
As estrelas giram 
à volta do po.ro.s!
observação noturna
Condeixa a Nova



Desde sempre os mistérios do Universo inspiram e desafiam  
o ser humano. Os romanos observavam o céu, guiando-se 
por e através dele. Projetavam o seu imaginário mitológico 
e simbólico, atribuindo aos planetas e constelações as 
características do seus deuses. O Universo tornou-se tela  
das suas crenças.

“As estrelas giram à volta do PO.RO.S”, não só um programa 
de observação do céu noturno, mas também de descoberta 
dos planetas através da mitologia. São observações do céu 
real onde procuramos abrir portas para o céu imaginário!
_
Estas sessões serão realizadas no PO.RO.S · 21:00h
Quinta de S.Tomé, Av. Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, 
3150-160 Condeixa-a-Nova.  / tel. 239949122/ info.@poros.pt

30 JUN Sábado · Deuses e Planetas
Nesta noite, em que o fugaz Mercúrio persegue o Sol, Vénus 
se recolhe cedo e Júpiter, lá no alto, tudo domina, Saturno 
observa, à distância, o breve encontro entre Marte e Luna.
O Verão começa com todos os planetas conhecidos na 
antiguidade visíveis e alinhados no céu ao início da noite. 
Venha vê-los no PO.RO.S. 

27 JUL Sexta-feira · Eclipse total da Lua
Os romanos sabiam o que eram os eclipses. Mesmo assim 
aproveitaram um que ocorreu na noite anterior à batalha de 
Pydna, em 168 BCE, para levantar o moral das tropas. Além  
do eclipse, nesta noite acontece também a oposição de Marte 
(o planeta vermelho estará, visto da Terra, na direção oposta 
à do Sol), o que o torna mais brilhante do que em qualquer 
outro dia e visível durante toda a noite.

17 AGO Sexta-feira · Elongação máxima de Vénus
Conhecido como “a estrela da tarde” (ou da manhã, aquando 
da elongação oeste), o planeta mais brilhante era associado à 
deusa do amor e da beleza. Nesta noite estará no ponto mais 
alto a partir do horizonte imediatamente depois do pôr do Sol. 

7 SET Sexta-feira · Neptuno Cheio
O planeta azul vai ter a sua face iluminada perfeitamente 
visível a partir da Terra. Vai estar mais brilhante do que em 
qualquer outro dia do ano e será visível durante toda a noite. 
Como está muito longe da Terra, aparecerá apenas como um 
pequeno ponto azul.

24 OUT Terça-feira · Úrano Cheio
Pai de Saturno e avô de Júpiter, Úrano, também está 
representado no Sistema solar, apesar do respetivo planeta 
não ser ainda conhecido no tempo dos romanos. O planeta 
azul-verde vai ter a sua face iluminada perfeitamente visível 
a partir da Terra. Vai estar mais brilhante do que em qualquer 
outro dia do ano e será visível durante toda a noite. Como 
está muito longe da Terra, aparecerá apenas como um 
pequeno ponto azul esverdeado. Nesta noite, a Lua quase 
cheia também estará em destaque.


