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數據科學廳
Galeria da Ciência de Dados
Data Science Gallery

新消息 | Novidade | News 新消息 | Novidade | News

全新主題的數據科學廳將於 12 月與大家見面，展廳將會解說數據及數據科學定義、大數據與人工智能相關基礎知
識及運算原理，亦會解釋網路安全的重要，同時展示人工智能 (A.I.)、5G 技術及芯片技術等。展廳將設智慧空間區，
展示澳門現時最先進的智能教室，體驗智能識別以及大數據分析如何協會老師及學生解決學習問題，並提供 A.I. 教
學內容以及虛擬實驗體驗；更設多項互動體驗，以遊戲方式模擬數據的運算、轉換、傳遞、加密及解密等。

Com um tema completamente novo, a Galeria da Ciência de Dados estará aberta ao público em Dezembro. 
Na galeria, irá explicar a definição de dados e da ciência de dados, os conhecimentos básicos e princípios 
algorítmicos relacionados com megadados e inteligência artificial, bem como a importância da segurança 
cibernética, e mostrará a inteligência artificial, a tecnologia 5G e a tecnologia de chips. Na galeria, será 
estabelecido um espaço da inteligência para mostrar a sala de aula inteligente mais avançada de Macau, 
e para experimentar como o reconhecimento inteligente e a análise de megadados ajuda os professores e 
alunos a resolver o seus problemas de aprendizagem, bem como para fornecer o conteúdo da educação 
com inteligência artificial e a experiência de experimentos virtuais. Além disso, há também uma série de 
experiências interactivas que simulam a operação, conversão, transmissão, encriptação e desencriptação 
de dados de uma forma semelhante a um jogo.

The Data Science Gallery with a new theme will be available in December. The Gallery will explain the 
definition of data and data science, the basics of big data and artificial intelligence, the principles of 
computing, and the importance of cyber security. It will also display artificial intelligence (A.I.), 5G 
technology and chip technology. A smart space area will be set up in the Gallery to display Macao's most 
advanced smart classrooms, demonstrate how intelligent identification and big data analysis can help 
teachers and students solve learning problems, and provide A.I. teaching content and virtual experiences. 
There are also a number of interactive experiences that simulate data computation, conversion, 
transmission, encryption and decryption through games.
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澳門字體藝術家協會將於今年 12 月至 2023 年 1 月假科學館舉辦「西洋書法年展—科技時代的工藝」展覽，以「先進多媒
體」科技為題，邀請澳門的視覺效果、AR（擴增實境）及 3D 列印設計師參與，設計師在自我理解西洋書法家的藝術品後，
創作及設計以「AR」及「3D 列印」為媒介的展品。期望可以新穎效果展示西洋書法創作之餘，示範以「先進多媒體」作為
展現其作品的嶄新表達方式。

A Associação de Artistas de Desenhar Letra de Macau realizará uma exposição intitulada "Caligrafia Ocidental Anual 
- Artesanato na Era da Tecnologia" no Museu de Ciências de Dezembro deste ano até Janeiro de 2023, com o tema 
"Tecnologia Multimídia Avançada". Serão convidados os designers de efeitos visuais, AR (Realidade Aumentada) e 
Impressão 3D. Esses designers criarão e projetarão obras no meio de "AR" e "Impressão 3D" após compreenderem 
as obras de arte dos calígrafos ocidentais. Espera-se que a exposição seja o exemplo no uso de "multimídia 
avançada" como uma nova forma de apresentar as obras dos calígrafos ocidentais, enquanto apresenta a caligrafia 
ocidental de uma nova maneira.

The Lettering Artists Association of Macau will hold an exhibition entitled "Western Calligraphy Annual Exhibition - 
Craftsmanship in the Age of Technology" under the theme of "Advanced Multimedia" technology at the Center from 
December this year to January 2023, and invite designers of visual effects, AR (Augmented Reality) and 3D printing. The 
designers will create and design exhibits in the medium of "AR" and "3D printing" after self-understanding of the artworks of 
Western calligraphers. It is hoped that the exhibition will demonstrate the new way of "Advanced Multimedia" of presenting 
work in addition to displaying Western calligraphy in a novel way.

