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Curso de mecânica para crianças
Lego WeDo 2.0 Tens de ser rápido, senão já
não tens lugar! O nosso Centro vai realizar vários
cursos de programação em Abril, incluindo o "Curso de
mecânica para crianças Lego WeDo 2.0" (2 cursos), o "Curso
de Programação Scratch Jr", "Programação Scratch para
Crianças (inicial)" e "Programação Scratch para Crianças
(avançado)", num total de 5 cursos com o valor de
100 MOP cada. Para mais informações, visite o nosso website.

每次開班均快速額滿，今年４
月澳門科學館繼續推出多個編程班。當中包
括：「Lego WeDo 2.0兒童機械」(兩班) 、
「Scratch Jr幼兒編程」、「Scratch兒童編
程(初班)」及「Scratch兒童編程(進階班)」
共5個課程，每班課程費用為澳門幣100元，
詳情請瀏覽本館網頁。

Be quick, or it’ll be full very soon again!
Our Center is going to hold several programming courses in
April, including “Lego WeDo 2.0 Mechanic for Children” (2
classes), “Scratch Jr Programming Course”, “Scratch
Programming for Children (Beginner)” and “Scratch
Programming for Children (Advance)” a total of 5 courses,
MOP100 for each, for details, please visit our webpage.
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創客工房四月份活動
Workshop Criativo – Actividade de Abril
Creative Workshop – April Activity

回到中世紀 ： 古代攻城武器工場(一)

Regresso à Idade Média: Fábrica de Armas de Cerco Antigas (1)
Back to the Middle Ages: Ancient Siege Weapon Factory (1)
有沒有想過在沒有槍炮的中世紀是如何

Have you ever thought of how people

打仗呢？創客工房於4月舉辦的「回到中

fought in wars during the Middle Ages

世紀：古代攻城武器工場」活動除了教

without guns? Creative Workshop April series

授各種古代攻城武器背後的科學原理外

is going to hold “Back to the Middle Ages:

，更提供扭力投石車套件讓大家動手製
作。未來我們更會推出重力拋石機及希
臘彎炮等，敬請留意本館網頁有關古代
攻城武器工場（二）及（三）的公布。
Já pensaste como é que as pessoas
lutavam em guerras durante a Idade
Média, sem

terem

armas

de

fogo?

A série de Workshops Criativos em Abril

Ancient Siege Weapon Factory” activity to
show you the scientific principles of various
ancient siege weapons, and the workshop
will also provide a kit for you to create your
own Catapult. We will also hold Counterweight Trebuchet, and Greek Artillery workshops in the coming future, please visit our
webpage for the information of “Ancient
Siege Weapon Factory (2) and (3).

inclui a actividade "Regresso à Idade
Média: Antiga Fábrica de Armas de
Cerco", na qual aprenderás os princípios
científicos de várias armas de cerco
antigas, além de receberes um kit para
construíres
Também

a

sua

serão

própria

catapulta.

realizados

workshops

sobre o Trabuco de Contrapeso e Artilharia Grega nos próximos tempos, por isso
visita a nossa página Web para mais
informações sobre a "Fábrica de Armas
de Cerco Antigas" (2) e (3).
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全新球幕節目《星際紀元3D》
Novo Filme em Cúpula "O Próximo passo no Espaço 3D"
All New Dome Show “Space Next 3D”
天文館將於4月14日推出全新球幕節目
《星際紀元3D》，節目講述人類早期對
飛行的夢啟發了人類開始對恆星進行探
索，引領人類登陸月球及發出探測器到
冥王星。這都僅僅是開始。星際紀元提
供了一個窺探未來，及了解私人太空發
展和國家太空計劃的機遇。你將會置身
於星際穿梭，這節目必定會啟發新一代
的探險家、科學家和夢想家。
O Planetário vai exibir o novo filme
em cúpula "Space Next 3D" a 14 de
Abril. A viagem até às estrelas
começou com os nossos primeiros
sonhos de voar, levando-nos a
aterrar na lua e a enviar uma
sonda para Plutão. Mas isto foi
apenas o início. O "Space Next 3D"
oferece um vislumbre do futuro e
das possibilidades do que está
para vir em resultado dos desenvolvimentos privados e dos
programas nacionais de
exploração espacial. O resultado
que te damos a ver é uma
experiência imersiva de excelência
interplanetária que, de certeza,
servirá para inspirar toda uma
geração de exploradores, cientistas
e sonhadores. Vem descobrir o que
aí vem.
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The Planetarium is going to feature the
all new dome show “Space Next 3D” on
14th April. The journey to reach the stars
began with our earliest dreams of flying,
and led to landing on the moon and
sending a probe to Pluto. But that's only
the beginning. Space Next offers a
glimpse into tomorrow, and the
possibilities of what is to come by
way of private space developments and national space
programs. The result is an immersive
display of interplanetary excellence
sure to inspire a generation of explorers,
scientists, and dreamers. Come discover
what's next.
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互動展品及實體模型操作，啟發參觀者細心觀
察各種生活中常用的有趣發明。場內更設澳門
專區展示本地學生及個人在國際比賽中獲獎的
創新發明及科普作品，使參觀者了解本澳的創新
發明狀況，推動澳門科學技術的進步及發展。
澳門科學館於3月10日為「發明探索展」舉行
開幕儀式，當天除了有本澳學生為大家介紹其
參展作品外，更設有戲劇導賞，嘉賓們跟隨著
發明隊長及隊員「檬檬」的腳步，一起加入「
發明探索隊」。想要了解更多日常中的有趣發
明，快來參觀本次展覽吧！
自古以來，新發明協助我們解決問題及改善生
活。不論是蔡倫發明的造紙術、愛迪生發明的
電燈泡還是馬丁·庫珀發明的手機，都有助我
們的生活變得更舒適便利。發明家們透過不斷
創新及努力不懈地改良產品，更為人類的文明
進步作出了巨大貢獻。

日期:2017/3/10-2017/6/10
地點:二號展廳
O Centro de Ciência de Macau inaugurou oficialmente a Exposição de
Invenção a 10 de Março. No dia da
cerimónia de inauguração, vários estudantes de Macau marcaram presença
na área de "Exposições de Macau" para
apresentar aos convidados os seus
trabalhos criativos, após a divertida visita
oferecida pelos actores "Captain Novo" e
"Dot". Saiba mais sobre as interessantes
invenções que utilizamos no nosso quotidiano.

