Ciência e Conhecimento
Alentejo
Monsaraz
Observatório do Lago Alqueva - OLA
Morada: Courela da Coutada, CM 11277200-175
Monsaraz
Telefone: +351 960 361 906
E-mail: geral@olagoalqueva.pt Website:
http://www.olagoalqueva.pt
Horários:
Terça a Sábado: 16h30-23h30 (Abril a Outubro); 13h30-20h30
(Novembro a Março)
;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes; Lugares de estacionamento reservados;
Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada acessível: Total;
Área de receção adaptada a pessoas com necessidades
especiais; Circulação acessível no espaço interior: Total;
Acessibilidade a áreas/serviços: Loja, Instalações sanitárias,
Auditório; Informação acessível: Painéis informativos;
Competências de atendimento: Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Aprenda a encontrar a Estrela Polar, a identificar as
constelações e observe ao telescópio enxames de
estrelas, nebulosas e galáxias distantes.
O Observatório do Lago Alqueva (OLA), é um observatório
astronómico situado em plena Reserva Dark Sky Alqueva, no
Alentejo. Inaugurado em 2016, o OLA foi construído de raiz com
o objetivo de proporcionar aos visitantes um local agradável para
conhecer o Universo e aprender astronomia e astrofotografia
numa das regiões da Europa mais protegidas da poluição
luminosa das grandes cidades.
Para astrónomos amadores ou astrofotógrafos, o OLA aluga
equipamento e Plataformas de Observação, ideias para
observação e astrofotografia, que permitem desfrutar em pleno
o magnífico céu Alentejano.
No OLA encontra igualmente outros eventos: observações
solares, cursos de astronomia e astrofotografia, Café Ciência,
atividades para crianças, famílias, escolas, séniores e empresas.
Dispõe igualmente de auditório e áreas expositivas, espaço
lúdico exterior com relógio de sol e sistema solar à escala e
miradouro sobre o Lago Alqueva.
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Lisboa
Museu Nacional de História Natural e da Ciência
Morada: Rua da Escola Politécnica, 56-581250-102 Lisboa
Telefone: +351 21 392 18 08
E-mail: geral@museus.ulisboa.pt Website:
http://www.museus.ulisboa.pt
Horários:
De 3ª a 6ª feira: 10h00 - 17h00;
Sábado e domingo: 11h00-18h00;
Encerrado: 2ªs feiras e feriados. ;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Bar;
Acessos:
Autocarro; Metro;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes; Percurso acessível até à entrada:
Parcial; Entrada acessível: Parcial; Área de receção adaptada a
pessoas com necessidades especiais; Circulação acessível no
espaço interior: Parcial; Acessibilidade a áreas/serviços: Loja,
Cafetaria, Instalações sanitárias; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade auditiva, Incapacidade
motora, Incapacidade intelectual;

O Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC) da
Universidade de Lisboa é um espaço de educação, ciência e
cultura, no coração da cidade.
O Museu tem origem no Real Museu e Jardim Botânico da Ajuda,
criados no século XVIII, embora o local já albergasse instituições
de ensino desde o início do séc. XVII. O MUHNAC inclui espaços
repletos de ciência e de história, como o Jardim Botânico, que é
monumento nacional, o Laboratorio Chimico e o seu
emblemático anfiteatro, o Observatório Astronómico e o antigo
Picadeiro do Colégio dos Nobres. Além deste núcleo, o MUHNAC
inclui também o Observatório Astronómico de Lisboa na Tapada
da Ajuda.
Para além de diversas exposições, os visitantes encontrarão um
largo conjunto de actividades, visando estimular a curiosidade e
a compreensão sobre a Natureza e a Ciência e levando a
Universidade de Lisboa à cidade e à sociedade.

