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Museu Nacional de História 
Natural e da Ciência 

Jardim Botânico de Lisboa
Jardim Botânico Tropical

Observatório Astronómico de Lisboa

https://museus.ulisboa.pt/pt-pt
https://museus.ulisboa.pt/pt-pt
https://www.museus.ulisboa.pt/pt-pt/jardim-botanico-lisboa
https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/jardim-botanico-tropical
http://oal.ul.pt/


HORÁRIOS:
Museu
Terça a domingo: 10h00 - 17h00
Encerra segundas e feriados

Jardins
Todos os dias
outubro a março: 10h00 - 17h00
abril a setembro: 10h00 - 20h00
Encerra a 25 dovembro e 1 de janeiro

Todas as visitas orientadas incluem acesso ao 
Museu e/ou Jardins.

Lotação de visitas/eventos limitada para público 
em geral, sujeita a inscrição até 5 dias úteis 
de antecedência e pagamento até 48h de 
antecedência, após confirmação da visita. 

Visitas/atividades para grupos escolares sujeitas 
a marcação até 5 dias úteis de antecedência e 
respetiva confirmação. Pagamento antecipado 

no caso das atividades “Museu na Escola” e 
pagamento na hora para grupos escolares que 
visitam o Museu; neste caso o cancelamento 
sem encargos é possível até 48h de 
antecedência, após este prazo é aplicada taxa 
de cancelamento. 

As atividades só se realizam com número 
mínimo de participantes.

PROGRAMAÇÃO SUJEITA 
A ALTERAÇÕES 
CONFIRME ONLINE 



MUSEU PARA TODOS

WORKSHOPS 
E CURSOS

JARDINS PARA TODOS

NOVAS EXPOSIÇÕES

FORA DE PORTAS

CONVERSAS E DEBATES

CRIANÇAS E FAMÍLIAS

ENTRE MUSEUS

MUSEU ACESSÍVEL

MÚSICA, TEATRO, DANÇA E 
OUTROS EVENTOS 

MUSEU ESCONDIDO

PROGRAMA EXCLUSIVO 
PARA AMIGOS DO MUSEU

MUSEU CELEBRA



Museu 
para 
todos



Terças-feiras, sábado 
e domingo > 
15h00-16h00
  
Laboratorio Chimico
Construído na segunda metade do séc. XIX para 
a Escola Politécnica de Lisboa, foi integrado na 
Faculdade de Ciências em 1911 e foi intensamente 
utilizado para o ensino e investigação até 1998. 
Foi restaurado à traça original e abriu ao público 
em 2007. Está profusamente documentado e inclui 
uma coleção importante de peças históricas de 
equipamento, reagentes e instrumentos. Pela sua 
monumentalidade, funcionalidade e elegância, o 
Laboratorio Chimico é uma das joias histórico-
científicas da Universidade de Lisboa, da cidade 
e do país. É possivelmente o único sobrevivente 
dos grandes laboratórios oitocentistas das 
universidades europeias.

Local: Museu – Laboratorio Chimico
Preço: 4€/pax
Inscrição prévia: sim, inscrição 
até 5 dias úteis de antecedência
Lotação mínima: 5
Lotação máxima: 20

Visitas 
Orientadas 
Todas as visitas orientadas incluem 
acesso ao Museu. 

Quartas-feiras > 
15h00-16h00

Observatório Astronómico 
de Lisboa
O Real Observatório Astronómico de Lisboa, situado na 
Tapada da Ajuda, foi mandado construir por D. Pedro V. 
Atualmente denominado de Observatório Astronómico 
de Lisboa, foi o Observatório Nacional português, 
instituição de referência. A sua importância científica e 
histórica, em conjunto com a sua coleção, biblioteca e 
arquivo, não tem par no país.     
 
Local: Observatório Astronómico de Lisboa
Preço: gratuito 
Inscrição prévia: sem inscrição prévia 
Lotação mínima: 5
Lotação máxima: 20

Exposições
Venha conhecer as histórias que as exposições do Museu 
contam através de visitas orientadas, onde é feita uma 
apresentação geral da narrativa expositiva e se convida os 
visitantes a refletir sobre questões da atualidade.
 
