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全新節目 - 線上教育資源平台 YouTube 頻道 
協助學生於抗疫期間善用餘暇持續學習
Novo Programa - Canal de Youtube da Plataforma de Recursos Educativos Online 
para ajudar os estudantes a fazer bom uso do tempo livre para a aprendizagem 
contínua durante o período anti-epidémico
New Program - Online Education Resource Platform YouTube Chanel 
to Assist Students to Make Good Use of Spare Time for Continuous Learning 
during the Fight against the Pandemic
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新一輪疫情來襲，本澳學校都提早了放暑假，為了讓學生可於居家抗疫期間善用餘暇，繼續透過線上學習科普知
識，本館隨即在「澳門科學館線上教育資源平台」YouTube 頻道及澳門科學館 MSC 微信訂閱號推出全新的科普
小課堂。平台費用全免，適合中小學生或對科學應用知識有興趣的公衆收看。
Com um novo surto da pandemia, as férias de Verão das escolas em Macau começaram com antecedência. A 
fim de ajudar os estudantes a fazer bom uso do seu tempo livre para continuarem a aprender ciência online 
durante o período anti-epidémico, o Centro de Ciência de Macau lançou novas aulas de popularização 
científica no canal YouTube da Plataforma de Recursos Educativos Online do MSC e a subscrição do MSC 
WeChat, após ter anunciado a suspensão da sua abertura ao público. A plataforma é gratuita e é adequada 
para estudantes do ensino primário e secundário ou para pessoas interessadas em aplicações científicas.
 
Schools in Macao take early summer vacation due to the new round of the pandemic. In order to help students 
make good use of their spare time to continue to learn science online during the fight against the pandemic, the 
Macao Science Center launched a new science popularization class on the YouTube channel of the MSC Online 
Educational Resource Platform and the MSC WeChat subscription. The platform is free of charge and is suitable 
for primary and secondary school students or people who are interested in science applications.

A Plataforma de Recursos Educativos Online do MSC apresenta regularmente um pequeno vídeo 
de educação científica todos os dias. A partir de 19 junho, às 10h00 e às 15h00, Os vídeos curtos 
cobrem uma vasta gama de tópicos e acompanham os tempos, tais como as últimas informações 
sobre prevenção de pandemia, os conhecimentos básicos e o desenvolvimento do Metaverso, 
ensino prático online de aplicações de software, novos conhecimentos da ciência global, o espírito 
dos cientistas chineses e as suas realizações científicas, pesca local e produtos marinhos, e uma 
introdução aos organismos em torno do Centro. Ao mesmo tempo, o Centro convidará também 
especialistas e académicos de diferentes áreas a realizar aulas em linha ao vivo para partilhar as 
últimas informações da indústria e melhorar a interacção entre a audiência e os oradores.
The Center will present a regular short science popularization and education program at 10:00 a.m. and 
3:00 p.m. start from June 19. The program covers a wide range of topics and keep pace with the times, 
such as the latest information on pandemic prevention, the basic knowledge and development of the 
Metaverse, practical online teaching of software applications, new knowledge of global science, the 
spirit of Chinese scientists and their scientific achievements, local fisheries and marine products, and 
an introduction to the organisms around the Center. At the same time, the Center will also invite experts 
and scholars from different fields to hold live online classes to share the latest industry information and 
enhance the interaction between the audience and the speakers.

本館每天定時推出科普教育短片，由 6 月 19 日起日期間每天分別於
早上 10 時和下午 3 時播放節目，題材廣泛，內容與時並進，例如：
最新防疫資訊介紹、元宇宙基礎知識及發展動向、實用線上教學軟件
應用、環球科學新知、中國科學家精神及科研成就、本澳漁業及海產，
以及科學館周邊生物介紹等。同時，科學館亦會邀請不同領域的專家
學者舉辦線上直播課堂，分享最新行業資訊，加強觀衆與講者之間的
互動交流。
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今年 5 月，中國科協及科技部正式公佈《2022 年度科學家精神教育基地認定名單》，澳門科學館獲列入全國首批共 140 家「科學家精神教
育基地」之一。這是本館繼今年 3 月獲列入全國科普教育基地後，再度獲得國家級教育基地榮譽，而本館亦是港澳台地區唯一獲列入國家
級教育基地的科技場館。

