Parques e Ciência no Concelho

Visitas com reserva obrigatória.
Situado no Parque Ambiental de Santa Margarida, o Borboletário abriu ao público no dia 5 de
junho de 2013. Trata-se de um espaço criado para dar a conhecer o mundo das borboletas,
contribuindo para o conhecimento da biologia e ecologia destes insetos, servindo assim como
modelo para compreender a importância da conservação da diversidade de seres vivos.
No interior do Borboletário o tempo está sempre quente e húmido. Desta forma é possível
manter vivas, durante todo o ano, borboletas tropicais que esvoaçam por entre a vegetação.
Cientistas, alunos e professores das escolas, famílias com ou sem crianças, turistas, todos têm
no Borboletário um universo especial, verdadeiramente exótico, onde podem observar diversas
espécies de borboletas, incluindo algumas de dimensões consideráveis, todas de uma beleza
indizível. Entrar no Borboletário é ter a sensação que, de repente, os trópicos vieram de visita
ao Parque Ambiental para nos pôr diante dos olhos um mundo de maravilha.
Venha descobrir os encantos da natureza por entre o voo das borboletas.
GUIA DE EXPLORAÇÃO
Guia de Exploração Didática
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PREÇÁRIO
Entre 3 a 5 anos
De 6 a 11 anos
De 12 a 65 anos
Mais de 65 anos

1,50 €
2,00 €
2,50 €
1,50 €

HORÁRIO
Entradas no seguinte horário: 11h00 |12h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00
Encerra às segundas-feiras e dias 1 de janeiro, 24, 25 e 31 de dezembro.
O número de visitantes em cada entrada é limitado a 12 pessoas.
É obrigatório a realização de reserva antecipada. O bilhete terá que ser adquirido até 15
minutos antes da hora de entrada.
O visitante é acompanhado por um monitor e cada visita terá uma duração máxima de 45
minutos.

CONTACTOS

Parque Ambiental de Santa Margarida
Estrada Municipal 592
Vale de Mestre
2250-282 Santa Margarida da Coutada
Telefone: 249 736 929
E-mail: parqueambiental@cm-constancia.pt
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Localização

GPS 39º 26' 45,585" N 8º 19' 9,010" O

Integrado na rede de Centros Ciência Viva, o "Centro Ciência Viva de Constância – Parque de
Astronomia" constitui um convite à participação em atividades baseadas em astronomia.
Outras áreas científicas, que envolvem observações de acontecimentos quotidianos, integram
este conjunto. Com parte considerável dos equipamentos instalados ao ar livre, num ambiente
de intensa arborização, o convívio com a ciência neste Centro proporciona, simultaneamente,
um pleno contacto com a natureza.
Auditório
Com capacidade para 50 lugares sentados, a sala está equipada com meios audiovisuais,
ligação à internet e sistema de transferências de imagens e comando do telescópio instalado
no terraço.
Observatório astronómico
Cinco cúpulas móveis que abrigam telescópios de várias aberturas e arquiteturas, destacandose um telescópio de 10", tipo Schmidt Cassegrain, um telescópio de 16" tipo Newton com
montagem dobsoniana e um telescópio de 20" tipo Dall-Kirkham em montagem robotizada.
Lab. Holografia
Instalação invulgar, quase completamente soterrada, abriga um equipamento avançado de
holografia, que permite ao experimentador criar imagens a três dimensões através de padrões
de interferência de luz.
Planetário
Sala com capacidade para 40 pessoas, equipada com um sistema digital que permite simular o
céu observável em qualquer hora, data ou latitude. Constitui um precioso complemento às
exposições orais e uma alternativa, quando as condições meteorológicas se apresentam
desfavoráveis, às observações do céu real.
Módulos exteriores
Galáxia
Estrutura móvel, em inox, que representa algumas caraterísticas da nossa galáxia (Via Láctea);
estrutura, diâmetro, número de estrelas, ana galáctico...
Sistema Solar
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Representação dos componentes principais do Sistema Solar, sendo apenas respeitada a
escala de distâncias entre eles. Para além de tornar evidentes as proximidades dos planetas
interiores (aqueles que orbitam entre o Sol e a cintura de asteróides), permite ainda perceber o
enorme vazio dos espaços em que giram os gigantes gasosos.
Carrocel de Saturno
Plataforma representando o sistema de Saturno e a sua maior lua (Titã) que permite
compreender a estrutura dos anéis de Saturno e o seu aspecto quando observados da Terra.
Carrocel de Júpiter
Plataforma representando o sistema de Júpiter e as quatro luas galileanas, na qual se referem
escalas, velocidades angulares (Leis de Kepler) e o alinhamento das luas quando observadas
da Terra.
Carrocel Sol-Terra-Lua
Plataforma representado o Sol, a Terra e a Lua, na qual um complexo mecanismo faz rodar a
Terra sobre si própria, ao mesmo tempo que gira em torno do Sol. Sentado na Terra, o
experimentador tem a sensação de ser o Sol a deslocar-se em relação às arvores distantes.
Simultaneamente, a Lua gira em volta da Terra, sendo respeitada (aproximadamente) a
proporcionalidade dos tempos gastos em cada movimento.
Relógio de Sol analemático
Analema é uma linha curva, fechada resultante da união de vários pontos correspondentes à
extremidade da sombra de um objeto, ao longo do ano. O experimentador colocará os pés
sobre um traço correspondente ao mês em que fizer a observação, para que a sua sombra
atinja uma escala em que estão marcadas as horas, podendo assim registar esse momento.
O analema evidencia ainda as diferentes alturas atingidas pelo Sol e os desvios da hora solar
ao longo do ano.
Esfera celeste
Constituída por aros de 7,5 m de diâmetro, representando o meridiano do lugar, o equador
celeste, os trópicos e os círculos polares, permitirá – para além da contemplação da sua beleza
– complementar ações de formação que envolvam coordenadas (geográficas ou celestes) e
mesmo atividades lúdicas. Um experimentador encostado à estrutura central poderá observar a
Estrela Polar através de um orifício situado na direção do eixo de rotação da Terra ou – voltado
para sul – ver uma estrela cruzar o meridiano do lugar e medir então a sua altura. Nas ocasiões
dos equinócios e dos solstícios, a luz do Sol passa – ao meio dia solar – por orifícios colocados
no aro correspondente ao meridiano e incide no centro da esfera.
Globo
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Representação da Terra, com quase dois metros de diâmetro, acessível por uma rampa de
onde se pode fazê-lo rodar em torno de um eixo apontado ao polo e com a inclinação
correspondente à latitude do lugar. Os experimentadores podem, assim, localizar um ou outro
continente (em relevo) ou mar e verificar – à noite – como a Estrela Polar se encontra à
frente do eixo da Terra e se mantém praticamente fixa, enquanto decorre o movimento
aparente da esfera celeste.
Observatório Solar (Lab de Heliofísica)
Edifício com sistemas de espelhos e lentes que permitem o estudo do Sol no domínio do visível
e do H-Alfa, bem como do seu espetro e a identificação de alguns elementos químicos.
Física no voo
Espaço amplo que alberga um avião a jacto, Lockheed T-33, cedido pela Força Aérea
Portuguesa, onde poderão ser explorados princípios do voo e a fisiologia humana. Além disso,
o experimentador poderá simular / pilotar um avião através de um software e vivenciar a
sensação de ausência de gravidade através de um giroscópio humano.
Anfiteatro Rómulo de Carvalho
Com capacidade para 250 pessoas sentadas, a sala está equipada com meios audiovisuais e
ligação à internet.
Lago Arquimedes
Espaço equipado com vários equipamentos do património tradicional, como nora, picota e
parafuso de Arquimedes que permitem a exploração de vários princípios físicos: energia
potencial, cinética, principio de alavancas...
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HORÁRIO
segunda | descanso semanal
terça a sexta | 10h00 às 13h00 - 14h30 às 18h00
sábado
outubro a abril | 14h30 às 18h30 - 20h30 às 22h30
maio a setembro | 15h00 às 19h00 - 21h00 às 23h00
domingo e feriados
outubro a abril | 14h30 às 18h30
maio a setembro | 15h00 às 19h00
Outras observações noturnas | marcação prévia (grupo)
O Centro encerra nos dias | 1 de janeiro / 24 e 25 de dezembro / 31 de dezembro