Plantas e Povos >>
quarta-feira, sábado e domingo, 15h00
Entre Dinossáurios >>
quinta-feira, sábado e domingo, 15h00
Specere >>
quinta-feira, sábado e domingo, 15h00
Variações Naturais - Viagem pelas 
paisagens de Portugal >>
terça-feira, sábado e domingo, 15h00
Illustrare: Viagens da Ilustração
Científica em Portugal >>
sexta-feira, sábado e domingo, 15h00 

Local: Museu - Salas das exposições
Preço: 4€/pax
Inscrição prévia: sim, inscrição até 5 dias úteis 
de antecedência
Lotação mínima: 5
Lotação máxima: 20

https://museus.ulisboa.pt/plantas-e-povos
https://museus.ulisboa.pt/plantas-e-povos
https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/entre-dinoss%C3%A1urios
https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/entre-dinoss%C3%A1urios
https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/specere
https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/specere
https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/exposicao-variacoes-naturais
https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/exposicao-variacoes-naturais
https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/exposicao-variacoes-naturais
https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/exposicao-illustrare
https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/exposicao-illustrare


Grupos Escolares

Atividades no Museu para todas as idades, no âmbito das 
diversas áreas científicas e temáticas da atualidade, estimulando 
a aprendizagem ativa e um primeiro contacto com a investigação 
e a inovação científicas, sobre questões do quotidiano que 
complementam os programas curriculares. Mais informação aqui

Veja também a iniciativa Museu na Escola aqui

Laboratório com o 
Clube de Mineralogia

O Clube de Mineralogia retoma a colaboração com o MUHNAC 
com uma atividade que se pretende mensal para a prática 
laboratorial relacionada com a Mineralogia.

Datas: 
28 de janeiro – Tema a divulgar
25 de fevereiro  – Tema a divulgar
25 de março – Tema a divulgar

15h00 - 17h00
Local: Laboratório Marieta da Silveira
Preço: bilhete do Museu
Inscrição prévia: sim, 48h de antecedência
Lotação máxima: 20 

https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/grupos-escolares


Crianças e
famílias



No Museu
Ateliers, visitas, sessões de planetário e outras atividades para realizar em família.

À Descoberta de 
Variações Naturais
Uma viagem pelas áreas protegidas de Portugal 
na exposição Variações Naturais para observar 
e registar a diversidade de plantas e de animais 
e as suas relações. Logo a seguir, na exposição 
Specere debate-se sobre a importância das 
coleções para a conservação. .  

Física divertida

Visita a alguns módulos da Exposição Participativa 
de Física através da criação de contextos 
interativos.

Jogos e desafios matemáticos
Demonstração de desafios e jogos matemáticos, 
incluindo os do Campeonato Nacional de 
Jogos Matemáticos.

Quartas-feiras, sábados 
e domingos > 11h00-12h00

O meu primeiro 
caderno de campo

Breve visita à exposição Entre Dinossáurios 
seguida de uma simulação de uma escavação 
paleontológica que será registrada num 
caderno de campo individual. 

Local: Museu – vários espaços do Museu
Preço: 4€/pax
Inscrição prévia: sim, inscrição até 5 dias 
úteis de antecedência
Lotação mínima: 5
Lotação máxima: 20



No Jardim 
Botânico de Lisboa

Plantas aos 
Bocados 
Num percurso pelo Jardim 
Botânico de Lisboa 
recolhem-se os diversos 
“bocados” 

Botânicos 
por um Dia
O que faz um Botânico? 
Para que servem as 
coleções? Expedição no 
Jardim Botânico de Lisboa 
para elaboração de um 
caderno de campo. 

No Jardim 
Botânico Tropical 

Terças-feiras, sábados e 
domingos > 15h00-16h00

Aves do Jardim 
Botânico Tropical 
Expedição no Jardim Botânico Tropical para identificação 
das aves que ali habitam.

Plantas Notáveis
Expedição no Jardim Botânico Tropical para 
reconhecimento das suas plantas mais notáveis.  

Local: Jardim Botânico Tropical
Preço: 3€/pax
Inscrição prévia: sim, inscrição até 5 dias úteis 
de antecedência
Lotação mínima: 10
Lotação máxima: 20

Preço: 2,5€/pax
Inscrição prévia: sim, 
inscrição até 5 dias 
úteis de antecedência

Lotação mínima: 10
Lotação máxima: 20

Quintas-feiras, sábados 
e domingos, 11h00-12h00 



Festas de Aniversário

Todos os dias > 10h30-12h30 e 
14h30-16h30
Destinadas a pequenos grupos permitindo usufruir do espaço das exposições 
e das atividades do Museu e do Jardins, sob orientação de animadores 
especializados.