Em Maio deste ano, a Associação Chinesa de Ciência e Tecnologia para a Ciência e Tecnologia (CAST) e o Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MOST) anunciaram oficialmente a lista das Bases de Educação dos Espíritos de Cientista Chinês de 2022, e o Centro de 
Ciência de Macau foi incluído no primeiro lote de 140 Bases de Educação dos Espíritos de Cientista Chinês a nível nacional. Esta é a 
segunda vez que o Centro de Ciência de Macau é homenageado como uma base nacional de educação depois de ter sido incluído 
como uma Base Nacional de Popularização da Ciência e Educação em Março deste ano. O Centro de Ciência de Macau é o único 
local de ciência e tecnologia em Hong Kong, Macau e Taiwan a ser listado como uma base nacional de educação.

In May this year, the China Association for Science and Technology (CAST) and the Ministry of Science and Technology (MOST) officially 
announced the List of Accredited Scientist Spirit Education Bases for 2022, and the Macao Science Center was included in the first batch of 
140 “National Scientist Spirit Education Bases”. This is the second time that the Macao Science Center has been honored as a national 
education base after being listed as a National Science Popularization and Education Base in March this year. The Macao Science Center is 
the only science and technology venue in Hong Kong, Macao and Taiwan to be listed as a national education base.

澳人食住遊新路線「學生研學篇—澳門科普遊」由 6 月 1 日首次出團至今反應熱烈，深受中小學生歡迎。本館期望透過科普劇場、
球幕星空體驗及互動展品等輕鬆有趣的元素，提升參訪學生對科學的興趣，同時加強科學館配合澳門旅遊發展的功能，帶動科普旅
遊的潮流。

A nova rota de Passeios, gastronomia e estadia para residentes de Macau, Pesquisa e Estudo dos Estudantes - Visita 
científica a Macau, tem sido bem recebida por estudantes do ensino primário e secundário desde a sua primeira digressão 
a 1 de Junho. O Centro espera aumentar o interesse dos estudantes pela ciência através de elementos divertidos e 
relaxantes, tais como dramas científicos, experiência de estrelas em cúpula e exposições interactivas, ao mesmo tempo, 
reforça a cooperação do Centro no desenvolvimento turístico de Macau, e promove a tendência do turismo científico.

The new route of Stay, Dine and See Macao, Student Research and Study - Macao Science Tour, has been well received by primary 
and secondary school students since its first tour on June 1. The Center hopes to enhance the interest of students in science 
through fun and relaxing elements such as science dramas, dome star experience and interactive exhibits, while strengthening the 
cooperation of the Center in the tourism development of Macao, and promoting the trend of science tourism.

中國科學家精神教育專區
Zona de Educação dos Espíritos de Cientista Chinês
Chinese Scientist Spirit Education Zone

過去我們一直努力透過特備展覽、Podcast 節目等，履行推動科普教育及弘揚科學家精神的使命，務求帶大家認識建國以來，科學家們在
革命、建設、改革及新時代的各個歷史時期中，為科技進步、民生改善及國家發展而奮鬥的事蹟及重要貢獻，鼓勵公衆，尤其是青少年學
習當中的愛國、創新、求實、奉獻、協同及育人的科學家精神。

No passado, através de exposições especiais e programas de Podcast, temos dedicado a promover a popularização e educação 
científica e os espíritos de cientistas, esforçando-nos por divulgar ao público as histórias e contribuições importantes dos cientistas 
que têm trabalhado para o avanço da ciência e tecnologia, a melhoria da subsistência das pessoas e o desenvolvimento da 
China nos períodos históricos de revolução, construção, reforma e a nova era desde a fundação da República Popular da China, 
e encorajando o público, especialmente os jovens, a aprender com os espíritos patriótico, inovador, pragmático, dedicado, 
colaborativo e educativo dos cientistas.