展覽分為「發明創意思考」及「生活用品發明
」兩大主題。除了介紹「發明家的40個錦囊
妙計」外，更以多種生活用品為例，讓公衆認
識其發明創意及科學原理，並透過迷宮闖關、
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As invenções foram, desde sempre, uma
forma de resolver problemas e de
melhorar as nossas vidas. Desde o papel,
inventado por Cai Lun, à lâmpada eléctrica de Thomas Edison ou ao telemóvel de
Martin Cooper, todas estas invenções
tornaram o nosso quotidiano mais
simples e confortável. Graças à sua

criatividade e ao seu esforço árduo para
melhorar os produtos existentes, os inventores contribuíram muito para a nossa
civilização.
A exposição é composta por duas partes
– Pensamento Inventivo Inovador e
Invenções de Utilidades Quotidianas.
Para além de apresentar os “40 Princípios
dos Inventores”, são expostas várias
utilidades quotidianas para que o público se familiarize com os conceitos inovadores e princípios científicos que estão
por detrás destas invenções. Ao desbravar o labirinto e ao operar os modelos e
as exposições interactivas, os visitantes
sentir-se-ão inspirados pelas interessantes
invenções que utilizamos no nosso
dia-a-dia. Na Área de "Exposição de
Macau", pode ver as invenções premiadas e os trabalhos científicos de estudantes locais e outros vencedores de
competições internacionais. Esta área
permite aos visitantes saber mais sobre o
estado actual da invenção ao nível local,
bem como promover o progresso e o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia em Macau.
Data: 10/03/2017-10/06/2017
Local: Galeria 2 do Centro de Exposições

The Macao Science Center officially
launched the“Invention Exhibition” on the
10th March. On the day of the opening
ceremony, several local Macao students
were there at the “Exhibits from Macao”zone to introduce their creative works to
the guests, soon after they had enjoyed
the dramatic tour led by the two actors

“Captian Novo” and “Dot”. Come and
learn more about the interesting inventions that we encounter in our daily lives.
Inventions were made to help solve problems and to improve our lives since the
beginning of time. From paper invented
by Cai Lun, incandescent electric light
bulb by Thomas Edison to cell phone by
Martin Cooper, all of these inventions
have made our daily lives more comfortable and easier. Thanks to their creativity
and relentless effort to improve existing
products, inventors have made great
contributions to the civilization of mankind.
The Exhibition consists of 2 parts, “Innovative Invention Thinking” and “Daily Commodity Invention”. Apart from introducing
the “40 Principles from Inventors”, there
are a number of daily commodities made
exhibits for the public to get to know more
about the innovative concepts, and
scientific principles behind these inventions. By breaking through the maze and
operating the interactive exhibits and
models, visitors will be inspired by the
interesting inventions that we use in everyday lives. There is a Macao Exhibits Area
showcasing the award winning inventions and science works of local students
and individuals which they won international competitions. This area allows
visitors to learn more about the current
status of local invention, and to promote
the progress and development of
science and technology in Macao.
Date: 2017/3/10-2017/6/10
Venue: Gallery 2 of the Exhibition Center
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發明探索展系列活動
ATIVIDADES DA "EXPOSIÇÃO DE INVENÇÃO"
ACTIVITIES OF THE “INVENTION EXHIBITION”
為配合3月10日開幕的「發明探索展」，本館舉辦一系列圍繞著是次主題的活動，包括戲劇導賞、親子
工作坊及科普講座，目的是啟發大眾發掘生活中的有趣發明，對發明感興趣的你又怎能錯過呢?
O Centro preparou uma série de actividades para se alinhar com a "Exposição de Invenções", inaugurada no
dia 10 de Março, incluindo uma visita guiada dramática, workshops e palestras públicas, todas estas actividades destinam-se a inspirar o público a realizar a interessante invenção que Encontro em sua vida cotidiana,
não perca esta exposição!
The Center prepared a series of activities to line up with the “Invention Exhibition” which opened on the 10th
March, including dramatic guided tour, workshops and public lectures, all of these activies are aimed to inspire
the public to realize the interesting invention which they encounter in their everyday lives, don’t miss out this
exhibition!

戲劇導賞 －報告隊長！原來發明是這回事！
VISITA GUIADA DRAMÁTICA: “CAPITÃO! É ASSIM QUE SURGEM AS INVENÇÕES!
DRAMATIC GUIDED TOUR: “REPORT CAPTAIN! THIS IS HOW INVENTIONS ARE MADE!”
二位外星隊員來到地球，想了解地球人的發明能力為什麼如此強！
誠意邀請你一同參與這次旅程，找出發明到底是怎樣一回事？！

日期：週末或公眾假期及預約團體觀看
時間：請瀏覽本館網站"科普劇場時間表"查詢
Dois extraterrestres chegaram à Terra. A sua missão é descobrirem a
razão pela qual os humanos são tão bons inventores! Temos o prazer
de o convidar a juntar-se a nós nesta viagem de descoberta
sobre as invenções.

Data: Fins-de-semana ou feriados e reservas de grupo
Hora: consulte na nossa página o horário do teatro científico.
Two aliens have arrived on Earth. They have a mission to find out the reason why humans are so good at inventing!
We cordially invite you to join us on this journey to discover what invention is really about?!

