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 O Museu Nacional de História Natural e da Ciência, no Jardim Botânico, no âmbito das Jornadas
Europeias do Património, criou a "Rota Biodiver-Cidade", uma viagem pela de cerca de duas horas que
dará a conhecer estranhas zonas do globo.
 
 A "Rota da Biodiver-Cidade" é uma viagem pela cidade num percurso de cerca de duas horas, para
reconhecer plantas que representam floras antigas, na maioria já extintas, e que fazem parte da flora
protegida de regiões sul americanas, asiáticas, africanas, passando pela região macaronésica e
voltando a casa, à região mediterrânea.
 
 Uma rota entre as 10:00 e as 12:30 que se desenvolve entre o Jardim Botânico, local de encontro,
Jardim do Príncipe Real , Jardim da Alegria, regressando ao Jardim Botânico.
 
 As Jornadas continuam a 27 de Setembro com "Património da Educação...À descoberta do séc. XIX"
 
 Entre as 15:00 e as 18:00 começa uma viagem ao século XIX, pelo Laboratorio Chimico onde se
poderão ver instrumentos de Física e Química e manuais usados para o ensino técnico na Escola
Politécnica de Lisboa fundada em 1837.
 
 A jornada seguirá rumo ao Museu João de Deus onde os participantes poderão ver manuais escolares
de António Feliciano de Castilho e de João de Deus (nomeado em 1888 Comissário Geral do Método de
Leitura Cartilha Maternal e agraciado pelo rei D. Carlos com a condecoração Grã Cruz de Santiago em
1895).
 
 O encontro será no átrio do Museu, Laboratório Chimico, Museu João de Deus
 
 A 28 de Setembro, o passeio que decorrerá entre as 11:00 e as 13:00, terá como tema "Fósseis por
todo o Lado"
 
 Trata-se de uma actividade em família para crianças a partir dos oito anos que pretende dar a
conhecer aos participantes a diversidade de fósseis que se encontram nas rochas utilizadas no
edificado e na pavimentação das imediações do Museu e explicar o que os museus fazem para garantir
a conservação do património geológico. A actividade inclui a produção de réplicas de fósseis.
Laboratório Pedagógico: MUHNAC
 
 Ponto de encontro: átrio do MUHNAC
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