In the past, we have been committed to promoting science popularization and education and the spirit of scientists through special 
exhibitions and podcast programs, striving to publicize the stories and important contributions of scientists who have worked for the 
advancement of science and technology, the improvement of people’s livelihood and the development of China in the historical periods 
of revolution, construction, reform and the new era since the founding of the People’s Republic of China to the public, and encouraging 
the public, especially young people, to learn from the patriotic, innovative, pragmatic, dedicated, collaborative and educational spirit of 
scientists.

我們現正密鑼緊鼓，全力準備在 15 號展廳推出「中國科學家精神教育專區」，期望能透過更多不同的展示形式，協助大家進一步認識中國
科學家們的重大科研成就及堅強奮鬥事蹟。

Estamos agora a trabalhar activamente no lançamento da “Zona de Educação dos Espíritos de Cientista Chinês” no Galeria 15, 
esperando ajudar o público a aprender mais sobre as realizações científicas significativas e o trabalho árduo dos cientistas chineses 
através de diversas exposições.

We are now actively preparing for the launch of the “Chinese Scientist Spirit Education Zone” in Galley 15, expecting to help the public 
learn more about the significant scientific achievements and hard work of Chinese scientists through diverse displays.

澳門科普遊 – 參觀攻略
Visita científica a Macau - Guia Turístico
Macao Science Tour - Tour Guide

本館特別培訓了多位本澳的大專學生擔任科普講解員，負責帶領科普遊的師生參觀及提供展覽導賞服務，並會因應學生的年齡設計
合適的參觀路線及調整學習內容。所以來到科學館的時候，同學們記得細心聆聽科普講解員介紹展品相關的科學知識及其操作方法
呀 !
O Centro formou uma série de estudantes terciários locais como comentadores científicos para liderar visitas científicas 
para professores e estudantes e proporcionar visitas guiadas à exposição, e irá projectar percursos adequados e ajustar 
os conteúdos de aprendizagem com base na idade dos estudantes. Quando vierem ao Centro, lembrem-se de ouvir com 
atenção os comentadores de ciência que apresentarão os conhecimentos científicos relacionados com as exposições e os 
métodos de funcionamento!
The Center has trained a number of local tertiary students as science commentators to lead science tours for teachers and students 
and provide guided tours of the exhibition, and will design suitable routes and adjust the learning contents based on the age of the 
students. When you come to the Center, remember to listen carefully to the science commentators who will introduce the science 
knowledge related to the exhibits and operating methods!

攻略 1: 細心聆聽 / Dica 1: Oiça com atenção / Tip 1: Listen carefully

身為學生的你們，參加「澳門科普遊」來到科學館怎樣才能從短
短的科普遊吸收最多的科普知識呢 ? 以下有 4 個攻略令你成為小
小科普達人 !
Sendo estudantes, como podem aprender o máximo de 
conhecimentos com a breve visita científica ao Centro de 
Ciência de Macau? Aqui estão quatro dicas para o ajudar a 
tornar-se um perito em ciência!
As students, how can learn the most knowledge from the short 
Macao Science Tour to the Macao Science Center? Here are 4 tips 
to help you become a little science expert!

新消息 | Novidade | News 活動 | Evento | Event
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科學館內的行程包括好幾個展覽廳，例如：展覽中心太空科學廳、機械人廳、聲學廳及物理力學廳等多個展廳，以及「麥麥的澳遊
色彩」特備展覽，大部份展品都是互動展品，可供同學們動動手嘗試操作展品，從玩樂中學習箇中的科普知識。
A visita ao Centro inclui várias galerias de exposições, tais como a Galeria de Ciência Espacial, Galeria de Robôs, Galeria de 
Som e Galeria de Física do Centro de Exposições, bem como a exposição especial “Visita colorida de MakMak”. A maioria 
das exposições são interactivas, permitindo aos estudantes experimentar o funcionamento prático das exposições e 
aprender sobre a ciência enquanto se divertem.
The tour to the Center includes several exhibition galleries, such as the Space Science Gallery, the Robot Gallery, the Sound Gallery 
and the Physics Gallery of the Exhibition Center, as well as the special exhibition “Macao Colors of MakMak”. Most of the exhibits 
are interactive to allow students to experience the hands-on operation of the exhibits and learn about science while having fun.