Consulte os programas disponíveis e mais informação aqui.

Local: Museu e Jardins
Preço: 200€
Inscrição prévia: sim, inscrição até 
5 dias úteis de antecedência

https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/festas-de-aniversario


No âmbito da estratégia de tornar o Museu mais acessível e inclusivo, está a desenvolver um programa 
pensado para pessoas com características especiais.

Museu
acessível



Visitas orientadas

Exposição Grupo do Risco - 
desenho em cadernos 
e fotografias
Data: 14 de janeiro   
LGP 11h30 AD 15h00
Data: 25 de fevereiro    
LGP 11h30 AD 15h00

Exposição Illustrare - 
Viagens da ilustração 
científica em Portugal
Data: 28 de janeiro     
LGP 11h30 AD 15h00
Data: 11 de março      
LGP 11h30 AD 15h00

Exposição Variações Naturais - 
Uma viagem pelas paisagens 
de Portugal

Data: 11 de fevereiro   
LGP 11h30 AD 15h00 
Data: 25 de março     
LGP 11h30 AD 15h00

Local: Museu, salas 
das exposições
Preço: 4€ (gratuito para 
pessoa com deficiência)
Inscrição prévia: sim, até 
48h de antecedência  
Lotação mínima: 5 
Lotação máxima: 20

Terceiro domingo 
do mês
Sessões descontraídas à exposição Variações 
Naturais - Uma viagem pelas paisagens 
de Portugal. Estas sessões destinam-se a 
todos os indivíduos e famílias que preferem 
ou beneficiam de um ambiente que não 
apresente estímulos audiovisuais excessivos 
(por exemplo, pessoas com défice de 
atenção, pessoas com deficiência intelectual, 
pessoas com condições do espectro autista, 
pessoas com deficiências sensoriais ou de 
comunicação). As exposições são preparadas 
para os horários propostos na tentativa de 
reduzir os níveis de ansiedade e tornar a 
experiência mais agradável. 
A exposição é preparada para os 
horários propostos na tentativa de reduzir os 
níveis de ansiedade e tornar a experiência 
mais agradável. 

Data: 15 de janeiro, 19 de fevereiro 
e 19 de março
Local: Museu, salas das exposições
Preço: incluído no bilhete do Museu
Inscrição prévia: não

Sessões descontraídas

Visitas orientadas com audiodescrição (AD) ou em língua gestual 
portuguesa (LGP) às exposições inseridas no programa Lisboa 
Capital Verde Europeia 2020. 



Jardins
para todos



Quartas-feiras > 11h00-12h00
Os jardineiros e as jardineiras mantêm, no dia a dia, as coleções dos jardins 
botânicos e têm muitas histórias para contar. Nas manhãs de quarta-feira, eles 
oferecem-nos uma visita especial ao Jardim Botânico de Lisboa. Basta para tal, 
dar essa indicação na bilheteira. 

Local: Jardim Botânico de Lisboa
Preço: incluído no bilhete
Inscrição prévia: não 
Lotação mínima: 5
Lotação máxima: 20

Terças-feiras, 
sábados e 
domingos > 
15h00-16h00

Jardim Botânico 
Tropical
O Jardim Botânico Tropical situa-se 
em Lisboa, na zona monumental 
de Belém, junto ao Mosteiro dos 
Jerónimos. Ocupa uma área total 
de cerca de 7 hectares, integrando 
um Parque Botânico aberto ao 
público com 5 hectares. Com um 
património vegetal especializado 
em flora tropical, o Jardim 
encontra-se classificado como 
Monumento Nacional. 

Local: Jardim Botânico Tropical
Preço: 3€/pax
Inscrição prévia: sim, inscrição 
até 5 dias úteis de antecedência
Lotação mínima: 10
Lotação máxima: 20

Visitas 
Orientadas 

Quintas-feiras, 
sábados e domingos > 
15h00-16h00

Jardim Botânico 
de Lisboa
O Jardim Botânico de Lisboa é um jardim 
científico que foi projetado em meados do 
século XIX para complemento moderno e 
útil do ensino e investigação da botânica na 
Escola Politécnica.
Algumas coleções merecem menção 
especial. A notável diversidade de palmeiras, 
vindas de todos os continentes, confere 
inesperado cunho tropical a diversas 
localizações do Jardim. As cicadáceas 
são um dos ex-libris do Jardim. Autênticos 
fósseis vivos, representam floras antigas, que 
na maioria se extinguiram. Hoje, são todas 
de grande raridade, havendo certas espécies 
que só em jardins botânicos se conservam. 
O Jardim é particularmente rico em espécies 
tropicais originárias da Nova Zelândia, 
Austrália, China, Japão e América do Sul, o 
que atesta a amenidade do clima de Lisboa 
e as peculiaridades dos microclimas criados 
neste Jardim. A 4 de Novembro de 2010 
o Jardim Botânico foi classificado como 
monumento nacional. 