Date: Weekend or public holiday and group booking
Time: Please visit our webpage for the science drama schedule.

探索新發明大行動
EXPLORAÇÃO EM BUSCA DAS INVENÇÕES
QUEST FOR INVENTION EXPLORATION
請於2號展廳內找出4個相應的新發明印章，蓋在宣傳單張空白的位置上，集
齊4個印章後即可到詢問處換領精美紀念品乙份。（禮物送完即止）
Quatro selos, com imagens que representam 4 invenções, estão escondidos em áreas distintas da Galeria 2. Procure os 4 selos e coloque-os todos
no espaço abaixo. Ao mostrar a colecção completa de selos aos
colaboradores do nosso balcão de informações, poderá receber uma
pequena lembrança. (Limitado ao stock existente)
Four stamps with images representing 4 individual inventions are hidden
in different areas in Gallery 2, please search for and collect all 4 stamps in
the space below. You may receive a small gift by showing the complete
set of stamps to our staff at the Information Desk.
(Available while stock lasts)
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「生活智慧小發明•大發現」親子工作坊
WORKSHOP "PEQUENA INVENÇÃO, GRANDE DESCOBERTA"
“SMALL INVENTION, BIG DISCOVERY” WORKSHOP
探索生活小智慧，探討古代的大發明(例如：天文、物理、生活用品)，
帶領訪客製作一些生活用品及工具，讓訪客體驗發明產品的過程及樂趣；
從中學習觀察身邊事物及探索思考。

日期：週六日及公眾假期進行
時間： 11：00-12：00（10：30分於本館大堂派籌）
地點：澳門科學館G02展廳
附註：本活動採現場取籌，名額有限，先到先得，本館保留最終活動解釋權利。
A fim de explorar um pouco de sabedoria na nossa vida quotidiana, bem como de discutir a grande invenção nos
tempos antigos, neste workshop os visitantes poderão produzir alguns produtos e ferramentas que utilizamos no
nosso dia-a-dia, permitindo-lhes experienciar a diversão no processo de invenção. Os participantes serão incentivados a observarem à sua volta e a buscarem inspiração.

Data: Fim de semana e feriado
Horário: 11:00 - 12:00 (por favor, obtenha um bilhete no lobby às 10:30)
Local: Galeria 2, Centro de Ciência de Macau
Nota: Por favor, obtenha um bilhete no lobby, lugares são limitados, primeiro a chegar primeiro a servir, o
Centro reserva o direito de decisão final.
To explore the little wisdom in our everyday lives, and to discuss the big invention in the ancient times, the workshop
will lead visitors to produce a few products and tools that we use in our daily lives, which allow visitors to experience
the fun in the process of new invention, and to encourage participants to observe their surrounding and to get
inspired.

Date: Weekend and public holiday
Time: 11:00 – 12:00 (please get a ticket at the lobby at 10:30)
Venue: Gallery 2, Macao Science Center
Note: Please get a ticket at the lobby, places are limited, first come first serve, the Center reserves the right of
final decision.

專題講座－高雄科學工藝博物館的創意發明
CONFERÊNCIA PÚBLICA – INVENÇÃO CRIATIVA PELO MUSEU
NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE TAIWAN (NSTM)
PUBLIC LECTURE – CREATIVE INVENTION BY TAIWAN
NATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY MUSEUM (NSTM)
澳門科學館於3月11日舉辦了“科工館的創意發明”講座，活動邀請
到高雄科學工藝博物館陳訓祥館長為大家介紹多項該館的相關資訊與
結合當地特色之展覽，陳館長更贈送參加者每人一份由科工館所研發
之文創教材「喜結良緣」, 並親自指導大家如何運用簡單翻轉原理將一個鐵環與一條鐵鍊相結合，這個藉由簡單物理學原
理而研發的文創教材，不論大人小孩都玩得不亦樂乎！
O nosso Centro realizou uma conferência pública sobre o tema "Invenção Criativa pelo NSTM", no dia 11 de Março,
na qual o Dr. Shiunn-Shyang Chen, curador do NSTM, foi convidado a dar uma palestra e apresentou uma série de
projectos relacionados do NSTM, bem como a combinação de características locais da sua exposição. O Dr. Chen
deu a cada um dos participantes um conjunto de material de ensino criativo inventado pelo NSTM, designadamente o "Nó Feliz", e mostrou-nos um simples princípio de viragem ao combinar um anel de ferro com uma corrente
de ferro. Este material de ensino criativo foi inventado com base neste simples princípio físico. Tanto os adultos como
as crianças adoraram!
Our Center held a public lecture on the topic “Creative Invention by NSTM” on the 11th March, and Dr. Shiunn-Shyang
Chen, Curator of NSTM, was invited to deliver this talk and introduced a number of related projects by NSTM and the
combination of local characteristics to their exhibition. Dr. Chen gave each of the participants a set of creative
teaching material invented by NSTM namely “Happy Knot”, and he showed us a simple flipping principle by
combining an iron ring with an iron chain, this creative teaching material was invented based on
this simple physical principle, both adults and children enjoyed a lot!
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「點亮星辰」 2017
SÉRIE "NOITE ESTRELADA 2017"
“2017 STARRY NIGHT” SERIES

