Via Láctea a partir
do Castelo de Noudar
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Nebulosa da Águia
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A nossa galáxia está cheia de gigantes nuvens de gás. Esta imagem
PRVWUDXPDGHVVDVQXYHQVD1HEXORVDGDJXLD(VWDVQXYHQV
formam novas estrelas e discos a partir dos quais se foram planetas
extra-solares. Esta imagem mostra estrelas que se estão a formar
dentro de novelos de gás e poeira. As cores representam a luz emitida
por hidrogénio (verde), oxigénio (vermelho) e enxofre (azul).

Esta é uma vista da Via Láctea do Castelo de Noudar no Parque de Natureza de Noudar, um dos locais
com o céu mais escuro de Portugal. Criada em 1307, esta fortaleza medieval foi uma importante defesa
na fronteira durante o início do século XIV.

Luz Cósmica:
Para Além da Lâmpada

A Nossa Galáxia
Crédito: ESO/H.H. Heyer
2DUFREULOKDQWHGDQRVVDJDO£[LDD9LD/£FWHDHVWHQGHVHDWUDY«VGRF«XQRFWXUQR(VWH«XP
SDQRUDPDGHJUDXVGRF«XQRFWXUQRQR2EVHUYDWµULR3DUDQDORREVHUYDWµULRDVWURQµPLFR
terrestre mais avançado do mundo onde se encontra o Very Large TelescopeGR2EVHUYDWµULR(XURSHXGR
6XOQR&KLOH(VWDLPDJHP«FRPSRVWDSRUIRWRJUDĆDVLQGLYLGXDLVREWLGDVGXUDQWHXPWHPSRWRWDOGH
exposição de cerca de 30 minutos.

Nebulosa Helix
Astrofotografia
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quando uma estrela de massa média, como o nosso Sol, termina a sua vida - um processo que pode levar
GH]HQDVGHPLOKDUHVGHDQRV$HVWUHODPRULEXQGDSHUGHDVVXDVFDPDGDVH[WHULRUHVHRTXHUHVWDGD
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estrelas se formam.

Astrofotógrafos exploram o céu nocturno. Esta
IRWRJUDĆDIRLWLUDGDQDUHJL¥RAlqueva Dark Sky,
onde o Museu da Luz está situado. Este foi o
SULPHLURORFDOQRPXQGRDUHFHEHUDFHUWLĆFD©¥R
Starlight Tourism Destination. Aqui, o céu estrelado
FLQWLODFODURHEULOKDQWHFRPSROXL©¥ROXPLQRVD
mínima.

Halo Solar
Crédito: Lars0001/Wikimedia Common
(VWDIRWRJUDĆDIRLWLUDGDQD$OHPDQKDHPRVWUDXP
fenómeno óptico conhecido como um "halo solar". No
tempo frio, as nuvens cirrus (nuvens compostas de
FULVWDLVGHJHOR ĆFDPPDLVEDL[DVHRVFULVWDLVGHJHOR
ĆFDPVXVSHQVRVQHVVDVQXYHQVDJLQGRFRPRSHTXHQRV
prismas. Estes refractam as ondas de luz que passam
através da atmosfera da Terra e produzem o que se
SDUHFHFRPDQ«LVEULOKDQWHVHPWRUQRGR6RO(VWH
PHVPRHIHLWRSRGHWDPE«PVHUREVHUYDGRHPWRUQR
da Lua.

CRÉDITOS
A exposição Luz Cósmica: Para Além da Lâmpada é produzida pela União
Astronómica Internacional, SPIE (Sociedade Internacional de Óptica e Fotónica), do
7HOHVFµSLR(VSDFLDO&KDQGUDGD1$6$HGD8QLYHUVLGDGHGH/HLGHQSDUDFHOHEUDUR
Ano Internacional da Luz de 2015.
Comissário: Pedro Russo
Coordenção: Museu da Luz
Produção: Rafael Monterde, Maria Gaivão, Odile Bouchard,
Arianna Weingarten e Joshua Borrow.
www.cosmiclight.org
www.museudaluz.org.pt

Luz Cósmica: Para Além da Lâmpada é uma exposição internacional que
mostra um pouco da incrível variedade de Luz na Natureza. A Luz é a
matéria-prima de cientistas, artistas e pensadores. Nesta exposição,
desvenda-se um pouco dessa dimensão multidisciplinar da Luz enquanto
fenómeno. As imagens expostas foram seleccionadas por especialistas
SHORFRQWH¼GRFLHQW¯ĆFRPDVWDPE«PSHODVXDGHVOXPEUDQWHEHOH]D

