.msc.org.mo for application form and details.

˿ैࠥᆲiผᘪᜨdผᘪ۩d

Áreas para aluguer: Salão de Convenções,

Areas for rent: Convention Hall, Meeting Room 1,

ผᘪ۩dผᘪ۩dผᘪ۩dɣਦࢄᙴᜨ

Sala de Reunião 1, Sala de Reunião 2, Sala de Reunião 3,

Meeting Room 2, Meeting Room 3, Meeting Room 4 ,

Sala de Reunião 4 , Galeria de Exibições do Átrio

Lobby Exhibition Gallery

(Incluí Sistemas áudio) (09:00 - 19:00)

(includes Audio systems) (09:00 - 19:00)

˿ैࠥᆲiผᘪᜨdผᘪ۩d

Áreas para aluguer: Salão de Convenções,

Areas for rent: Convention Hall, Meeting Room 1,

ผᘪ۩dผᘪ۩dผᘪ۩dɣਦࢄᙴᜨ

Sala de Reunião 1, Sala de Reunião 2, Sala de Reunião 3,

Meeting Room 2, Meeting Room 3, Meeting Room 4 ,

Sala de Reunião 4, Galeria de Exibições do Átrio

Lobby Exhibition Gallery

(Incluí Sistemas áudio) (09:00 - 19:00)

(includes Audio systems) (09:00 - 19:00)

Área para aluguer: Salão de Convenções

Area for rent: Convention Hall

(Incluí Sistemas áudio) (09:00 - 23:00)

(includes Audio systems) (09:00 - 23:00)

Por 7 horas

Per 7 hours

˳ࠑܢᚊஉௐ 

˳ࠑܢᚊஉௐ 

˿ैࠥᆲiผᘪᜨ
˳ࠑܢᚊஉௐ   
Ұɩࣂ

Δэiዌࡸپ൫˦ɣ༏ዌޫپነᎂٖͫτࠉʔ̇ 
Endereço: Centro de Ciência de Macau, Avenida Dr. Sun Yat-Sen
Address: Macao Science Center Limited, Avenida Dr. Sun Yat-Sen
ඨभ)D[i

݅ཋi ңɩմ  ׳ɩմ 
Contactos para Pedido de Informações: 8795 7347 (Sra. Lei) / 8795 7335 (Sra. Lam)
Enquiry Phone Numbers: 8795 7347 ( Ms. Lei ) / 8795 7335 (Ms. Lam )

ਗ਼ഖ / Correio electrónico / E-mail: mfhall@msc.org.mo
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Guia da Bilheteira
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Ticketing Guide

Boletim de Inscrição

Subscription Form
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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 correio electrónico para newsletter@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 email to newsletter@msc.org.mo.

ቾ! !
Sobrenome
Family Name

႑
Nome Próprio
Given Name:

ኹᄦ
Sexo
Sex:

᩶ᝁႛᅔ
Endereço Postal
Postal Address
᱒ ᯾ 0 !Nº de telefone! 0 Tel No.:

᱒᩶0 Correio electrónico0! E-mail:

ᆏ†Ⴤሾΐᎅᒲᾗ₉ፆ᱒᩶ᗸᖧණ

Desejo receber informação do Centro de Ciência de Macau através do correio electrónico.
I'd like to receive information of Macao Science Center through e-mail.

ᇟ
Masculino
Male

ཫ
Feminino
Female