西洋書法年展—科技時代的工藝
Exposição Anual de Caligrafia Ocidental - Artesanato na Era da Tecnologia
Western Calligraphy Annual Exhibition - Craftsmanship in the Age of Technology

為支持學校參與在科學館舉行的科普日活動，透過館內資源對應學校科學與科技學習領域課堂，組織多樣化的科學活動，
增進學生動手與探究能力培養其科學素養，教育及青年發展局與澳門科學館合辦「學生科技教育普及計劃（2022/2023 學
年）」，並分別於 2022 年 10 至 11 月及 2023 年 2 至 3 月，招募就讀小學三年級及初中一年級的學生到本館進行活動。9
月 28 及 29 日已分別進行了兩場教師培訓，在參觀前向教師講解了部分主題的基本概念。
 
No intuito de apoiar as escolas a participarem nas actividades do Dia da Ciência realizadas no Centro de Ciência de 
Macau, através da articulação dos recursos do Centro com a sala de aula para a educação científica e tecnológica 
nas escolas, organizará actividades científicas diversificadas para melhorar a competência prática e de investigação 
dos alunos e cultivar a sua literacia científica, a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 
Juventude e o Centro de Ciência de Macau organizaram conjuntamente o “Programa de Popularização e Educação 
da Ciência para Alunos (Ano Lectivo de 2022/2023)”, e recruta os alunos do 3º ano do ensino primário e do 1º ano 
do ensino secundário-geral para visitarem o Centro de Outubro a Novembro de 2022 e de Fevereiro a Março de 
2023, respectivamente. Em 28 e 29 de Setembro, foram realizadas respectivamente duas sessões de formação de 
professores para explicar os conceitos básicos de alguns dos temas aos professores antes da sua visita.
 
To support schools' participation in the Science Day at the Macao Science Center, the Center will organize various science 
activities through its resources to support the science and technology lessons in schools and enhance students' hands-on 
and exploration skills to develop their scientific literacy. The Education and Youth Development Bureau (DSEDJ) and Macao 
Science Center will jointly hold the "Science Popularization and Education Program for Students (2022/2023 Academic 
Year)", and recruit students in the third grade of primary school and the first grade of junior high school to visit the Center 
from October to November 2022 and February to March 2023, respectively. The Center has conducted two teacher training 
sessions on September 28 and 29 respectively to explain the basic concepts of some themes to teachers before the visit.

活動 / Evento/ Event

學生科技教育普及計劃（2022/2023 學年）
Programa de Popularização e Educação da Ciência para Alunos 
(Ano Lectivo de 2022/2023)
Science Popularization and Education Program for Students 
(2022/2023 Academic Year)

新展覽 / Nova Exposição / New Exhibition

澳門字體藝術家協會作為澳門首個專注研究並推廣西洋書
法的組織，一直致力於推廣西洋書法在澳門的普及，建立
的「西洋書法全民推廣體系」，以澳門為中心，從專業的
角度、全面且有效地推動西洋書法在藝術、文創產業及商
業層面的發展。

Como a primeira organização em Macau a focar no 
estudo e na promoção da caligrafia ocidental, a 
Associação de Artistas de Desenhar Letra de Macau 
tem se comprometido de promover a popularidade da 
caligrafia ocidental em Macau e estabeleceu o "Sistema 
de Promoção Universal de Caligrafia Ocidental" para 
promover o desenvolvimento da caligrafia ocidental na 
arte, nas indústrias culturais e criativas e nos negócios 
a partir de uma perspectiva profissional, abrangente e 
eficaz, tendo Macau como centro. 

As the first organization in Macao to focus on the study 
and promotion of Western calligraphy, the Lettering 
Artists Association of Macau has been committed to 
promoting the popularization of Western calligraphy 
in Macao. It established a Macao-centered "Universal 
Promotion System of Western Calligraphy" to promote the 
development of Western Calligraphy in the arts, cultural 
and creative industries and business from a professional, 
comprehensive and effective perspective. 