參加「澳門科普遊」有機會可以欣賞到科普劇場，劇目內容讓同學們認識到火星的環境氣候、大數據、物聯網、人工智能、口腔及
牙齒衛生等知識。生動活潑的科普劇場演出，同學們一定要盡量積極點與演員互動，這有助你們更形象化地理解科普知識 !
Os estudantes terão a oportunidade de desfrutar de um drama científico na “Visita Científica a Macau”, onde aprenderão 
sobre o ambiente e clima de Marte, grandes dados, a Internet das Coisas, inteligência artificial, e higiene oral e dentária. 
Durante a representação vívida do drama científico, tentem o seu melhor para interagir com os actores, o que o ajudará a 
compreender a ciência de forma mais visual!
Students will have the opportunity to enjoy a science drama at the “Macao Science Tour”, where they will learn about the 
environment and climate of Mars, big data, the Internet of Things, artificial intelligence, and oral and dental hygiene. During the vivid 
performance of the science drama, try your best to interact with the actors and actresses, which will help you to understand science 
more visually!

攻略 3: 積極與演員互動 / Dica 3: Interacção activa com actores / 
Tip 3: Actively interact with the actors and actresses

除了以上行程外，你更有機會觀看及參與科普演示這個環節，內容包括液態氮、奇幻泡泡、等等。通過做一些實驗讓同學們了解到
一些科普知識，例如 : 大家可在演示中感受液態氮的特性，亦可以親眼目睹如何利用液態氮低溫冷卻物體而製成超導體產生反磁性
的浮空現象。演示過程中，同學們應抱有「大膽假設，小心求證」的科學精神，不妨把科學問題提出來，一同嘗試解構它 !
Para além do acima referido, terá também a oportunidade de observar e participar em demonstração científica, incluindo 
nitrogénio líquido, bolhas mágicas, etc. Os estudantes aprenderão alguns conhecimentos científicos através de algumas 
experiências. Por exemplo, poderão experimentar as propriedades do nitrogénio líquido e ver como o nitrogénio líquido 
pode ser utilizado para arrefecer objectos a baixa temperatura para criar supercondutores que levam à suspensão anti-
magnética. Durante a demonstração, os estudantes são encorajados a adoptar o espírito científico de “suposição ousada e 
verificação cautelosa”, para que possam levantar questões científicas e tentar respondê-las em conjunto!
In addition to the above, you will also have the opportunity to watch and participate in a science demon, which includes liquid 
nitrogen, magic bubbles, etc. Students will learn some scientific knowledge through some experiments. For example, you can 
experience the properties of liquid nitrogen and see how liquid nitrogen can be used to cool objects at low temperature to create 
superconductors that lead to anti-magnetic suspension. During the demonstration, students are encouraged to adopt the scientific 
spirit of “bold hypothesis and cautious verification”, so that they can raise scientific questions and try to answer them together!

攻略 4: 大膽假設，小心求證 / Dica 4: Suposição ousada e verificação cautelosa / 
Tip 4: Bold hypothesis and cautious verification

「澳門科普遊」比傳統課堂更注重學生的科學思維啓發及旅遊體驗，截至 6 月 17 日，澳門科學館已接待了超過 60 團近 1,900 位
參加澳門科普遊的師生。「澳門科普遊」路線推出至今已吸引約 8,725 人次報名參加，佔澳人食住遊活動「學生研學篇」全部 10
條路線的總報名人次的四分之一。

Comparado com as aulas tradicionais, a “Visita Científica a Macau” centra-se mais no pensamento científico e na 
experiência de viagem dos estudantes. Até 17 de Junho, o Centro de Ciência de Macau recebeu mais de 60 grupos de cerca 
de 1.900 estudantes e professores que participaram na Visita. Desde o lançamento das dez rotas de Passeios, gastronomia 
e estadia para residentes de Macau, Pesquisa e Estudo dos Estudantes, cerca de 8.725 participantes inscreveram-se na 
“Visita Científica a Macau”, representando um quarto do número total de participantes.

The “Macao Science Tour” focuses more on science thinking and travel experience for students than traditional classes. As at 
June 17, the Macao Science Center has received more than 60 groups of nearly 1,900 students and teachers participating in the 
Tour. About 8,725 participants have signed up for the “Macao Science Tour” route, accounting for a quarter of the total number 
of participants for all 10 routes of the Student Research and Study of Stay, Dine and See Macao.