天文館於4月至6月份繼續為一眾對天文觀星有興趣的人士舉辦不同主題的講座及戶外觀測
活動，歡迎公眾參與。
所有活動費用全免，有興趣參加者請於活動當日到本館售票處取入場票。請注意戶外觀測
活動有可能受天氣因素影響而需取消或改期。
活動大多以廣東話進行。如需查閲活動時間表及舉辦地點詳情，請留意本館Facebook或微
博專頁。如有任何查詢，請聯絡天文館部黃先生，電話: 8795 7371 或 carlwong@msc.org.mo。
O Planetário continua a oferecer palestras abertas sobre diferentes temas e actividades de observação exteriores para o público. Convidamos-te a participar entre Abril
e Junho.
Todas as actividades são gratuitas, no entanto, para cada palestra os visitantes terão
de recolher um bilhete, no próprio dia, junto à bilheteira. Por favor note que as actividades de observação exteriores estão sujeitas a alteração ou cancelamento, dependendo das condições atmosféricas.
A maioria das nossas actividades será conduzida em Cantonense. Para mais detalhes
sobre o horário e local das actividades, por favor consulte as nossas contas de Facebook ou Weibo. Caso tenha algum questão, poderá contactar o Sr. Wong, do Departamento do Planetário, através do número 8795 7371 ou do endereço electrónico
carlwong@msc.org.mo.
The Planetarium continues to offer different topic public lectures and outdoor observation activities for the public from April to June, we welcome you to join.
All activities are free of charge, nonetheless, for each lecture visitors will have to pick up
a free ticket at the ticketing office on the day of the event. Please note that the outdoor
observation activities are subject to change or cancellation, depending on the weather conditions.
Most of our activities shall be conducted in Cantonese. For more details on the activities’ schedule and location, please refer to our Facebook or Weibo pages. In case you
have enquiries, feel free to contact Mr. Wong from the Planetarium Department at 8795
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「定格 科學—2017多媒體創作比賽」現正接受報名！

2017 As inscrições para o Concurso de Design Multimédia
do Centro de Ciência de Macau encontram-se abertas!
2017 Macao Science Center Multimedia Design Contest is now open for application!

澳門科學館一直致力於推廣科學普及教育，期望透過各類型的活動為公眾提供有趣的科學知識。今屆
的多媒體創作比賽主題為「科學家的故事」，配以「定格動畫 Stop Motion」的創作手法來介紹那些
引領世界前進的科學巨人，瞭解他們的生平及其發現。參賽作品除有機會獲得豐富的獎品外，相關作
品更會被採納到澳門科學館有關媒介中作公開使用。
O Centro de Ciência de Macau tem demonstrado desde sempre um compromisso para com a
promoção da ciência e da educação e é seu desejo continuar a oferecer ao público conhecimento científico de interesse mediante a realização de diversos eventos e actividades. O Concurso
de Design Multimédia deste ano centra-se tematicamente em "Os Cientistas e as suas Histórias". Os
participantes são convidados a apresentar trabalhos em Stop Motion que divulguem as vidas e
descobertas dos grandes nomes da ciência a nível mundial. Além de terem a oportunidade de
ganhar diversos prémios, os trabalhos apresentados também poderão ser utilizados nos meios de
comunicação e exposições do Centro de Ciência de Macau.
The Macau Science Center has always been committed to the promotion of science and education,
and wishes to continue to provide interesting scientific knowledge to the public through various events
and activities. The theme of this year’s Multimedia Design Contest centres on “Scientists and their
stories”. Participants are invited to present “Stop Motion” works, which will introduce the lives and
discoveries of the world’s leading scientific minds. In addition to the opportunity to win a wealth of
prizes, the submitted works may also be used by the Macau Science Center's media and exhibits.

活動網頁及表格下載請瀏覽以下連結：
Para mais informações e descarregar a ficha de inscrição, visite o website
For more information and downloading the entry form, please visit the following website:

http://www.msc.org.mo
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天文館提供

PODE DISPONIBILIZAR

IT CAN PROVIDE

傾斜球幕
Ecrã em cúpula inclinado
Tilted dome screen

8K球幕投影效果
Efeitos 8K de projecção em cúpula explêndidos
Gorgeous 8K dome projection effects

優質音響系統
Sistema de som fantástico
Fantastic sound system
• 採用 「干涉濾鏡技術」 (Infitec) 製作的眼鏡觀看立體

影像，能有效呈現色彩鮮明的立體效果

Óculos 3D topo de gama com Interference Filter Technology
(Infitec), capazes de recriar as mais vívidas imagens a cores 3D
State-of-the-art 3D glasses with Interference Filter Technology
(Infitec), it can recreate the most vivid 3D images in true colour
• 互動按鈕，可調較音量及選擇語言
Botões interactivos com controlo de volume e selecção de idioma
Interactive buttons with volume control and language selection
• 耳筒
Auscultadores
Headphones
• 127個座位
127 lugares sentados
127 seats
• 4個輪椅座位
4 Lugares para cadeiras de rodas
4 wheelchair spaces
以上所有項目配合一支出色的技術支援團隊。
Tudo isto, juntamente com uma fantástica equipa de apoio.
All this together with a fantastic and capable support team.
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「天文專題計劃」是天文館以共享優質專業資源為宗旨，為各機構提供個性化及客製化的天文主題節目，
同時，可為教育或私營機構提供講座、天文觀測指導、會展、比賽、大學課程、中學課程及社交活動，
例如：私人活動、音樂會及戲劇。
O objectivo do Planetário é lançar o seu “Programa de Aluguer” para partilhar com o público os seus recursos
profissionais de elevada qualidade, com o foco em providenciar programas temáticos astronómicos
personalizados a organizações e , ao mesmo tempo, permitir a instituições privadas ou do ramo da educação
a organizarem palestras, sessões guiadas de observação do céu, convenções, competições, cursos
universitários, aulas do secundário e actividades sociais tais como concertos e peças de teatro,
além de eventos privados.
The purpose of the Planetarium to launch its “Rental Program” is to share its high-quality professional resources to
the public, aiming to provide personalized and customized astronomical thematic programs to organizations,
and at the same time, allow education-based or private institutions to hold lectures, sky observation guided sessions,
conventions, competitions, university courses, secondary school teaching classes and social activities like music
concerts and drama plays, besides private events.
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「世界最高建築大樓工程學」科普講座