新節目 | Novo Programa | New Program
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澳門科學館與澳門大學合辦「中小學科學探究歷奇營計劃」活
動，提供具教育意義的科學體驗，提升學生探究能力，體現科學
館作為科普教育基地的角色。活動對象為小學四至六年級及中學
一至三年級學生。學生將組成隊伍，在展覽中心內進行各種科學
挑戰任務。

Organizado conjuntamente pelo Centro de Ciência de Macau 
e pela Universidade de Macau, o “Campo de Aventura 
para a Investigação Científica dos Alunos do Ensino 
Primário e do Ensino Secundário-geral” proporciona uma 
experiência científica educativa que melhora a capacidade 
de investigação dos alunos e reflecte o papel do Centro 
de Ciência de Macau como uma base para a educação 
científica. O evento destina-se aos alunos do 4º ano ao 6º 
ano do ensino primário e os do 1º ano ao 3º ano do ensino 
secundário-geral. Os alunos serão divididos em equipas 
para completar várias tarefas de desafio científico no Centro 
de Exibições.

The Macao Science Center and the University of Macau (UM) 
will jointly organize the "Science Exploration Adventure Camp 
for Primary and Secondary Schools" to provide educational 
science experiences, enhance students' exploration skills and 
demonstrate the role of the Center as a science popularization 
and education base. The activity is targeted at students in the 
fourth to sixth grade of primary school and the first to third 
grade of junior high school. Students will form teams and 
complete various science challenges in the Exhibition Center.

中小學科學探究歷奇營
Campo de Aventura para a Investigação Científica dos Alunos do Ensino Primário 
e do Ensino Secundário-geral
Campo de Aventura para a Investigação Científica dos Alunos do Ensino Primário e do 
Ensino Secundário-geral

第五屆廣東科普嘉年華
O Quinto Carnaval de Popularização da Ciência de Guangdong
The Fifth Guangdong Science Carnival

為弘揚科學精神、普及科學知識，激發科學夢想和科學志向，推動全民科學素質全面提升，並按照中國
科協等部委和廣東省關於全國科普日活動的工作部署，廣東省科協、廣東省科技廳等將於今年 11 月 4
至 6 日在廣東科學中心聯合舉辦第五屆廣東科普嘉年華暨 2022 年全國科普日廣東省主場活動。屆時，
澳門科學館將應邀出席，除專場展示外，更會於開幕當天與格訊集團聯合進行科普演示。

A fim de promover o espírito da ciência, popularizar o conhecimento científico, inspirar sonhos e 
aspirações científicas, promover a melhoria geral da qualidade da ciência para todas as pessoas, 
seguir o plano de trabalho da Associação Chinesa de Ciência e Tecnologia e outros ministérios 
e comissões e da Província de Guangdong no Dia Nacional de Popularização da Ciência, a 
Associação Provincial de Ciência e Tecnologia de Guangdong e o Departamento Provincial de 
Ciência e Tecnologia de Guangdong organizarão conjuntamente o 5º Carnaval de Popularização 
da Ciência de Guangdong e o evento do Dia Nacional de Popularização da Ciência de 2022, no 
Centro de Ciência de Guangdong, de 4 a 6 de Novembro deste ano. O Centro de Ciência de Macau 
será convidado a participar do evento. Além da exposição especial, o Centro de Ciência de Macau 
também realizará uma demonstração científica conjunta com a GXG no dia da inauguração.

To promote the spirit of science, popularize scientific knowledge, inspire scientific dreams and 
aspirations, and boost the overall improvement of scientific literacy of the public, in accordance with 
the work arrangement of the China Association for Science and Technology (CAST) and other ministries 
and commissions and Guangdong Province on the National Science Day, the Guangdong Provincial 
Association for Science and Technology and the Department of Science and Technology of Guangdong 
Province will jointly organize the Fifth Guangdong Science Carnival and the Guangdong Provincial Event 
of the National Science Day 2022 at the Guangdong Science Center from November 4 to 6 this year. The 
Macao Science Center will be invited to attend the event. In addition to the special exhibition, it will also 
conduct a joint science demonstration with Gexun Group on the opening day.

