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SEXTA-FEIRA O Ministério
da Educação e Ciência alertou
ontem as escolas para os cui-
dados na observação, na sexta-
-feira, do eclipse total do Sol,
que será parcial em Portugal,
devido aos riscos de lesões
oculares, inclusive cegueira.

Em Portugal, o eclipse co-
meça pelas 8h00 (hora de Lis-

boa) e termina pelas 10h00,
com o seu pico a acontecer pe-
las 9h00.

Em comunicado, o ministério
lembra que a observação do
Sol «requer procedimentos de
segurança correctos que, a não
serem observados, terão como
consequência graves riscos
para a visão e, no limite, a ce-

gueira». Na nota, a tutela adian -
ta que a Direcção-Geral de
Educação, em colaboração
com o Observatório Astronó-
mico de Lisboa e a Direcção-
-Geral da Saú de, enviou ontem
às escolas «informação por-
menorizada» sobre o eclipse
solar e os cuidados a ter du-
rante a observação.|

Escolas alertadas para cuidados
na observação do eclipse do sol
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 Em Portugal, o eclipse do Sol será apenas parcialmente visível, mas no norte da Europa a Lua vai
cobrir completamente o Sol.
 
 No próximo dia 20 de Março ocorre sobre a Europa um eclipse total do Sol. Em Portugal, o fenómeno
raro será apenas visível de forma parcial, onde a área solar coberta pela Lua varia entre os 78% nas
ilhas do Corvo e Flores, e os 55% na ilha da Madeira.
 
 No continente, o eclipse atinge uma maior proporção no norte do país:
 
 Cidade Início do Eclipse Eclipse Máximo Final do Eclipse Área Solar coberta
 
 Braga 08:04 09:06 10:14 72%
 
 Porto 08:03 09:05 10:14 72%
 
 Coimbra 08:02 09:04 10:12 70%
 
 Castelo Branco 08:02 09:04 10:12 68%
 
 Lisboa 07:59 09:01 10:08 67%
 
 Évora 08:00 09:02 10:09 66%
 
 Faro 07:57 08:59 10:06 62%
 
 O Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) alerta para alguns dos perigos causados pela observação
directa do Sol.
 
 "O fenómeno desperta naturalmente a curiosidade e presta-se a ser discutido no contexto de sala de
aula, designadamente no que se refere à sua explicação científica", referiu a a Direcção Geral de
Educação. O Ministério incentiva as escolas a promoverem a observação "em segurança do eclipse, de
acordo com as condições materiais e os recursos humanos que reúnam", pois trata-se de um
"fenómeno não frequente" e que permite despertar o interesse por "vários aspectos científicos
importantes", tais como "a órbita da Terra e da Lua, as dimensões relativas do Sol, da Lua e da Terra,
as radiações solares e outros temas". O fenómeno permite também uma reflexão sobre "aspectos
históricos importantes", tais como "as crenças relativas aos eclipse através da história da humanidade,
e a referência a eclipses famosos na Antiguidade e nos tempos modernos", acrescentou.
 
 A Direcção Geral alertou que a observação do Sol "requer procedimentos de segurança corretos que a
não serem observados terão como consequência graves riscos para a visão e, no limite, a cegueira".
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 O fenómeno não deve ser observado através de óculos escuros, vidros negros de fumo, películas ou
negativos fotográficos e radiografias.
 
 Por outro lado, a observação contínua com óculos de protecção especial nunca deve exceder períodos
de 30 segundos, fazendo sempre intervalos de três minutos de descanso.
 
 No entanto existem métodos de observação seguros: o mais simples será a projecção de uma
imagem do Sol numa superfície, projectando-a através de um orifício num cartão, ou vendo, por
exemplo, a imagem projectada nas sombras das árvores.
 
 Saiba mais no dia 18, pelas 11:00 através de.
 