Seminário Técnico sobre "Sistemas de Edifícios Altos,
Super-altos e Mega-altos"
Technical Seminar on “Tall, Supertall
and Megatall Building Systems”

爲加深公衆對現代摩天大樓的建築設計及工程規劃的認識，澳門科學館聯同美國供暖製冷及空調
工程師學會澳門及香港分會於4月6日舉辦「世界最高建築大樓工程學」科普講座。
四位來自美國及香港之建築及工程業界翹楚分別以世界最高建築——杜拜哈利法塔、天津周大福
金融中心及中國國際貿易中心等四幢著名摩天大樓爲例，講解高層建築的設計、結構特色、空調
電力工程、人流運輸管制、防災安全設備、樓宇智能管理系統的設置及未來展望。
講者包括（按講座次序）：美國供暖製冷及空調工程師學會(ASHRAE)會士暨傑出講師Peter
Simmonds博士、ASHRAE會士兼科進-柏誠中國區建築機電董事總經理謝錦泉先生、Victor
Leung & Associates Ltd.總監梁永泰及ASHRAE傑出講師、Skidmore, Owings & Merrill LLP
(SOM)設備工程及可持續工程工作室總監梁志康。

上述講座將分別以英語及粵語進行，詳情請瀏覽本館網站www.msc.org.mo。
O seminário será realizado em inglês e cantonês, respectivamente.
Visite o nosso website em HYPERLINK "http://www.msc.org.mo" www.msc.org.mo para mais informações.
The abovementioned seminar will be conducted in English and Cantonese respectively.
Please visit our website at www.msc.org.mo for more details.
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Para sensibilizar o público para a arquitectura e a construção de aranha-céus modernos,
Para
sensibilizar
o público
para técnico
a arquitectura
e a construção
de aranha-céus
modernos,
o
Centro
organiza
o seminário
sobre "Sistemas
de Edifícios
Altos, Super-altos
e
o
Centro
organiza
o
seminário
técnico
sobre
"Sistemas
de
Edifícios
Altos,
Super-altos
e
Mega-altos" em colaboração com os Capítulos de Macau e Hong Knog da ASHRAE, a 6
Mega-altos"
em colaboração com os Capítulos de Macau e Hong Knog da ASHRAE, a 6
de
Abril.
de Abril.
Quatro dos maiores especialistas em design arquitectónico e engenharia falarão sobre
Quatro dos maiores especialistas em design arquitectónico e engenharia falarão sobre
design, estrutura, sistemas de AVAC, transporte vertical, sistemas de segurança,
design, estrutura, sistemas de AVAC, transporte vertical, sistemas de segurança,
construção e controlo inteligente e as perspectivas futuras relativamente ao design e à
construção e controlo inteligente e as perspectivas futuras relativamente ao design e à
engenharia de edifícios mega-altos.
engenharia de edifícios mega-altos.
Os palestrantes incluem (por ordem das apresentações): Dr. Peter Simmonds, membro e
Os palestrantes incluem (por ordem das apresentações): Dr. Peter Simmonds, membro e
distinto conferencista da ASHRAE; Dr. Vincent Tse, membro da ASHRAE e director-geral da
distinto conferencista da ASHRAE; Dr. Vincent Tse, membro da ASHRAE e director-geral da
WSP | Parsons Brinckerhoff; Dr. Victor Leung, director da empresa Victor Leung & AssociWSP | Parsons Brinckerhoff; Dr. Victor Leung, director da empresa Victor Leung & Associ-

ates;
Dr. Luke
Luke Leung,
Leung, distinto
distinto conferencista
conferencistada
daASHRAE
ASHRAEeedirector
directorda
daempresa
empresaSOM
SOMLLC,
LLC,
ates; e
e Dr.
em
Chicago.
em Chicago.
To raise public awareness on the architecture and building of the modern skyscrapers, the
Inventions were made to help solve problems and to improve our lives since the beginning
Center is organizing a technical seminar “Tall, Supertall and Megatall Building Systems with
of time. From paper invented by Cai Lun, incandescent electric light bulb by Thomas
the ASHRAE Macao and Hong Kong Chapters on April 6.
Edison to cell phone by Martin Cooper, all of these inventions have made our daily lives
more comfortable and easier. Thanks to their creativity and relentless effort to improve
Four leading experts in architectural design and engineering will talk about the design,
existing products, inventors have made great contributions to the civilization of mankind.
structure, HVAC systems, vertical transportation, life safety systems, intelligent building and
control and the future prospects of the design and engineering of megatall buildings.
The Exhibition consists of 2 parts, “Innovative Invention Thinking” and “Daily Commodity
Invention”. Apart from introducing the “40 Principles from Inventors”, there are a number of
Speakers include (in order of their lecture): ASHRAE fellow and distinguished lecturer, Dr.
daily commodities made exhibits for the public to get to know more about the innovative
Peter Simmonds, Mr. Vincent Tse, ASHRAE fellow & Managing
concepts, and scientific principles
Director, WSP Parsons Brinkerhoff, Mr. Victor Leung,
日期 • Datas • Date
Director of Victor Leung & Associates and Mr. Luke Leung,
6/4/2017
ASHRAE Distinguished Lecturer & Director, SOM LLC, Chicago.
時間 • Hora • Time
14:00 - 17:30
地點 • Local • Venue
澳門科學館會議中心
Centro de Convenções, MSC
Convention Center, MSC
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澳門科學館首創工作坊
展現傳統、科學與創意
Workshops Inovadores do Centro de Ciência de
Macau Mostram Ciência, Tradição e Criatividade
Macao Science Center’s Innovative Workshops
Exhibit Science, Tradition, and Creativity
為慶祝一年一度的國際博物館日，澳門科學館將
於5月3日聯同本澳約20間主題博物館參與「2017
澳門國際博物館日嘉年華」。
今年已是澳門科學館參與澳門國際博物館日嘉年
華的第十個年頭，本館特別配合大會主題「流動
的博物館──紅街市•醉龍節」，設計了五個結
合傳統、科學與創意的工作坊，帶至社區及街頭
，與民同樂，讓公衆感受動手發揮科學創意的魅
力。
活動當天本館將派員在澳門教區青年牧民中心舉
行「齊樂高•舞醉龍」樂高及油彩手畫親子工作
坊，繼而由澳門科學館教育及展覽部總監梁思聰
先生主講「此龍非彼龍」，從科學、生物角度淺
談中西方的龍之異同，再讓觀眾嘗試以樂高積木
拼出醉龍，並在手背上用彩繪方式畫上醉龍圖案
，使每人都能親自舞出一條小醉龍。
此外，中心內亦設有「飲管彈力投石器」及「紅
街市•醉龍匙扣雕刻」，並在戶外進行貼紙製作
教學，向參加者講解移印技術的應用。最後，今
年更會在紅街市魚攤進行「紅街市•舞醉龍──
熱轉移T-Shirt印刷」活動，讓大家親手在衣服印
上圖案並留為紀念。
一如往年，澳門科學館會秉承國際博物館日的傳
統，於5月19日（星期五）國際博物館日翌日免費
開放展覽中心，詳情請瀏覽澳門科學館網站
www.msc.org.mo或澳門的博物館入口網站
www.museums.gov.mo或致電2888 0822查詢。