CONTACTOS
Centro Ciência Viva de Constância – Parque de Astronomia
Alto de Santa Bárbara – Vila Galileu Galilei n.º 817
2250-100 Constância
Telefone: 249 739 066
Fax: 249 739 084
Email: info@constancia.cienciaviva.pt
Web: http://constancia.cienciaviva.pt

Localização

O Parque Ambiental de Santa Margarida (PASM) é um espaço lúdico-pedagógico com cerca de
6 hectares, localizado numa zona rural da freguesia de Santa Margarida da Coutada, que abriu
ao público em abril de 2002.
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Proporcionamos aos visitantes o contacto direto com a natureza, podendo desfrutar de
momentos de lazer e dispondo de informação e atividades relacionadas com o ambiente e a
natureza. Qualquer visitante pode, simplesmente usufruir do espaço individualmente ou em
convívio com a família e amigos, ou então realizar atividades integradas em programas de
educação ambiental ou em visitas esporádicas.
O Parque Ambiental de Santa Margarida está munido de um vasto leque de equipamentos e
apresenta várias actividades temáticas.
Equipamentos que constituem o PASM:
Ecoteca, constituída pelo espaço Internet, centro de documentação ambiental, posto de
leitura da biblioteca municipal, exposições, laboratório, auditório e loja;
Borboletário Tropical;
Parque de Merendas;
Campo de Jogos;
Ginásio ao Ar Livre;
Parque Infantil;
Anfiteatro ao Ar Livre;
Torre de Observação;
Jardim de Plantas Aromáticas e Medicinais;
módulos didáticos para exploração de temáticas ambientais.
Atividades disponibilizadas aos visitantes:
exploração de circuitos de interpretação ambiental;
visitas guiadas ao Borboletário Tropical;
visitas guiadas ao jardim de plantas aromáticas e medicinais;
passeios pedestres interpretativos;
atividades específicas para o público escolar.
GUIA DE EXPLORAÇÃO
Guia de Exploração 2018/2019
PASSEIOS E PERCURSOS PEDESTRES
Percursos Pedestres de Observação e Interpretação da Natureza
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HORÁRIO
Aberto todos os dias exceto dias 1 de janeiro e 25 de dezembro
De abril a setembro: 08h30 – 20h00.
Espaço Internet: 10h00 – 19h00;
fevereiro, março e outubro : 08h30 – 19h00.
Espaço Internet: 10h00 – 18h00;
novembro, dezembro e janeiro: 08h30 – 18h00.
Espaço Internet: 10h00 – 17h00;

CONTACTOS
Parque Ambiental de Santa Margarida
Estrada Municipal 592
Vale de Mestre
2250-282 Santa Margarida da Coutada
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Telefone: 249 736 929
E-mail: parqueambiental@cm-constancia.pt

Localização

GPS 39º 26' 45,585" N 8º 19' 9,010" O
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