Local: Jardim Botânico de Lisboa
Preço: 2,5€/pax
Inscrição prévia: sim, inscrição até 5 dias 
úteis de antecedência
Lotação mínima: 10
Lotação máxima: 20

Visitas com jardineiros



Life In | Vida nos Jardins 
Botânicos da Universidade 
de Lisboa

Vamos descobrir plantas, fungos, insetos e outros 
organismos que se escondem nos Jardins Botânicos 
da Universidade de Lisboa! Assim, podemos 
promover o estudo da biodiversidade "urbana", em 
conjunto com os cidadãos que visitam os nossos 
Jardins. Conheça mais sobre este projeto  aqui.

Primeiras quartas do 
mês > 11h00-12h30

Jardim Botânico de Lisboa

Datas: 1 de fevereiro e 1 de março
Preço: 2,5€/pax
Inscrição prévia: sim, inscrição até 
5 dias úteis de antecedência
Lotação mínima: 5
Lotação máxima: 20

Terceiras quartas 
do mês > 11h00-12h30 

Jardim Botânico Tropical

Datas: 18 de janeiro, 15 de fevereiro e 15 de março
Preço: 3€/pax
Inscrição prévia: sim, inscrição até 
5 dias úteis de antecedência
Lotação mínima: 5
Lotação máxima: 20

Atividades de 
ciência cidadã

22 março >
20h00 - 21h30

Visitas noturnas
O que se ouve e cheira no Jardim Botânico de 
Lisboa à noite? Será que conseguimos ver alguns 
dos seus habitantes no crepúsculo? A importância 
ecológica dos jardins. 

Local: Jardim Botânico de Lisboa
Inscrição prévia: sim, inscrição até 
5 dias úteis de antecedência
Lotação mínima: 10
Lotação máxima: 20
Preço: 2,5€/pax

Jardins à noite 

https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/life-in


Novas
exposições



Uma passagem pela 
Ópera de Pequim 
Numa organização conjunta entre o Museu de História 
Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa e o 
Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa, esta é 
uma exposição que tem como ponto de partida a Ópera 
de Pequim, dando a conhecer os trajes, personagens, 
gestos, músicas e cenários que fazem parte desta 
importante arte chinesa. A exposição tem uma forte 
componente interativa, que permite ao visitante entrar 
neste mundo da Ópera Chinesa e participar em várias 
actividades , desde  pinturas faciais a experimentar 
trajes da ópera.

Datas: 17 de fevereiro a 17 de setembro 
Local: A045 e A048    
Preço: incluído no bilhete do Museu 

Exposições
4.ª edição da Exposição do 
concurso de Fotografia em 
História Natural e Ciência
20 fotógrafos, 117 fotografias

Esta exposição apresenta as 33 melhores fotografias 
resultantes da 4ª edição do Concurso de Fotografia 
em História Natural e Ciência, nas várias categorias 
propostas, selecionadas por um júri especializado.

Com esta iniciativa o MUHNAC-ULisboa assume 
o compromisso anual de incentivar fotógrafos 
profissionais e amadores a captar as várias faces 
da Natureza e da Ciência em Portugal, e nos países 
africanos de língua oficial portuguesa (PALOP), 
exibindo ao público os melhores trabalhos.

Datas: fevereiro a abril
Local: Sala Azul
Preço: incluído no bilhete do Museu



Paradeisos
Artista: Henrique Vieira Ribeiro

Segundo Tomás Maia, Hegel diz que Paradeisos terá sido 
a primeira tradução grega para Éden: este compreenderia 
um recinto fechado contendo árvores de todas as espécies 
e animais.  