20

No âmbito das celebrações do Dia Internacional dos
Museus, o Centro de Ciência de Macau e outros 20
museus locais apresentam, a 3 de Maio, o "Carnaval
do Dia Internacional dos Museus de Macau 2017".
Esta será a 10.ª vez que o Centro de Ciência de
Macau participará no evento, o qual terá como tema
"O Museu Móvel – Festival do Dragão Embriagado no
Mercado Vermelho". Inspirado por este conceito, o
MSC organizará cinco workshops interactivos especialmente para a ocasião, combinando tradição,
ciência e criatividade. Estes workshops serão levados
até à comunidade e às ruas, de modo a que a população local possa, pelas suas mãos, divertir-se e maravilhar-se com a criatividade científica.
As actividades deste dia incluirão a "Dança do
Dragão Embriagado de Lego", um workshop de Lego
e pintura manual para pais e filhos que será orientado
por representantes do Centro de Ciência de Macau
no Centro Pastoral Diocesano Da Juventude, em
Macau. A esta actividade seguir-se-á uma conferência intitulada "Este Dragão Não É Aquele Dragão", da
responsabilidade de Leung Si Chung, o Director do
Departamento de Educação e Exposições do Centro
de Ciência de Macau, na qual se discutirão as semelhanças e diferenças entre os dragões das culturas
ocidental e oriental, de uma perspectiva científica e
biológica. O público terá, posteriormente, a oportunidade de criar o seu dragão embriagado usando
peças Lego e de desenhar padrões coloridos de
dragões nas costas das mãos. Cada pessoa poderá
criar e dançar com o seu pequeno dragão embriagado.
Além disso, no Centro encontrar-se-ão as estações
denominadas "Catapultas de Palhas" e "Gravação
de Porta-chaves do Dragão Embriagado no Mercado
Vermelho". No exterior do Mercado Vermelho, os
participantes poderão aprender acerca da
aplicação da tecnologia de impressão com apresentações de autocolantes faça-você-mesmo. Por último,
este ano terá lugar uma actividade de "Dança do

Dragão Embriagado no Mercado Vermelho –
Impressão de T-shirts por Transferência Térmica", a qual
será realizada nas bancas de peixe do Mercado
Vermelho, onde as pessoas poderão imprimir pessoalmente imagens na sua roupa, levando consigo uma
lembrança do evento.
Tal como nos anos anteriores, o Centro de Ciência de
Macau ajuda a perpetuar a tradição do Dia Internacional dos Museus. A 19 de Maio (sexta-feira), o Centro
de Exposições estará aberto durante todo o dia e as
entradas serão gratuitas. Para obter mais informações,
visite o website do Centro de Ciência de Macau, em
www.msc.org.mo, ou o portal dos museus de Macau,
em www.museums.gov.mo. Pode ainda contactar-nos
através do número 2888 0822, caso tenha mais
questões. Em anexo, enviamos mais informações e os
horários dos workshops do Dia Internacional dos
Museus.
In order to celebrate International Museum Day, on
May 3rd, the Macao Science Center along with 20
other local museums shall hold the “2017 Macao
International Museum Day Carnival.”
This is the tenth year the Macao Science Center participates in the Macao International Museum Day Carnival. In response to the event theme, “The Mobile
Museum - Red Market Drunken Dragon Festival”, the
MSC has specially designed five interactive workshops
that combine tradition, science, and creativity. These
workshops will be brought to the community and its
streets, for the local people to enjoy and experience
first-hand the wonder of scientific creativity.

Dragon” by Mr. Oscar Leong, Education and Exhibits Controller of MSC, where he will discuss from a
scientific and biological perspective the similarities
and differences between the dragons of both
Eastern and Western cultures. The audience will
then have a chance to build their own drunken
dragon with Legos and draw colourful dragon
patterns on the back of their hands. Each person
will have the opportunity to create and dance with
their own little drunken dragon.
Additionally, in the Centre you will find the “Straw
Catapults” and the “Red Market Drunken Dragon
Keyring Engraving” stations. Outside the Red Market,
participants can learn about the application of
printing technology with DIY sticker presentations.
Lastly, this year there will be a “Red Market Drunken
Dragon Dance – Heat Transfer T-shirt Printing” activity
held in the fish stalls of the Red Market, where
people can personally print images on their clothing to remember the event.
As in previous years, the Macao Science Center
continues the tradition of International Museum
Day. On May 19 (Friday), the Exhibition Center will
be open all day free of charge. For more information please visit the Macao Science Center's
website atwww.msc.org.mo, or the Macao
museum portal at www.museums.gov.mo, or call
2888 0822 to inquire further.