 Os eclipses ajudam os astrónomos a determinar e monitorizar, com maior precisão, o diâmetro do
Sol. Para quem não conseguir ver este, o próximo eclipse solar visível em Portugal irá ocorrer em
2026. Nessa altura, a cobertura no nosso país será quase total, na ordem dos 95%.
 
 Na Europa do Norte será um eclipse total. No Luxemburgo, o eclipse será de cerca de 80% (80% do
disco solar fica coberto), e será perfeitamente visível se o céu estiver limpo, estando no estará no seu
máximo entre as 10:30 e as 11:00.
 
 Este eclipse coincide com o equinócio da Primavera (20 de Março). Isto significa que, no Polo Norte, o
Sol vai nascer ao fim de seis meses, pondo fim ao Inverno Ártico, para pouco depois ser coberto pela
Lua.
 
António Manuel Teixeira
 
 

Página 2



  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 12,36 x 6,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58399950 17-03-2015

SEXTA-FEIRA O Ministério
da Educação e Ciência alertou
ontem as escolas para os cui-
dados na observação, na sexta-
-feira, do eclipse total do Sol,
que será parcial em Portugal,
devido aos riscos de lesões
oculares, inclusive cegueira.

Em Portugal, o eclipse co-
meça pelas 8h00 (hora de Lis-

boa) e termina pelas 10h00,
com o seu pico a acontecer pe-
las 9h00.

Em comunicado, o ministério
lembra que a observação do
Sol «requer procedimentos de
segurança correctos que, a não
serem observados, terão como
consequência graves riscos
para a visão e, no limite, a ce-

gueira». Na nota, a tutela adian -
ta que a Direcção-Geral de
Educação, em colaboração
com o Observatório Astronó-
mico de Lisboa e a Direcção-
-Geral da Saú de, enviou ontem
às escolas «informação por-
menorizada» sobre o eclipse
solar e os cuidados a ter du-
rante a observação.|

Escolas alertadas para cuidados
na observação do eclipse do sol
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SEXTA-FEIRA O Ministério
da Educação e Ciência alertou
ontem as escolas para os cui-
dados na observação, na sexta-
-feira, do eclipse total do Sol,
que será parcial em Portugal,
devido aos riscos de lesões
oculares, inclusive cegueira.

Em Portugal, o eclipse co-
meça pelas 8h00 (hora de Lis-

boa) e termina pelas 10h00,
com o seu pico a acontecer pe-
las 9h00.

Em comunicado, o ministério
lembra que a observação do
Sol «requer procedimentos de
segurança correctos que, a não
serem observados, terão como
consequência graves riscos
para a visão e, no limite, a ce-

gueira». Na nota, a tutela adian -
ta que a Direcção-Geral de
Educação, em colaboração
com o Observatório Astronó-
mico de Lisboa e a Direcção-
-Geral da Saú de, enviou ontem
às escolas «informação por-
menorizada» sobre o eclipse
solar e os cuidados a ter du-
rante a observação.|

Escolas alertadas para cuidados
na observação do eclipse do sol
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SEXTA-FEIRA O Ministério
da Educação e Ciência alertou
ontem as escolas para os cui-
dados na observação, na sexta-
-feira, do eclipse total do Sol,
que será parcial em Portugal,
devido aos riscos de lesões
oculares, inclusive cegueira.

Em Portugal, o eclipse co-
meça pelas 8h00 (hora de Lis-

boa) e termina pelas 10h00,
com o seu pico a acontecer pe-
las 9h00.

Em comunicado, o ministério
lembra que a observação do
Sol «requer procedimentos de
segurança correctos que, a não
serem observados, terão como
consequência graves riscos
para a visão e, no limite, a ce-

gueira». Na nota, a tutela adian -
ta que a Direcção-Geral de
Educação, em colaboração
com o Observatório Astronó-
mico de Lisboa e a Direcção-
-Geral da Saú de, enviou ontem
às escolas «informação por-
menorizada» sobre o eclipse
solar e os cuidados a ter du-
rante a observação.|

Escolas alertadas para cuidados
na observação do eclipse do sol
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