Porto e Norte
Bragança
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Centro Ciência Viva de Bragança
Morada: Rua do Beato Nicolau Dinis5300 - 014 Bragança
Telefone: +351 273 313 169 Fax: +351 213 516 603
E-mail: info@braganca.cienciaviva.pt Website:
http://www.braganca.cienciaviva.pt
Horários:
Terça a Domingo das 10h00 às 18h00. Sábado, Domingo e
feriados das 11h00 as 19h00.;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Bar;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes; Percurso acessível até à entrada: Total;
Entrada acessível: Total; Área de receção adaptada a pessoas
com necessidades especiais; Circulação acessível no espaço
interior: Total; Acessibilidade a áreas/serviços: Loja, Cafetaria,
Instalações sanitárias, Auditório; Informação acessível: Painéis
informativos, Legendas, Apresentações interativas e
audiovisuais, Itens para experimentação táctil;

O Centro Ciência Viva encontra-se onde, em 1914, em plena
Grande Guerra, o engenheiro francês Lucien Guerche, instalou
uma central de produção de energia elétrica.
Projeto da arquiteta italiana Giulia Appolonia, o Centro de
Ciência Viva, integra soluções inovadoras para climatizar o
ambiente interior e poupar energia, através de um sistema que
funciona como módulo vivo e onde os visitantes podem, em
tempo real e através de novas tecnologias, visualizar o
comportamento dos vários sistemas de controlo do edifício.
Os módulos da exposição permanente são dedicados à ciência,
mais especificamente ao património geológico e biológico da
região, dominada pelo Parque Natural de Montesinho, bem
como à energia, ao ambiente e à reciclagem. O centro inclui
também a Casa da Seda, recuperada com as caraterísticas
originais de um antigo moinho, integrando elementos da
memória local e regional com novos conteúdos de divulgação
científica.

Espinho
Planetário de Espinho
Morada: Centro Multimeios Espinho Avenida. 24, nº 800 4500-202 Espinho
Telefone: +351 227 331 190 Fax: +351 227 331 191
E-mail: planetario@multimeios.pt Website:
http://www.planetarioespinho.pt
Horários:
Terça a sexta: 10:00-13:00 / 14:00-17:30, para grupos
escolares/reservas;
Sextas: 21:00-22:00; Sábados: 14:00-19:00 / 21:00-22:00;
Domingos e feriados: 14:00-19:00.
Encerrado: segunda-feira.;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Bar;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviários;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes; Percurso acessível até à entrada: Total;
Entrada acessível: Total; Área de receção adaptada a pessoas
com necessidades especiais; Circulação acessível no espaço
interior: Total; Acessibilidade a áreas/serviços: Loja, Cafetaria,
Instalações sanitárias, Esplanada, Auditório; Informação
acessível: Painéis informativos;
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O Planetário de Espinho é um local que merece uma
visita quase obrigatória a quem se desloca a Espinho.
Trata-se do mais avançado planetário do país, equipado
com sistema de projeção digital de alta resolução.
A projecção no Planetário faz-se a 360º, podendo inclusivé ser
3D, dependendo da sessão apresentada. O espetador é
completamente rodeado com imagem e som, numa verdadeira
experiência imersiva, sendo mesmo "transportado" para dentro
da ação, o que torna o Planetário num equipamento ainda mais
eficaz e apelativo, conferindo-lhe simultaneamente uma enorme
flexibilidade.
Algumas das sessões são sobre temas de astronomia, mas há
também sobre biologia, matemática ou de puro entretenimento.
São projetados conteúdos pré-elaborados (filmes), mas uma das
grandes novidades deste sistema são as imagens geradas em
tempo real, graças ao simulador que o integra, que nos permite
viajar pelo Universo. Acompanhar o movimento de um planeta,
olhar a Terra do espaço, pelo Sistema Solar, ir ao encontro de
um cometa, viajar até ao exterior da nossa galáxia e observar a
sua estrutura, são alguns exemplos, do que poderemos
observar.
O planetário tem uma programação variada e é recomendado
para todas as idades.

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4/4