Fotomicrografia polarizada
Crédito: Marek Mís
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EDVWDQWHGLIHUHQWHV$IRWRPLFURJUDĆD«XPDLPDJHPWLUDGDSRU
XPDP£TXLQDIRWRJU£ĆFDDWUDY«VGHXPPLFURVFµSLR(VWD
IRWRPLFURJUDĆDIRLWLUDGDFRPOX]SRODUL]DGDPRVWUDXPDPLVWXUD
cristalizada de componentes químicos da medicação anti-muco.
1RUPDOPHQWHDVRQGDVGHOX]YLEUDPHGLVSHUVDPVHHP
GLIHUHQWHVGLUHF©·HV4XDQGRDOX]«UHVWULWD¢YLEUD©¥RDSHQDV
QXPSODQRLVWR«GHQRPLQDGRGHSRODUL]D©¥RHSHUPLWHREVHUYDU
novos detalhes .

Retina de um Rato
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Esta imagem mostra a retina de um rato e o seu nervo óptico
através de um microscópio confocal de varredura. Estas células
e nervos são responsáveis por converter a informação da luz
TXHFKHJDDRROKRQXPDLPDJHPQRF«UHEUR$VF«OXODVHRV
QHUYRVIRUDPPDUFDGRVFRPFRUDQWHćXRUHVFHQWHSDUDPRVWUDU
as suas diferentes características. Imagens detalhadas como
estas permitem aos cientistas comparar as estruturas
microscópicas de células e nervos doentes e saudáveis, o que os
DMXGDDFRPSUHHQGHUDELRORJLDGHVVHVWHFLGRVSDUDSRGHUHP
desenvolver tratamentos terapêuticos.

Igreja da Nossa Senhora da Luz
Crédito: B. Tafreshi (www.twanight.org/tafreshi/)

O Centro da nossa galáxia
Crédito: Raios-X: NASA/CXC/UMass/D. Wang et
al.; Visível: NASA/ESA/STScI/D.Wang et al.;
Infravermelhos: NASA/JPL-Caltech/SSC/S.Stolovy
A luz pode ter diferentes formas: ondas de rádio, ondas
infravermelhas, raios-X, etc. Os astrónomos estudam o
&RVPRVREVHUYDQGRDOX]QHVWDVGLIHUHQWHVIRUPDVTXH
FKHJDGRVREMHFWRVQR8QLYHUVR8VDPWHOHVFµSLRVSDUD
REVHUYDUHPHVWDOX]HUHFROKHURP£[LPRGHLQIRUPD©¥R
Esta imagem do centro da Via Láctea foi produzida
através de uma série de imagem em raios-X e
infravermelhos. Os telescópios de infravermelhos são
especialmente importantes porque permitem aos
DVWUµQRPRVREVHUYDUUHJL·HVGHSRHLUDQR8QLYHUVR
perscrutando áreas onde as estrelas nascem.

A Terra
Crédito: Data-AVHRR, NDVI, Seawifs, MODIS, NCEP, DMSP and Sky2000 star catalog;
 !2&'!>-(9;'?;<8'f';3;3$0£-U-9<!£-A!ধ32f!8-;'2;3đf-£9
$7HUUDJLUDQRVHQWLGRDQWLKRU£ULRVREUHRVHXHL[RFRPSOHWDQGRXPDURWD©¥RDFDGDKRUDV8P
lado do planeta é iluminado pela luz do Sol, o dia; o outro lado da Terra está na escuridão, a noite. Esta
LPDJHPPRVWUDRVGRLVODGRVGD7HUUDGXUDQWHRGLDHDQRLWH(PERUDD7HUUDQ¥RHPLWDQDWXUDOPHQWH
QHQKXPDOX]YLV¯YHODWHFQRORJLDKXPDQDHDLOXPLQD©¥RDUWLĆFLDOFHUWDPHQWHĆ]HUDPRQRVVRSODQHWD
PDLVEULOKDQWHTXDQGRGHFRVWDVSDUDD6RO2VHIHLWRVGHVWDLOXPLQD©¥RQ¥RQDWXUDOSRGHPVHUYLVWRV
QDV£UHDVPDLVSRYRDGDVQD7HUUDTXHEULOKDPLQWHQVDPHQWHPHVPRGXUDQWHDQRLWH,VVRFRQWULEXL
SDUDDSROXL©¥ROXPLQRVDTXHSHUWXUEDQ¥RDSHQDVDVREVHUYD©·HVDVWURQµPLFDVPDVWDPE«PRV
ecossistemas.