活動 | Evento | Event活動 | Evento | Event
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科學館的「館校合作」計劃提供資源培養學生對科學的認識，鼓勵學生透過自身實踐和操作的體驗中，激發
學習與探索的潛能，提升學生學習科學的興趣及創意思維；而教師培訓課程主要配合學校的常識科基本學力
內容，以及 STEM 的教學課程。今年 10 月至 12 月的「館校合作」活動已截止報名，歡迎學校於今年 12 月
1 日至 31 日踴躍報名參與 2023 年 3 月至 5 月的活動，詳情請留意澳門科學館網站。

O programa de "Colaboração entre o Centro de Ciência de Macau e Escolas" lançado pelo Centro de 
Ciência de Macau tem como objetivo fornecer recursos para desenvolver a compreensão da ciência 
dos estudantes, encorajá-los a aprender e explorar através da experiência prática e aumentar o seu 
interesse em aprender ciência e pensamento criativo; enquanto a formação para professores se 
concentra no conteúdo acadêmico básico dos Estudos Gerais e no currículo STEM. As inscrições para 
o programa de "Colaboração entre o Centro de Ciência de Macau e Escolas" de Outubro a Dezembro 
deste ano já estão encerradas. As escolas são bem-vindas para se inscreverem no programa de Março 
a Maio de 2023 durante o período de 1 a 31 de Dezembro deste ano, favor consultar o site do Centro 
de Ciência de Macau para maiores detalhes.

The Center's "MSC-School Collaboration Program" provides resources to enhance students' understanding 
of science and encourage them to stimulate their learning and exploration potential through practice and 
operation, and improve their interest in science and creativity. The teacher training program is in line with 
the content of the General Studies Foundation and the STEM curriculum. Registration is now closed for this 
year's "MSC-School Collaboration Program" from October to December. Schools are welcome to register for 
the Program for March to May 2023 from December 1 to 31 this year. For details, please refer to the Macao 
Science Center website.

館校合作及教師培訓
Colaboração entre o Centro de Ciência de Macau e Escolas, 
e Formação de Professores 
MSC-School Collaboration and Teacher Training 

全新球幕節目《追光任務 3D》
Novo Programa em Cúpula “Avô & Zoe - Missão: Luz 3D”
The New Dome Show “GranPa & Zoe - Mission: Light 3D”

最佳動畫電影 2021 年俄羅斯「宇宙映像」國際球幕節
Melhor Filme de Animação, Festival Internacional de Fulldome 
"Reflexões do Universo ", Rússia, 2021
Best Animation Film, International Fulldome Festival “Reflections 
of the Universe”, Russia, 2021

獲得獎項：
Prémios:
Award:

活動 | Evento | Event 新球幕節目 | Novo Filme em Cúpula | New Dome Show

片長：28 分鐘
Duração: 28 minutos
Duration: 28 minutes

上映日期 : 2022 年 12 月 16 日
Data de lançamento:
16 de Dezembro, 2022
Release date: December 16, 2022

語言：粵語、普通話及英語
Línguas: Cantonense, 
Mandarim e Inglês
Languages: Cantonese,
Mandarin and English
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爺爺和 Zoe 生活在澳大利亞沙漠中部的牧場。有一天，他們發現光線正在不斷地消失，似乎有甚麼
東西把太陽光遮擋住，於是他們決定坐上太空船，通過哈勃望遠鏡發現有一團奇怪的氣體雲阻擋了太
陽的光線。同時，爺爺發現了原來是大壞蛋胖寶搞的鬼，於是展開了解救任務。

Avô e Zoe vivem em paz no seu rancho, no meio do deserto da Austrália. Um dia, eles notam 
que a luz está a desaparecer. Parecia que algo está a mascarar o sol. GranPa decide ir para 
Hubble pelo seu velho navio. Através do famoso telescópio espacial, percebem que uma 
estranha nuvem de gás bloqueia os raios do Sol. Avô adivinha quem está por detrás dela: 
Bogbog, o seu velho inimigo. Avô e Zoe decidem salvar a Terra.