科普講解員利用太空科學廳「小球大世界」裝置向學生展示全球生態
系統
O comentador científico está a utilizar a instalação “Pequeno 
Planeta, Grande Mundo” da Galeria de Ciências Espaciais para 
mostrar aos estudantes o ecossistema global
Science commentator is using the “Small Planet, Big World” 
installation of the Space Science Gallery to show students the global 
ecosystem

參加「澳門科普遊」的師生欣賞科普劇場《皮皮的火星夢》
Professores e estudantes na “Visista Científica a Macau” estão a 
apreciar o drama científico - “O Sonho de Marte de Pippi”
Teachers and students on the “Macao Science Tour” are enjoying 
the science drama - “Pippi’s Dream of Mars”

攻略 2: 動手玩  / Dica 2: Experiência prática / Tip 2: Hands-on experience

活動 | Evento | Event活動 | Evento | Event
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國際聾人週
Semana Internacional dos Surdos
International Week of the Deaf

適逢 9 月是國際聾人週，本館安排了 8 月及 10 月份為澳門聾人協會進行無障礙科普導賞，嘗試以多感官的形式體驗
學習科學的樂趣。除了基本的展品介紹外，會透過不同的聽覺輔助工具，並配合手語翻譯員進行。過程中亦會以圖片、
圖畫，以及和主題內容相關的氣味物件，來加深對展品的了解。

Como a Semana Internacional dos Surdos é em Setembro, o Centro de Ciência de Macau organizou visitas 
guiadas científicas acessíveis para a Associação de Surdos de Macau em Agosto e Outubro, viando a ajudar os 
surdos a experimentar a diversão de aprender ciência de uma forma multi-sensorial. Para além da introdução 
básica às exposições, o Centro irá utilizar vários suportes auditivos e arranjar intérpretes de linguagem 
gestual para esta visita. Fotos, desenhos e objectos perfumados relacionados com o tema estarão também 
disponíveis para melhorar a compreensão das exposições para os surdos.

As the International Week of the Deaf is in September, the Macao Science Center has arranged accessible science 
guided tours for the Macao Deaf Association in August and October, trying to help the deaf experience the fun of 
learning science in a multi-sensory way. In addition to the basic introduction to the exhibits, the Center will use 
various aural aids and arrange sign language interpreters for this tour. Pictures, drawings and scented objects related 
to the subject will be also available to enhance the understanding of the exhibits for the deaf.
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潛水艇班尼和他的小伙伴阿 Bee 在環礁湖努力地保衛生態環境，他們一起在那裏展開了一系列的冒
險，一起浮到水面學習夜空的星座知識、解救被塑膠漁網纏繞着的小烏龜阿莊。 

影片生動有趣，富含教育意義和娛樂性，闡述了相關的科學知識，吸引和提升兒童對天文的興趣和了
解到環保的重要性。

Barney, o submarino, e o seu amigo Bee empenham-se em preservar o ambiente ecológico da 
lagoa do atol, onde embarcam numa série de aventuras, emergindo para aprenderem sobre as 
constelações do céu nocturno e resgatando A Chong, uma pequena tartaruga presa numa rede 
de plástico.  

O filme é bem animado, educativo e divertido, ilustrando conhecimentos científicos relevantes, 
que estimula e aumenta o interesse das crianças pela astronomia, deixando-as perceber a 
importância da protecção ambiental.

Barney the submarine and his buddy Bee strive to preserve the ecological environment of the atoll 
lagoon, where they embark on a series of adventures, surfacing to learn about the constellations of 
the night sky and rescuing A Chong, a small turtle stuck in a plastic net. 

The film is lively, educational and entertaining, illustrating relevant scientific knowledge, 
engaging and enhancing children’s interest in astronomy and understanding the significance of 
environmental protection.

