ENCONTRO INTERNACIONAL NO MUSEU DA LUZ
“LUZ CÓSMICA” E WORKSHOP “A VIA LACTEA NO ALQUEVA”
13 E 14 DE SETEMBRO

O Museu da Luz, propriedade da EDIA e localizado na aldeia da Luz, concelho de Mourão, acolhe, no
próximo fim-de-semana duas iniciativas ligadas à astronomia: o encontro internacional LUZ CÓSMICA:
EXPLORAR O CÉU NOCTURNO e o workshop de astrofotografia A VIA LÁCTEA NO ALQUEVA.
A palestra do encontro internacional 'Luz Cósmica' realiza-se pelas 21h do dia 13 de setembro e conta
com a participação de Babak Trafeshi, astrofotógrafo da 'National Geographic International' e da 'The
world at night'. Depois da palestra, realiza-se uma sessão de passeio pelo céu, com telescópio do Museu
da Luz. A palestra e a sessão de observação são de participação livre a abertas a todos os interessados.
No dia 14 pelas 10h, o workshop sobre o Ano Internacional da Luz 2015
(http://light2015.org/Home.html), moderado pelo astrónomo Pedro Russo, tem participação gratuita mas
sujeita a inscrição (e-mail: russo@strw.leidenuniv.nl).
Ao mesmo tempo, decorre também no Museu o workshop 'A Via Láctea no Alqueva' conduzido pelo
astrofotógrafo português Miguel Claro, destinado a praticantes de nível intermédio e as sessões
decorrem a partir das 14h de sábado dia 13 de setembro até às 12h do dia seguinte.
Informações sobre conteúdos e condições, assim como inscrições, podem ser obtidas através do site da
Fotonature (http://www.foto-nature.com/portfolio/1314), entidade organizadora.
Situado na orla do lago Alqueva, na ponta oeste da nova aldeia da Luz, o museu e sua envolvente,
revela-se um lugar com extraordinárias condições para a contemplação do plano celeste, integrado na
“Reserva Dark Sky, Alqueva” e colocado num lugar privilegiado junto ao espelho de água.
Este encontro internacional e workshop marcam o início das atividades de observação do céu no Museu
da Luz, que conta a partir de agora com um dos maiores telescópios do Alentejo.