Rho Ophiuchi
Crédito: Australian Astronomical Observatory/David Malin
Imagem de uma região de poeira entre as constelações de
2SKLXFKXV 2Ć¼FR H6FRUSLXV (VFRUSL¥R $VY£ULDVFRUHV
mostram as interacções entre a luz e a matéria nesta região. A
SRHLUDDFWXDFRPRXPHVSHOKRSDUDDOX]GDVHVWUHODV2EULOKR
D]XOQDSDUWHVXSHULRU«FDXVDGRSHORUHćH[RGDOX]GDVHVWUHODV
GHQWURGDSRHLUDREULOKRDPDUHORQRFDQWRLQIHULRUHVTXHUGR«D
OX]UHćHFWLGDHVSHFLĆFDPHQWHSHODHVWUHODJLJDQWH$QWDUHV$V
áreas a preto são causadas por nuvens que escondem a luz das
estrelas mais distantes.

Com a instalação da Barragem do Alqueva, a velha aldeia da Luz
IRLVXEPHUVD(PDDOGHLDGD/X]IRLUHFULDGDHDLJUHMD
RULJLQDOUHSOLFDGDXWLOL]DQGRVHQDUHFRQVWUX©¥RGDLJUHMDGRV«F
XV alguns dos seus materiais originais. No céu estrelado de
YHU¥RDFLPDGDLJUHMDKLVWµULFDYHPRVDQRVVD9LD/£FWHD

Eclipse TotaL do Sol
Crédito: Dan Schechter
Um eclipse total do Sol é um fenómeno
natural que ocorre quando a Lua passa entre
o Sol e a Terra. Num alinhamento perfeito, a
/XDEORTXHLDDOX]GR6RO$IDVHGH
totalidade do eclipse ocorre quando a
VRPEUDGD/XDEORTXHLDFRPSOHWDPHQWHR
Sol. Isso torna a coroa do Sol – a sua camada
mais exterior – visível. Algumas pessoas,
conhecidas como eclipse chasersYLDMDPHP
WRUQRGRJORERSDUDREVHUYDUHPXPHFOLSVH
solar. Esta é uma imagem de um eclipse total
do Sol visto a partir Kastamonu, Turquia, às
14:25 locais em Agosto de 1999.

Galáxia M51
Crédito: X-ray: NASA/CXC/SAO; UV:
cf!£;'$,U6ধ$!£V
NASA/STScI; IR: NASA/JPL-Caltech

Encontrar a Estrela Polaris
Crédito: Miguel Claro (www.miguelclaro.com)

Eclipse Lunar

Esta imagem foi captada num hotel rural na Luz (Mourão) no Alqueva Dark Sky. O astrofotógrafo Miguel
Claro usou uma longa exposição de 340 minutos para captar o movimento das estrelas no céu quando a
7HUUDJLUDVREUHVHXHL[RGXUDQWHDQRLWH$VHVWUHODVSDUHFHPURGDUHPWRUQRGRSµORFHOHVWLDOQRUWH
,VWRWRUQDPDLVI£FLOLGHQWLĆFDUDPolarisRX(VWUHODGR1RUWHQRFHQWURGDURWD©¥R2ćDVKEULOKDQWHGR
satélite Iridium«WDPE«PFDSWDGRQRFDQWRLQIHULRUGLUHLWRGDIRWRJUDĆD

Crédito: Akira Fujii/Ciel et Espace
8PHFOLSVHOXQDURFRUUHTXDQGRD/XDSDVVDSHODVRPEUDGD7HUUD'XUDQWHXPHFOLSVHOXQDUDOX]GR6RO
chega à Lua depois atravessar a atmosfera da Terra. Quando isso acontece, a luz é dispersa pelas
moléculas de ar e outras partículas na atmosfera e apenas a luz avermelhada ilunina a Luz. Esta imagem
de vários momentos de um eclipse lunar foi tirada em Julho de 2000, durante um Eclipse Lunar.

7DPE«PFRQKHFLGDFRPRDJDO£[LDGR
redemoinho", a M51 é uma das maiores
JDO£[LDVREVHUYDGDVDW«KRMH6REUHSRQGRDV
imagens da M51 capturadas por diversos
telescópios, podemos ter uma visão mais
GHWDOKDGDHSUHFLVDGRVEUD©RVHVSLUDLVGD
galáxia. A incandescência menor no canto
superior direito é conhecida como M51B. Esta
é uma galáxia anã que interage com a M51. A
galáxia e a sua companheira são
VXĆFLHQWHPHQWHJUDQGHVSDUDVHUHPYLVWDV
FRPELQµFXORVQXPF«XHVFXUR