全新球幕節目《海底也瘋狂》
Novo Programa em Cúpula “A Grande Aventura Submarina de Barney e Beenie”
The New Dome Show “The Great Undersea adventure of Barney and Beenie”

上映日期 : 
2022 年 8 月 8 日 
Data de lançamento:
8 de Agosto de 2022 
Release date: August 8, 2022

片長 : 27 分鐘
Duração: 27 minutos
Duration: 27 minutes 

語言：
廣東話、普通話及英語 
Línguas: 
Cantonense, Mandarim e Inglês 
Languages:
Cantonese, Mandarin and English

獲得獎項：
Prémios:
Award:

大會評選獎
(Selecção Oficial, Festival Fulldome Brno, República Checa, 2021) 
(Official Selection, Fulldome Festival Brno, Czech Republic, 2021)

大會評選獎
(Selecção Oficial, Festival Internacional Fulldome de Minsk, Beianus 2021)
 (Official Selection, Minsk International Fulldome Festival, Beianus 2021)
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點亮星辰 2022 年 7-9 月活動預告
Programa de Actividades de Julho a Setembro da “Noite Estrelada” 
Starry Night Upcoming Events for July - September 2022

天文館於 7 月至 9 月將繼續為大家舉辦不同主題的天文科普講座及戶外天象觀測活動，歡迎公眾參與。
De Julho a Setembro, o Planetário continuará a organizar palestras de popularização da ciência astronómica 
e actividades de observação de fenómenos astronómicos ao ar livre sobre vários temas.
From April to June, the Center will continue to organize astronomy lectures and outdoor observing activities on 
various themes for the public.

土星觀賞夜
Observação de Saturno
Observation of Saturn

天文攝影新玩法
Novos Estilos de Astrofotografia
New Styles of Astrophotography

中秋 × 月亮 × 煙花
Meio de Outuno × Lua × Fogo de Artifício
Mid-Autumn × the Moon × Fireworks

追逐中國空間站
Estação Espacial de Rastreio de Tiangong
Tracking Tiangong Space Station

天文館部
Planetário, MSC 
PLA

不動明王 ( 香港著名天文攝影家 )
Estação Espacial de Rastreio de Tiangong
Vincent Cheng

天文館部
Planetário, MSC 
PLA

劉博洋
Dr. Liu Boyang
Dr. Liu Boyang

8 月 20 日 ( 六 )
20 de Agosto

(sábado)

9 月 3 日 ( 六 )
3 de Setembro

(sábado)

9 月 10 日 ( 六 )
10 de Setembro

(sábado)

9 月 17 日 ( 六 )
17 de Setembro

(sábado)

中國星空觀賞會
Noite Estrelada Chinesa
Chinese Starry Night

李志輝 ( 澳門天文學會 )
Lei Chi Fei, Associação de Astronomia 
de Macau
Lei Chi Fei, Macao Astronomical Society

※ 活動可能會因故取消或改期，請留意澳門科學館社交媒體最新資訊
※As actividades podem ser canceladas ou remarcadas, por favor, esteja atento às redes sociais 
do MSC.
※Activities May be cancelled or rescheduled, please keep an eye on MSC social media before taking 
off.

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領取入場票。請注意戶外觀測活動有可
能受天氣影響而需取消或改期。

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.

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. 

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）。

A maior parte 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. 
Para esclarecimentos, poderá contactar o Sr. Wong, do Departamento do Planetário, através 
do número  8795 7371 ou do email carlwong@msc.org.mo.

Most of our activities are to be conducted in Cantonese. For more details on the schedules and 
venues, please refer to our Facebook or Weibo pages. For enquiries, feel free to contact Mr. Wong 
from the Planetarium Department at 8795 7371 or carlwong@msc.org.mo.

天文館活動 | Actividade do Planetário | Planetarium Activity 天文館活動 | Actividade do Planetário | Planetarium Activity

8 月 13 日 ( 六 )
13 de Agosto

(sábado)

瞭望宇宙的窗口——天文館漫遊
Janelas para o Universo: Planetários
Windows to The Universe: Planetariums

郭霞 ( 北京天文館 )
Guo Xia, (Beijing Planetários)
Guo Xia, Beijing Planetarium

9 月 24 日 ( 六 )
24 de Setembro

(sábado)
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您也想在天文館內舉辦音樂會等專屬的定制活動？
Você também quer realizar actividades personalizadas exclusivas no Planetário, tais como concertos?
Would you also like to organize exclusive and customized events such as concerts in the Planetarium?