GranPa and Zoe live peacefully on their ranch in the middle of the Australian desert. One day, they 
notice that the light is fading. It seems that something is masking the sun. GranPa decides to take out 
his old ship and go to Hubble. The famous space telescope allows them to see that a strange cloud 
of gas blocks its rays.  GranPa guesses who is behind it: Bogbog, his old enemy. GranPa and Zoe 
decide to save the Earth.

點亮星辰 2022 年 10-12 月活動推介
Noite Estrelada em Outubro – Dezembro 2022: Actividades previstas 
Starry Night October – December 2022 Activities Preview

天文音樂會
Concerto Astronómico Astronomical Concert
Astronomical Concert

月全食之約
Observação do Eclipse total da Lua
Observation of Total Lunar Eclipse
Vtour Live: Online Tour of Royal Observatory Greenwich

觀星天氣
Clima para observar estrelas
Stargazing weather 

直擊火星衝
Observação da Oposição de Marte
Observation of Mars Opposition

李志輝 ( 澳門天文學會會長 )
Actuado por Lee Chi Fai (Presidente da Associação de 
Amadores de Astronomia de Macau)
暨「怡情樂聚」樂隊聯合演出
e pela banda de "Yi Ching Lok Jeu " em conjunto
「澳門鼓王」Zito 傾情指揮
Conduzido por "Rei de Tambor de Macau" Zito
Macao Astronomical Society × 怡情樂聚 × Zito
A ssociação de Amadores de Astronomia de Macau × Banda 
Yi Ching Lok Jeu × Zito

介紹邵逸夫天文學獎 2022：
測量十億顆星
Introdução ao Prémio Shaw de Astronomia 2022:
Medir um bilião de estrelas
Introduction to Shaw Prize of Astronomy 2022: Astrometry
The Twenty-Four Solar Terms

李仕卿 ( 澳門天文學會 )
Sirius Lei, Associação de Amadores de Astronomia 
de Macau
Sirius Lei, Macao Astronomical Society
Astronomical Society

天文館部
Planetário, MSC
Planetarium ROG, UK

崔傳忠 ( 澳門氣象學會創會會員、知天 ( 澳門 ) 氣象科技有限公司董事

長兼行政總裁 )

Jonathan Chui, Membro fundador da Associação Meteorológica de 

Macau, Presidente e Director Executivo da Knoweather

Jonathan Chui, Founding member of Macau Meteorological Society, 

Knoweather Chairman & CEO

天文館部
Planetário, MSC
Planetarium

10 月 8 日 ( 六 )
8 de Outubro (sábado)
8 October (Saturday)

10 月 22 日 ( 六 )
22 de Outubro (sábado)
22 October (Saturday)

11 月 8 日 ( 二 )
8 de Novembro (Terça-feira)

8 November (Saturday)

12 月 10 日 ( 六 )
10 de Dezembro (sábado)
10 December (Saturday)

11 月 19 日 ( 六 )
19 de Novembro (sábado)
19 November (Saturday)

天文館於 10 月至 12 月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 Outubro a Dezembro, 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 October to December, the Center will continue to organize astronomy lectures and outdoor observing 
activities on various themes for the public.

新球幕節目 | Novo Filme em Cúpula | New Dome Show 天文館活動 | Actividade do Planetário | Planetarium Activity
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※ 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.