Definição que servirá de mote para a exposição/instalação 
proposta, composta pela presença de cadáveres de árvores 
cujo crescimento é manipulado pelo Homem, designadas 
vulgarmente por bonsais. Prática que evidencia a 
persistência do iluminismo enquanto ideologia nem sempre 
consciencializada.

Datas: 12  de janeiro a 12 de Fevereiro
Local:  Laboratório de Química Analítica
Preço: incluído no bilhete do Museu

TRANSCEN-Dental
Artista: Ana Leonor Martins

Exposição de escultura, desenho, instalação. A 
exposição tem como conceito, a degradação dos dentes 
ao longo da nossa vida. Os dentes definem as fases da 
nossa vida do primeiro ao último dente. O crânio e seus 
dentes são o símbolo mais forte da transitoriedade e o 
principal motivo de inúmeras representações de vanitas 
porque eles nos sobrevivem.

Datas: De 15 de fevereiro a 12 de março
Local:  Laboratório de Química Analítica
Preço: incluído no bilhete do Museu

Linha de Tempo
Artista: Paula Prates

Na continuação da pesquisa da artista sobre as 
formações rochosas e os minerais, as suas linhas, os 
seus planos, superfícies, volumes e contrastes, de como 
se formam e se amontoam, este projeto surge como 
um trabalho site-specific, pensado para o espaço do 
laboratório.

Nestes desenhos, trabalho a repetição das linhas de 
uma forma quase obsessiva e que por justaposição, e 
em vários planos e direções, se projetam no sentido de 
uma tridimensionalidade imaginária, própria dos efeitos 
ilusórios da representação, resultando em composições 
quase abstratas. «Proximidade entre a pedra e o papel. 
Ambos são fortes e frágeis ao mesmo tempo e vivem 
numa linha de tempo muito maior do que os nossos 
corpos humanos podem e conseguem experienciar.» 
(António Galopim de Carvalho)

Datas: De 16 de março a 9 de abril
Local:  Laboratório de Química Analítica
Preço: incluído no bilhete do Museu



música, 
teatro, 
dança e 
outros 
eventos 

TEATRO

True West
Sam Shepard 
Teatro JÁ

A língua da peça é o inglês.
Datas:  15 a 26 de março, 20:30-21:30 
(quarta a domingo)
Local:  Museu - Anfiteatro Manuel Valadares
Preço: 12€

EVENTOS Impulso Fotográfico: 
(des)arrumar o 
arquivo colonial

Programa brevemente disponível em www.museus.ulisboa.pt

www.museus.ulisboa.pt


Museu 
escondido



3ª quinta-feira do mês 
Visitas orientadas ou conversas a propósito da(s) coleção(ões) relacionada(s) com objeto do mês

19 janeiro: 15h00 - Visita ao Laboratorio Chimico da Escola Politécnica de Lisboa.

16 fevereiro: 13h00 - Visita à estação meteorológica do Instituto Dom Luiz.

14 março: 15h00 - Oficina de jogos matemáticos, no âmbito do 
programa comemorativo do Dia Internacional da Matemática.

Objeto do Mês

Todos os meses, um objeto vindo das ‘profundezas’ das 
reservas é mostrado a todos.  

janeiro: Aparelho de Carré
fevereiro: Heliógrafo
março: Stomachion



Fora de
portas



Jardins fora 
de portas - 
A natureza é 
o maior jardim 
de todos

Última quarta do mês > 
10h00-13h00
Visitas guiadas a locais muito especiais em termos 
botânicos. Durante várias décadas diversos 
botânicos do Museu têm herborizado material 
nestes locais permitindo avaliações periódicas do 
estado de conservação das espécies. O Museu 
dá assim oportunidade do acompanhamento 
dos seus profissionais e a possibilidade de ouvir 
diversos aspetos ecológicos, taxonómicos e de 
conservação, observando as espécies nos seus 
habitats naturais e os principais problemas à sua 
preservação futura. 

29 de março - Arrimal, Parque Natural 
Serra Aire e Candeeiros
Preço: 10€/pax
Inscrição prévia: sim
Lotação mínima: 10
Lotação máxima: 20

Roteiros do conhecimento
Percursos temáticos sobre o conhecimento em múltiplas áreas por 
todo o país.