The activities for that day include the “Lego Drunken
Dragon Dance”, a Lego and hand painting
parent-child workshop, which will be conducted by
representatives of the Macao Science Center at the
Macao Diocesan Pastoral Youth Centre. This activity will
be followed by a lecture titled “This Dragon is not that
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活動
Actividade
Activity

DIY stickers

Autocolantes faça-você-mesmo

自製貼紙

Straw Catapult

Catapultas de Palhas

飲管彈力投石器

Red Market -The Drunken Dragon Dance
Keyring Engraving

Gravação de Porta-chaves do Dragão
Embriagado no Mercado Vermelho

紅街市•醉龍匙扣雕刻

Legos - The Drunken Dragon Dance -Lego building and hand painting
parent-child workshop

Dança do Dragão Embriagado de Lego
– Workshop de construção com Lego e
pintura manual para pais e filhos

齊樂高•舞醉龍 ─ 樂高及油彩手畫
親子工作坊

Red Market - The Drunken Dragon Dance
-- Heat Transfer T-Shirt Printing

Dança do Dragão Embriagado
no Mercado Vermelho – Impressão
de T-shirts por Transferência Térmica

紅街市•舞醉龍 ─ 熱轉移T-Shirt印刷
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Outside the Red Market

Exterior do
Mercado Vermelho

紅街市外

Pastoral Youth Centre

Centro Pastoral Diocesano
Da Juventude

牧民中心

Red Market

Mercado Vermelho

紅街市

地點
Local
Location

1

Design

Desenho

款式

11:30

醉龍匙扣
Porta-chaves
no Mercado
Vermelho
Drunken Dragon
Dance Keyring

紅街市匙扣

Red Market
Keyring

3

Design

Desenho

款式

12:30

Porta-chaves
no Mercado
Vermelho

2

Design

Desenho

款式

12:00

工作坊
Workshop
Workshop

講座
Lecture

2

Design

Desenho

款式

13:30

Conferência

1

Design

Desenho

款式

13:00

Red Market
Keyring

Porta-chaves
no Mercado
Vermelho

紅街市匙扣

3

Design

Desenho

款式

14:00

Drunken Dragon
Dance Keyring

Porta-chaves
no Mercado
Vermelho

醉龍匙扣

Lecture

Conferência

講座

1

Design

Desenho

款式

14:30

時段 Local Location

2017 International Museum Day
Macao Science Center Workshop Schedule

Dia Internacional dos Museus 2017
Horário dos Workshops do Centro de Ciência de Macau

2017 國際博物館日 澳門科學館工作坊時間表

Workshop

Workshop

工作坊

2

Design

Desenho

款式

15:00

3

Design

Desenho

款式

15:30

Red Market
Keyring

Porta-chaves
no Mercado
Vermelho

紅街市匙扣

1

Design

Desenho

款式

16:00

2

Design

Desenho

款式

16:30

復活節禮物精選
Presentes selecionados
para easter
Selected Gifts for Easter

禮品店的小角落

C a n t i n h o d a Lo j a d e L e m b ra
nças
Gift Shop Corne
r

復活節就快到啦！有沒有想過買份禮物送給你的親朋
好友? 為配合「發明探索展」，禮品店搜羅了一系列與
創新發明有關的書籍、旅行用品及及文具。快來選購
啦!
A Páscoa está chegando! E como dar um pouco algo
para seu irmão mais novo ou primo ou mesmo um
"mini" amigo? Com a chegada da Exposição
Invenção, você pode optar por comprar livro que fala
sobre invenção criativa ou viagens essenciais ou
papelaria.Venha e escolha agora antes que ele esteja
esgotado!
Easter is coming! And how about giving a little something
to your younger brother or cousin or even a “mini” friend?
With the arrival of the Invention Exhibition, you can
choose to buy book that talks about creative invention or
travel essential or stationery. Come and choose now
before it’s sold out!
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會議及展覽
設備租用
Convenções e Exposições
Aluguer de Instalações
Conventions and Exhibitions
Venue Rental

會議廳
Salão de Convenções
Convention Hall
面積

600平方米 (6,500平方呎)

Área

600m2 (6,500 sq. ft.)

Area

600m2 (6,500 sq. ft.)

設施

會議前廳、貴賓室、廚房

Instalações de
Suporte

Área de recepção pré-conferência, sala VIP, cozinha
Pre-conference Reception Area, VIP room, kitchen

Support Facilities

設備
Equipamentos
Equipments

固定或流動音響設備、演講或表演專用系統、200吋及300吋全高清
投影設備、加密無線群組會議咪、65吋流動液晶顯示屏、即時傳譯
系統(最多支援3種不同語言)。
Dispositivo áudio fixo ou móvel, equipamento completo de
projecção de alta definição de 200 e 300 polegadas,
microfones sem fios, ecrã LCD de 65 polegadas móvel e
sistema SIS (até 3 idiomas diferentes).
Fixed or mobile audio device, 200-inch and 300-inch full HD
projection equipment, wireless microphones, 65-inch mobile
LCD display, and SIS system (up to 3 different languages).

免費設備
Recursos Gratuitos
Free Resources

無線寬頻上網設備、提供活動當日停泊露天車位、活動當日團體形式
參觀展覽中心。
Internet sem fios, lugares de estacionamento ao ar livre, entrada
gratuita no Centro de Exibições no dia da actividade/evento.
Wi-Fi, outdoor car-parking spaces, free visit to the Exhibition
Center on the day of the activity/event.
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會議室 1、2、3 及 4
Salas de Reunião 1, 2, 3 e 4
Meeting Rooms 1, 2, 3 & 4
會議廳面積

72平方米 ( 780平方呎 ) *

Área

72m2 (780 sq. ft.) cada *

Area

72m2 (78 *0 sq. ft.) each *
*其中3、4室可貫通。
*Salas de reunião 3 e 4 podem ser unidas para formar uma sala maior.
*Meeting Room 3 & 4 can be combined as one room.