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

場地租借
Aluguer de Instalações
Facility Rental

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

澳門聯校科學展覽
Exposição de Ciência de Escola Conjunta de Macau
Macao Joint School Science Exhibition

澳門聯校科學展覽由好時光賢聚社及澳門聯校科學展覽籌備委員會主辦，是全澳最大型的聯校活動，以協助
歷屆優秀作品尋找合適的展示平台，實踐科技成果轉化為非牟利產品，推動澳門的科普及科創活動發展。今
屆澳門聯校科學展覽的主題為「科創連城」，鼓勵同學們連合整座城市的資源，以智慧城市為基本架構尋找
靈感，發揮想像力和創造力，並以提高人民生活水平及幫助產業發展為切入點，加以運用科學的知識進行創
作，從而促進科技的交流和發展，更好地造福人類，並為粵港澳大灣區打造國際科技創新中心出一分力。此
活動將於今年 10 月 22 至 23 日假澳門科學館舉行，除有作品展出外，更設有工作坊及互動遊戲，歡迎各位踴
躍參與。

A Exposição de Ciência de Escola Conjunta de Macau é organizada por Courseday Talents Club e pelo 
Comité Conjunto de Preparação de Exposições de Ciência Escolar de Macau. A exposição sendo o maior 
evento de escola conjunta em Macau para ajudar a encontrar uma plataforma adequada para mostrar e 
praticar a transformação das realizações científicas e tecnológicas em produtos sem fins lucrativos, e para 
promover o desenvolvimento da popularização da ciência e das actividades de ciência e inovação em 
Macau. O tema da Exposição é "Ciência e Inovação para uma Cidade Melhor", encorajando os alunos a 
ligar os recursos de toda a cidade, encontrar inspiração na estrutura básica de uma cidade inteligente, usar 
a sua imaginação e criatividade, e com a ajuda do conhecimento científico como ponto de partida para 
melhorar o nível de vida das pessoas e ajudar o desenvolvimento das indústrias, de modo a promover o 
intercâmbio e desenvolvimento da ciência e tecnologia para a melhoria da humanidade e contribuir para o 
desenvolvimento da área da Grande Baía de Cantão-Hong Kong-Macau como um centro internacional de 
inovação tecnológica. A Exposição terá lugar no Centro de Ciência de Macau de 22 a 23 de Outubro deste ano, 
com uma exposição de obras, workshops e jogos interactivos. Seja bem-vinda a sua participação!

The Macao Joint School Science Exhibition, organized by the Courseday Talents Club and the Macao Joint 
School Science Exhibition Preparatory Committee, is the largest joint school event in Macao, helping to find 
a suitable platform to display the previous outstanding works, transforming technological achievements into 
non-profit products and promoting the development of science popularization and science and innovation 
activities in Macao. The theme of this year's Macao Joint School Science Exhibition is "Science and Innovation 
for A Better City", which encourages students to combine the resources of the city, find inspiration in the basic 
framework of a smart city, give full play to their imagination and creativity, and use scientific knowledge for 
creative work with improving people's living standards and facilitating the development of industries as the 
starting point, thus promoting the exchange and development of science and technology to benefit people, 
and contribute to the development of an international innovation and technology hub in the Guangdong-
Hong Kong-Macao Greater Bay Area. The event will be held at the Macao Science Center from October 22 to 
23 this year. In addition to the work exhibition, workshops and interactive games are also available. Welcome 
to participate in the event!

活動 | Evento | Event
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澳門國際創新發明展由澳門創新發明協會主辦、世界發明智慧財產聯盟總會協辦，是亞洲首屈一指集展覽及展
銷於一體的綜合品牌展覽會。展覽吸引了數十個國家的發明組織、學校、企業及發明家參賽，協會將於 2022
年 10 月 13 至 15 日假澳門科學館展出參賽作品並舉行頒獎禮。歡迎公衆到場參觀。

Organizada pelo Associação de Inovação e Invenção de Macau e co-organizada pelo Associação Mundial 
de Propriedade Intelectual de Invenção, a Exposição Internacional de Inovação e Invenção de Macau 
foi organizada é a principal exposição de marcas integradas da Ásia que combina exposição e feira 
comercial. A exposição atrai-se a participação de organizações e empresas de invenção, escolas, e 
inventores, oriundas de dezenas países. As obras das inscrições serão exibidas, entretanto, a cerimónia 
de entrega de prémios será realizada de 13 a 15 de Outubro de 2022 no Centro de Ciência de Macau. Seja 
bem-vindo.

