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Eclipse solar: veja aqui quando, onde e como observar
 

URL: http://www.dinheirovivo.pt/Buzz/interior.aspx?content_id=4458165

 
17/03/2015 | 21:30 | Dinheiro Vivo
 
 O OAL recomenda a utilização de filtros solares oculares e alerta para que estas observações sejam
feitas por períodos de tempo curtos.
 Gustavo Bom/Global Imagens
 
 Conhecido como a fase em que lua tapa parcialmente o sol, este é um fenómeno que acontece
geralmente duas vezes por ano
 
O eclipse solar parcial ocorre quando há um alinhamento entre a lua, o sol e a terra). Em linhas
gerais, e segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, este fenómeno significa que a lua passa em
frente ao sol, tapando-o de modo parcial. O fenómeno pode ser visto no extremo norte do oceano
Atlântico, nas Ilhas Faroé e na região do Ártico, numa faixa com largura entre os 410 e os 480 km,
segundo a mesma fonte consultada.
Tendo em conta o estado do tempo e a previsão de aguaceiros para algumas zonas do país, pode não
ser possível observar o eclipse do sol. Segundo Filipe Pires, do Planetário do Porto, "na zona norte do
país o eclipse atinge maior proporção, havendo probabilidade de ver cerca de 70% a 80% do sol
tapado no Porto". Relativamente às restantes zonas do território português, em Coimbra pode ser
visto a 70%, Lisboa a 67%, enquanto no distrito de Braga a lua pode tapar cerca de 72% do sol.
"Há sempre uma tentação maior por parte dos curiosos em olhar diretamente para o sol quando
ocorrem estes fenómenos. Mesmo que se trate de um eclipse solar parcial, sugerimos que se tomem
medidas para a observação", referiu o astrónomo do Planetário, acrescentando que se devem tomar
medidas de proteção, nomeadamente o uso de material apropriado, como os óculos, de modo a evitar
riscos ou lesões oculares.
 O eclipse solar parcial ocorre dia 20 de março.
 Imagem retirada do Observatório Astronómico de Lisboa.
Consulte aqui as recomendações feitas pelo Observatório Astronómico de Lisboa, relativamente às
condições de segurança na hora de observar o eclipse.
Questionado sobre o melhor local para observar o eclipse, o Professor Rui Agostinho, do OAL,
recomenda o arquipélago dos Açores, onde será possível ver cerca de 77% do sol tapado.
Em território nacional será possível observar o fenómeno das 08h até às 10h da manhã. O pico do
eclipse solar acontecerá a partir das 09h.
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Eclipse total do Sol na sexta-feira na região Ártica e parcial em Portugal
 

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=764598

 
HOJE às 07:45
 
 Um eclipse total do Sol vai ocorrer na sexta-feira na região Ártica, mas em Portugal, como noutras
zonas do mundo, será um eclipse parcial, isto é, o Sol estará apenas em parte coberto pela Lua.
 
 O eclipse será total apenas no extremo norte do Oceano Atlântico, nas ilhas Faroé (Dinamarca) e
Svalbard (Noruega) e na região Ártica, indica o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) na sua
página na internet.
 
 Em Portugal será parcial, começando pelas 08:00 (hora de Lisboa) e terminando pelas 10:00, com o
seu pico a acontecer pelas 09:00.
 
 Diário Digital / Lusa
 
 

Página 1