28 de janeiro > 15h00-18h00

Museus de geociências do IST

A História dos Museus de Geociências do IST remonta ao Instituto 
Industrial de Lisboa, criado em 1852 por Fontes Pereira de Melo e grande 
parte deste acervo corresponde a materiais geológicos portugueses e 
dos países da CPLP. Este legado tem associado bibliotecas temáticas 
na Área das Geociências e um Laboratório de Mineralogia e Petrologia 
(Laboratório Aires-Barros) e resulta do trabalho desenvolvido por diversas 
gerações de professores, o qual foi determinante para o desenvolvimento 
da Engenharia de Minas e da Geologia Aplicada em Portugal.  

Dinamizadores: Manuel Francisco Pereira.
Ponto de encontro: Instituto Superior Técnico, Departamento de 
Minas. Av. Rovisco Pais, nº1, Lisboa.
Preço: gratuito
Inscrição prévia: sim
Lotação máxima: 30
Informações e inscrições: geral@museus.ulisboa.pt

mailto:geral@museus.ulisboa.pt


Sempre que a escola não possa vir ao 
Museu, o Museu pode ir até à escola para 
abordagem de conteúdos presentes nas 
exposições de história natural, a partir de 
objetos das coleções ou de elementos que 
se encontram no pátio da escola.
Projeto piloto disponível nesta fase apenas 
para as escolas do Concelho de Lisboa.

Natureza, para que 
te quero? 
A importância dos recursos naturais e 
a diversidade de espécies vegetais e 
animais: cada grupo faz a sua investigação 
a partir de objetos do Museu e de um 
percurso no pátio da escola. Porquê a 
conservação e sustentabilidade? 

A partir do 2º ciclo do ensino básico

Animais por perto, 
por fora e 
por dentro  
Reconhecimento da diversidade animal 
durante um percurso no pátio da 
escola e classificação desses animais 
relativamente aos diferentes grupos a 
que pertencem, mediante caraterísticas 
externas e internas e comparando com 
exemplos das coleções do Museu. 

A partir do 3º ano do ensino básico

Museu na escola



Jardins Botânicos 
na escola      
Os Jardins Botânicos da Universidade de Lisboa 
trabalham em parceria para levar às escolas 
questões importantes sobre as plantas: são 
exploradas maletas com estruturas recolhidas no 
Jardim Botânico de Lisboa, no Jardim Botânico 
Tropical e no Jardim Botânico da Ajuda para auxiliar 
uma procura ativa de respostas. Sempre que existir 
um jardim no pátio da escola será incluído um 
percurso que aplique os conhecimentos.

Crescer da Raiz 
à Semente
Como é constituída uma planta? As diferentes 
partes das plantas e suas funções (raízes, caule, 
folha, fruto), a partir de estruturas da maleta dos 
Jardins Botânicos.

1º ciclo do ensino básico

Dentro das Folhas 
Por que razão as folhas mudam de cor?A importância da 
fotossíntese para assegurar as funções vitais das plantas e a sua 
relação com os ciclos anuais, a partir da observação de estruturas 
da maleta dos Jardins Botânicos. 

2º ciclo do ensino básico

Mil e Uma Maneiras 
de Sobreviver
As plantas são todas iguais? Sendo originárias de diferentes partes 
do mundo que desafios encontram e que adaptações desenvolvem 
para sobreviver e garantir a sua reprodução? A maleta dos Jardins 
Botânicos traz muitos exemplos para serem analisados.

3º ciclo do ensino básico

Nós entre Plantas 
Se olhares para ti e para o que te rodeia quantas plantas consegues 
identificar? As plantas são a base dos ecossistemas, mas são 
também fonte de diversas matérias primas muito úteis no nosso 
dia a dia. A maleta dos Jardins Botânicos ajuda a esclarecer muitos 
enigmas sobre as utilidades das plantas. 

Preço: 3,5€/pax 
Duração: 1h30
Inscrição prévia: sim
Lotação mínima: 15 participantes ou pagamento correspondente
Lotação máxima: 1 turma

Consulte também a oferta de visitas orientadas e atividades 
para grupos escolares no Museu e Jardins aqui

https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/grupos-escolares


Entre
museus

Programa de atividades organizado em parceria com outros museus.