Organized by the Macao Innovation and Invention Association and co-organized by the World Invention 
Intellectual Property Associations (WIIPA), the Macao International Innovation Invention Expo is a supreme 
brand expo integrated exhibition and trade in Asia. The Expo has attracted invention organizations, schools, 
companies and inventors from dozens of countries, and the Association will display the entries and present the 
prizes at the Macao Science Center from October 13 to 15, 2022. The public is welcome to attend.

第 10 屆澳門國際創新發明展
A Décima Exposição Internacional de Inovação e Invenção de Macau
The 10th Macao International Innovation Invention Expo

澳門電力股份有限公司（澳電）為慶祝成立五十週
年，將於今年 10 月 22 至 30 日假澳門科學館舉辦「潔
淨能源城市挑戰賽」，以提高中學生對環保及潔淨
能源應用的興趣及培養科研創新人才。是次活動獲
得澳門科學技術協進會的技術支持，並由本館擔任
協辦單位，歡迎公眾於展覽期間，投票選出最喜歡
的環保項目，嬴取豐富獎品。

Para celebrar o seu 50º aniversário, a CEM 
realizará a "Competição Cidade de Energia 
Limpa" que terá lugar no Centro de Ciência 
de Macau de 22 a 30 de Outubro deste ano, 
para despertar o interesse dos alunos do 
ensino secundário pela proteção ambiental e 
utilização de energias limpas, bem como nutrir 
talentos envolvidos na investigação e inovação 
científica. O evento será realizado com o apoio 
técnico da Associação Promotora das Ciências 
e Tecnologias de Macau, co-organizado pelo 
Centro de Ciência de Macau. Sejam bem-vindos 
a votar nos projectos ambientais favoritos 
durante a exposição, e os participantes terão a 
oportunidade de ganhar grandes prémios.

To celebrate its 50th anniversar y, the Macao 
Electric Lighting Company, Limited (Melco) will 
organize the "Clean Energy City Challenge" at the 
Macao Science Center from October 22 to 30 this 
year to raise secondary school students' interest 
in environmental protection and clean energy 
applications and cultivate innovative talent in 
science research and development. The event is 
supported by the Macao Science and Technology 
Association and co-organized by the Center. During 
the exhibition, participators can vote for their 
favorite environmental projects for fabulous prizes.

潔淨能源城市挑戰賽
Competição Cidade de Energia Limpa
Clean Energy City Challenge

活動 | Evento | Event 比賽 | Concurso | Contest
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澳門科學館每年都會與不同的社會福利團體合作，為有需要人士提供無障礙專題導賞，期望可將科普知識推廣給所
有人。今年 9 至 10 月，本館便與澳門仁慈堂盲人重建中心及聾人協會合作，安排視障及聼障人士到天文館欣賞中國
科學家精神電影《袁隆平》，並前往展覽中心體驗最新的特備展覽「全視澳門」，通過運用不同科技及別出心裁的
設計，讓他們自由地體驗澳門的特色建築、景點、飲食及文化。

O Centro de Ciência de Macau tem várias cooperações com os grupos de benefícios sociais todos os anos, 
oferecendo exibições temáticas acessíveis às pessoas carenciadas, com a perspectiva de promoção dos 
conhecimentos da ciência a todos. De Setembro a Outubro deste ano, o MSC, colaborado com o Centro de 
Reabilitação de Cegos da Santa Casa da Misericórdia e a Associação de Surdos de Macau, organizou a visita 
dos deficientes visuais e auditivos no Planetário para apreciar o filme Yuan Longping que mostra os espíritos 
dos cientistas chineses, e no Centro de Exibições, para experimentar a última exposição especial "MACAU 
VAST", que lhes permite sentir livremente a arquitectura, atracções, comida e cultura distintivas de Macau 
através da utilização das diferentes tecnologias e conceções únicas.