設備
Equipamentos

音響設備、投影設備、多媒體播放系統、流動即時傳譯系統
( 最多支援2種不同語言 )。
Dispositivo áudio, equipamento de projecção, sistema de
gravação multimédia e sistema SIS móvel (até 2 idiomas
diferentes).

Equipments

Audio device, projection equipment, multimedia play back
system, and mobile SIS system (up to 2 different languages).

免費設備
Recursos Gratuitos
Free Resources

無線寬頻上網設備、提供活動當日停泊露天車位、活動當日團體形式
參觀展覽中心。
Internet sem fios, lugares de estacionamento ao ar livre, entrada
gratuita no Centro de Exibições no dia da actividade/evento.
Wi-Fi, outdoor car-parking spaces, free visit to the Exhibition
Center on the day of the activity/event.

有關場地租用表格下載, 詳情請瀏覽本館網頁
Para descarregar o formulário de inscrição e para mais informações, por favor consulte
Please download the application form and check more details at
http://www.msc.org.mo/meeting.php?cid=30&lg=en
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(憑有效證件或非本地勞工證
且每人每日限使用優惠一次)

澳門居民及非本地勞工特別優惠票

(For visitors fulfilling any condition listed)

General Concessionary Tickets

(Para visitantes cumprindo qualquer uma
das condições descritas)

Bilhetes Gerais com Desconto

(適用於任何符合右列任一條件人士)

一般優惠票

(1 ticket per day per person upon presenting
valid ID or stay permit)

Special Concessionary Tickets for
Macao Residents and
Non-resident Workers

(1 bilhete por dia por pessoa na apresentação de ID
ou Autorização de Permanência válido)

Até aos 2 anos
Children below 2 years old

2歲以下幼童

Pessoas com deficiência e 1 acompanhante
Disabled persons and 1 carer

殘障人士及1名照顧者

全日制學生 (憑學生證)
Estudantes a tempo inteiro (cartão de estudante válido)
Full-time students (with student ID)

Crianças até 11 anos (inclusive); Idosos com mais de
65 anos (inclusive)
11 years old and below; 65 years old and above

11歲或以下、65歲或以上人士

Até aos 2 anos
Children below 2 years old

2歲以下幼童

Pessoas com deficiência e 1 acompanhante
Disabled persons and 1 carer

殘障人士及1名照顧者

Guias Turísticos e Candidatos a Guias Turísticos com
identificaçao emitida pela MGTO
Tour guides and tour guide candidates with
identification issued by MGTO

獲澳門旅遊局發出導遊證或見習導遊證人士

Estudantes a tempo inteiro; Professores e Empregados das
Instituições Educativas ou Coordenadores de Actividades
Extra-Curriculares com identificaçao emitida pela DSEJ
Full-time students; teachers and staff of educational
institutions or extra-curriculum activity coordinators
with identification issued by DSEJ

全日制學生、由教育暨青年局發出證件之教師及
教育機構職員或餘暇活動專職人員

Menores de 18 anos (inclusive); Maiores de 65 anos (inclusive)
18 years old or below; 65 years old or above

18歲或以下、65歲或以上人士

Maiores de 18 anos e menores de 65 anos
Above 18 years old and below 65 years old

18歲以上至65歲以下人士

標準票 Bilhetes Normais Standard Ticket

門票類型 Tipos de Bilhetes Ticket Type

澳門科學館股份有限公司保留一切修訂票價之權利而不作另行通知。
O Centro de Ciência de Macau S.A. reserva-se o direito de alterar os preços dos bilhetes, a qualquer m
omento, sem aviso prévio.
Macao Science Center Limited reserves the right to change ticket prices at any time without prior notice.
*澳所有收費均以澳門幣計算及每位參觀者計
*Todos os preços estão listados por visitante em Macau Patacas
*All prices are listed per visitor in Macao Patacas

Bilhetes com Descontos Especiais para
Residentes de Macau e Trabalhadores
Não Residentes
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免費

Grátis
Free

15

Grátis
Free

免費

15

25

展覽中心
Centro de Exibições
Exhibition Center

Planetarium

免費 (不佔座位及3D眼鏡)

30

80

免費 (不佔座位及3D眼鏡)

30

Grátis (Sem atribuição de lugares sentados nem óculos 3D)
Free (Not requiring seats nor 3D glasses)

20

Grátis (Sem atribuição de lugares sentados nem óculos 3D)
Free (Not requiring seats nor 3D glasses)

20

60

(3D Dome / 3D Sky Shows)

Planetarium

(2D Dome / 2D Sky Shows)

Planetário
(Filmes 3D em Cúpula e
Espectáculos 3D Celestiais)

Planetário
(Filmes 2D em Cúpula e
Espectáculos 2D Celestiais)

天文館
(3D球幕 / 3D天象節目)

天文館
(2D球幕 / 2D天象節目)

票價 Tarifas de Entrada Admission Fares (澳門元 MOP)

開放時間

Horário de Funcionamento
Opening Hours

星期一至星期五早上十時至下午六時
逢星期四休館
公眾假期照常開放
Aber to de Segunda-feira a Domingo,
das 10h00 às 18h00
Encerrado às Quintas-feiras e aber to
nos feriados públicos
Open from Monday to Sunday,
10am to 6pm
Closed on Thursdays and
open on public holidays

閉館前30 分鐘停止售票
A venda de bilhetes fecha
30 minutos antes do encerramento
Ticket sales is closed 30 minutes
prior to closing
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