天文館投影系統可播放「全球幕」及傳統的 2D 及 3D 格式影片。
強大的系統提供最精確的「宇宙地圖」，配合多種天文及攝影設備，將為天文活動的觀眾帶來難忘體驗。
O sistema de projecção do Planetário pode transmitir filmes em 2D e 3D tanto em formato de filme tradiconal como 
em formato cúpula completa.

O seu siusitem apoderoso prividencia o “mapa cósmico” mais preciso e juntamente com variados equipamentos 
fotográficos e astronómicos disponíveis no planetário, as suas activiadades astronómicas darão ao público uma 
experiência inesquecível.

The Planetarium’s projection system can play back 2D and 3D shows produced in "fulldome" and traditional film format.
Its powerful system provides the most accurate “cosmic map” and together with the various astronomical and 
photographic equipments that the planetarium has available, your astronomical activities will give audiences an 
unforgettable experience. 

「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.

天文館
Planetário 
Planetarium

天文館提供
Pode disponibilizar
It can provide

如需查詢有關詳情，請致電天文館部黃先生 8795 7371 或電郵至 carlwong@msc.org.mo。

Se estiver interessado em sabber mais detalhes, pod econtactar a Sr. Carl Wong do Departmaneto do 
Planetário através do telefone 8795 7371 ou do email carlwong@msc.org.mo.

If you are interested in learning more details, please feel free to contact Mr. Carl Wong from the Planetarium 
department through his phone line 8795 7371 or email carlwong@msc.org.mo.

傾斜球幕
Ecrã em cúpula inclinado
Tilted dome screen

耳筒
Auscultadores
Headphones

優質音響系統
Sistema de som fantástico
Fantastic sound system

4 個輪椅座位 
4 Lugares para cadeiras de rodas
4 wheelchair spaces.

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

127 個座位
127 lugares sentados
127 seats

採用主動式 3D 技術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 Active 3D Shutter 
Tehnology, capazes de recriar as mais vívidas 
imagens a cores 3D
State-of-the-art 3D glasses with Active 3D Shutter 
Tehnology, the 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

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.

場地租借
Aluguer de Instalações
Facility Rental
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氣候難民科普教育劇場 --《山上山下》
Drama da Educação e Popularização da Ciência dos Refugiados Climáticos - 
Acima e abaixo da Montanha
Climate Refugee Science Popularization and Education Drama - Up and Down the 
Mountain

由澳門科學館與澳門樂施會合辦的《山上山下》已於 5-6 月
在各高小至初中學校巡演 12 場！

Organizado conjuntamente pelo Centro de Ciência de 
Macau e pela Oxfam Macau, o drama “Acima e abaixo 
da Montanha”, já percorreu 12 vezes em Maio e Junho 
nas escolas primárias e secundárias!

Organized jointly by the Macao Science Center and Oxfam 
Macao, the drama, Up and Down the Mountain, has toured 
12 times in May and June in primary and secondary 
schools! 說到難民，一般認為只是和戰爭有關，好像與我們互不相干。但難民亦包括因自然災害不可抗力的原因而被迫遷離

原居地的人。當全球極端氣候頻繁發生時，則代表這是一個關乎你和我的問題，我們可以如何關心氣候難民，或我
們如何避免更多國家受此災害 ? 氣候難民又面對什麼問題 ?
Quando se trata de refugiados, geralmente, considera-se que eles estão apenas relacionados com a guerra 
e parecem estar longe de nós. No entanto, os refugiados incluem também pessoas que foram forçadas a 
deslocar-se do seu local de residência original por motivos de força maior, tais como catástrofes naturais. 
Quando o clima extremo ocorre frequentemente em todo o mundo, isso se torna uma preocupação vossa e 
minha - como podemos cuidar dos refugiados climáticos, ou como podemos evitar que mais países sejam 
afectados por catástrofes? Quais são os problemas que os refugiados climáticos enfrentam?
When it comes to refugees, we generally hold that they are only related to the war and seem to be far away from us. 
However, refugees also include people who have been forced to move from their original place of residence by force 
majeure such as natural disasters. When extreme weather occurs frequently around the world, it becomes a concern 
of you and me - how can we care for climate refugees, or how can we prevent more countries from being affected by 
it? What are the problems facing climate refugees?