Every year, the Macao Science Center collaborates with various social welfare organizations to provide accessible 
tours for people in need to popularize science knowledge. From September to October this year, the Center will 
collaborate with the Rehabilitation Centre for the Blind, the Macau Holy House of Mercy Mission, and the Macao 
Deaf Association to arrange for the visually impaired and hearing impaired to enjoy the film about Chinese scientist 
spirit Yuan Longping at the Planetarium, and experience the latest special exhibition "Total Vision of Macao" at the 
Exhibition Center. Through the use of different technologies and innovative designs, they can freely experience 
Macao's unique architecture, attractions, food and culture.

社會福利活動
Actividades de Benefícios Sociais
Social Welfare Activity

為響應中國科學技術協會於 9 月在全國各地開展的 2022
年全國科普日活動，澳門科學館於九月亦以「科普向未
來」爲題推出數十項科普活動，內容包括：國家科技成
就專家講座、中國科學家精神科普劇場、體驗性科普演
示、點亮星辰天文科普系列活動、科學與音樂跨界演出、
夜探科學館，以及多場館校合作及教師培訓，以推動澳
門青少年科普教育及提升公衆的科學素養。

Em resposta às actividades do Dia Nacional da 
Ciência 2022 lançadas pela Associação Chinesa para 
a Ciência e Tecnologia em Setembro em todo o país, 
o Centro de Ciência de Macau (MSC) também lançou 
dezenas de actividades científicas em Setembro sob 
o tema "Ciência para o Futuro", incluindo palestras 
dos especialistas sobre realizações científicas e 
tecnológicas nacionais, teatro da ciência sobre 
o espírito dos cientistas chineses, demostrações 
experimentais da ciência, actividades da ciência 
a st ro n ó m i ca  N o i te  E st re l a d a ,  e s p e ctá c u l o s 
transfronteiriços da ciência e música, Noite no Centro 
de Ciência, entretanto, várias cooperações entre o 
MSC e as escolas e formações para professores, a fim 
de promover a educação científica entre os jovens e 
melhorar a literacia científica do público de Macau. 

To support the 2022 National Science Day launched 
by the China Association for Science and Technology 
in September, the Macao Science Center launched 
various science popularization activities in September 
with the theme of "Science for the Future", including 
expert lectures on national scientific and technological 
achievements, science popularization drama of Chinese 
scientist spirit, experiential science demonstrations, 
Starry Night astronomical science popularization 
activities, science-music crossover performances, night 
tour to MSC, as well as a series of activities such as MSC-
school cooperation and teacher training, so as to boost 
science education for youth in Macao and enhance the 
scientific literacy of the public.

活動回顧 – 全國科普日「科普向未來」 9 月活動
Revisão de Actividade - Actividades de Setembro do Dia Nacional da Ciência 
"Ciência para o Futuro"
Event Review - National Science Day "Science for the Future" Events in September

活動 | Evento | Event 活動回顧 | Actividades realizadas |  Past ActivitiesContest
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活動回顧 – 科學音樂搞搞震—音樂 ‧ 宇宙中的萬花筒
Revisão de Actividade - Festival de Ciência e Música – Música: Caleidoscópio no 
Universo
Event Review - Science and Music Festival – Music: Kaleidoscope in the Universe

澳門樂團於 9 月期間假本館舉行了三場音樂會，透過充滿創意而有趣的演奏形式，與公衆一起探索音樂與科學之間
微妙關係，共吸引了 224 名小朋友及家長一起參與。

A Orquestra de Macau realizou três concertos no Centro em Setembro, explorando a relação subtil entre 
música e ciência através das actuações criativas e interessantes, atraindo a participação das 224 crianças e 
pais em total.

The Macao Orchestra held three concerts at the Macao Science Center in September, exploring the subtle 
relationship between music and science through creative and interesting performances with the public, attracting 
224 children and parents.

活動回顧 | Actividades realizadas |  Past ActivitiesContest活動回顧 | Actividades realizadas |  Past ActivitiesContest
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會議廳
Salão de Convenções
Convention Hall

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

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