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Festa no Museu e Solstício de Verão
 

URL: http://e-cultura.sapo.pt/evento/254

 
Dia 20 de junho, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência realiza a FESTA NO MUSEU. As
comemorações continuam no dia 21 de junho, o dia do solstício e a festa dá lugar a atividades no
âmbito do Ano Internacional da Luz.
 
 
No próximo sábado, dia 20 de junho, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC)
realiza a FESTA NO MUSEU.
 
Uma festa onde a sardinha dá o mote para a realização de atividades sobre os peixes, o mar e a
conservação dos recursos marinhos.
 
A FESTA NO MUSEU é uma iniciativa do MUHNAC que decorre uma vez por ano, no sábado mais
próximo do solstício e inclui um programa de atividades gratuitas e animação para todos os públicos, a
par dos Mercados no Museu, também com entrada livre no acesso ao Jardim Botânico de Lisboa. Estão
confirmadas parcerias para o desenvolvimento das mais diversas atividades e o Museu de Lisboa traz
jogos tradicionais para a entrada do Jardim Botânico. E como estamos no coração das Festas de
Lisboa, também a música está assegurada.
 
As comemorações continuam no dia 21 de junho, domingo. É dia do solstício e a festa dá lugar a
atividades no âmbito do Ano Internacional da Luz, também gratuitas e a par dos Mercados do Museu
que continuarão a alegrar o acesso ao Jardim Botânico durante todo o dia.
 
As personalidades de ciência que apresentam as exposições do MUHNAC na primeira pessoa, vão
também marcar presença, a propósito das comemorações sobre a Luz: no sábado pode (re)conhecer
Thomas Edison e no domingo Albert Einstein.
Não falte!
 
Mais informações em:
www.museus.ulisboa.pt
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