此劇目以沉浸式的劇場形式進行，讓學生成為劇中角色，配搭互動討論及反思問題，以切身的態度來討論氣候問題
所帶來的危害。我們期望學生並不只是被動觀看，更能討論出改變的行動方法。
Este drama é desenvolvido num teatro imersivo onde os estudantes interpretam os papéis na peça, 
incentivando discussões interactivas e questões reflexivas para os estudantes explorarem os danos das 
questões climáticas do seu ponto de vista. Esperamos que os estudantes possam, para além da observação 
passiva, explorar formas de fazer mudanças.
This drama is developed in an immersing theater where students are cast as characters. It provides interactive 
discussions and reflective questions for students to explore the damages of climate issues from their point of view. 
We expect students to go beyond passive watching to explore ways to make changes.

活動回顧 | Análise da actividade | Event Review 活動回顧 | Análise da actividade | Event Review
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會議廳
Salão de Convenções
Convention Hall

會議展覽及設備租用
Convenções e Exposições Aluguer de Instalações
Conventions and Exhibitions Venue Rental

面積
Área
Area

設施
Instalações de Suporte

Support Facilities

設備
Equipamentos

Equipment

免費設備
Recursos Gratuitos

Free Resources

606 平方米（6,530 平方呎）
606 m2 (6530 sq. ft.)
606 m2 (6530 sq. ft.)

會議前廳、貴賓室、貴賓接待區、星級廚房
Área de recepção pré-conferência, sala VIP, Área de recepção VIP, cozinha de 
estrela.
Pre-conference Reception Area, VIP room, VIP reception area, star kitchen

固定或流動音響設備、群組式會議咪、高清現場直播、網上直播、多角度或固定錄影、
LED 多分割大型顯示幕 (10 米 x 3.5 米 )、300 吋高清投影設備、、流動液晶顯示幕、
即時傳譯系統 ( 最多支援 3 種不同語言 )。
Dispositivo áudio fixo ou móvel, microfones para conferência de grupo, 
transmissão em directo HD, transmissão online, gravação multiangular ou 
fixa, visor LED multi-divisão grande (10m x 3,5m) equipamento completo de 
projecção de alta definição de 300 polegadas, ecrã LCD de móvel e sistema 
SIS (até 3 idiomas diferentes).
Fixed or mobile audio device, group conferencing microphones, HD live 
streaming, webcast, multi-angle or fixed recording, LED multi-division large 
display (10m x 3.5m), 300-inch full HD projection equipment, mobile LCD 
display, and SIS system (up to 3 different languages).

無綫寬頻上網設備、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 a oar 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. 

會議室 1、2、3 及 4
Salas de Reunião 1, 2, 3 e 4
Meeting Rooms 1, 2, 3 and 4

面積
Área
Area

設備
Equipamentos

Equipment

免費設備
Recursos Gratuitos

Free Resources

72 平方米（780 平方呎）*
72m2 (780 sq. ft.) cada *
72m2 (780 sq. ft.) each *
* 其中 3、4 室可貫通
*Salas de reunião 3 e 4 podem ser unidas pra formar uma sala maior.
* Meeting Room 3 and 4 can be combined as one room. 

音響設備、投影設備、多媒體播放系統、固定錄影服務、網上直播、流動即時傳譯
系統 ( 最多支援 2 種不同語言 )。
Dispositivo áudio, equipamento de projecção, serviços de gravação fixa, 
transmissão online, sistema de gravação multimédia e sistema SIS móvel (até 
2 idiomas diferentes).
Audio device, projection equipment, multimedia play back system, fixed recording 
service, webcast, and mobile SIS system (up to 2 different languages).

無綫寬頻上網設備、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 a oar 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 formulario de inscricao e para mais informacoes,  
por favor consulte 

Please download the application form and check more details at
http://www.msc.org.mo/meeting.php?cid=30&lg=cn#.Ybb9INB-V9M
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