Praças, Jardins e Água
Percurso que permite conhecer o Jardim Botânico de Lisboa e a história 
associada à água e jardins na sétima colina, atravessando a galeria subterrânea 
do Loreto até São Pedro de Alcântara. Parceria com Museu da Água

Datas: 21 de março, 14h30-16h30
Local: Jardim Botânico de Lisboa, Museu da Água 
Preço: participação gratuita (Atividade inserida na programação do Dia 
Internacional da Floresta e Dia Mundial da Poesia))
Inscrição prévia: sim
Lotação mínima: 5
Lotação máxima: 20



Museu 
celebra



14 março
Programa brevemente disponível 
em www.museus.ulisboa.pt

Preço: bilhete entrada
Inscrição prévia: sim

Dia 
Internacional 
da Matemática

21 março

11h00  - Plantas e poesia
Visita orientada ao Jardim Botânico de Lisboa 
com leitura de poemas de autores portugueses 
a propósito de algumas espécies. 

14h30 - Praças, Jardins e Água
Percurso que permite conhecer o Jardim 
Botânico de Lisboa e a história associada à 
água e jardins  na sétima colina, atravessando a 
galeria subterrânea do Loreto até São Pedro de 
Alcântara. Parceria com Museu da Água

Público alvo: a partir dos 10 anos
Lotação máxima: 20
Preço: Participação gratuita (dia comemorativo)
Inscrição prévia: sim

 

Dia 
Internacional 
da Floresta e 
Dia Mundial 
da Poesia14 março

Programa brevemente disponível em museus.
ulisboa.pt  : aqui

Preço: bilhete entrada
Inscrição prévia: sim

www.museus.ulisboa.pt
museus.ulisboa.pt
museus.ulisboa.pt


Conversas 
e debates



60 Minutos de Ciência

Num formato informal e descontraído, 60 minutos de ciência 
pretende ser um fórum de discussão entre especialistas e cidadãos 
sobre temas atuais da Ciência. 
Conversa online com transmissão no YouTube  do Museu

1 março > 17h00
Alimentação em tempos de guerra: que impactos ao nível da 
segurança alimentar?

Representante da FAO-Portugal

Museus em diálogo

Conversas com diretores de museus de países de 
expressão portuguesa. 

mensalmente na última 
quarta-feira > 15h00
Local: YouTube MUHNAC

25 janeiro
Entre Lisboa e Leiria
Museu de Leiria
Vânia Carvalho

22 fevereiro
Programa brevemente disponível em:
www.museus.ulisboa.pt

22 de março
Programa brevemente disponível em:
www.museus.ulisboa.pt

www.museus.ulisboa.pt%0D
www.museus.ulisboa.pt%0D


Conversa online com transmissão no YouTube 
do Museu, às 17h00.

30 janeiro 
Proposta de reconstituição das plantas do 
Real Colégio dos Nobres de Lisboa em 1772

Clara Branco, Faculdade de Arquitetura 
da Universidade de Lisboa 

Moderação: Marta Lourenço, MUHNAC-ULisboa 

27 fevereiro 
Informação brevemente disponível em www.museus.ulisboa.p 

27 março 
Informação brevemente disponível em www.museus.ulisboa.p

Seminários de 
Cultura Material 
da Ciência > 17h00 
Apresentação e discussão de estudos de caso em cultura material -- 
objetos, espécimes, coleções - e a sua relevância para a investigação 
contemporânea nas humanidades, artes, ciências e tecnologias.

www.museus.ulisboa.p
www.museus.ulisboa.p


Workshops 
e cursos
Workshops 
e cursos



23 fevereiro, 2, 9, 
16, 23 e 30 março > 
14h00 - 17h00
Workshop de pinturas faciais e atividades culturais 
associadas à ópera chinesa, no âmbito da 
exposição Uma passagem pela Ópera 
de Pequim

WORKSHOP 
Uma passagem pela 
Ópera de Pequim

WORKSHOPS 
Impulso 
Fotográfico: 
(des)arrumar o 
arquivo colonial 

Informação brevemente disponível em 
www.museus.ulisboa.pt

www.museus.ulisboa.pt


Programa 
exclusivo 
para Amigos 
do Museu



22 março > 17h00
Os Horizontes de Lisboa – visita ao terraço do 
Museu com a Diretora Marta Lourenço 
Traga binóculos, nós damos a limonada.

Lotação máxima: 15 

29 março > 18h00
O gigante da Tapada – visita ao Observatório 
Astronómico de Lisboa

Lotação máxima: 15 

Junte-se a este grupo de amigos na bilheteira do 
Museu ou através de geral@museus.ulisboa.pt

Mais informações sobre os Amigos do Museu em 
museus.ulisboa.pt

mailto:geral@museus.ulisboa.pt
museus.ulisboa.pt
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