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                   Noite dos Museus: Planetário no Museu de Angra do Heroísmo   
 

No próximo sábado, 16 de Maio, celebra-se a Noite dos Museus. O Museu de Angra do 
Heroísmo associa-se pelo quarto ano consecutivo a esta celebração assinalada por 
muitos dos museus do mundo. Assim, pelas 21h00, decorrerá a primeira das sessões de 
um planetário digital, instalado na Sala do Capítulo, o qual se manterá em funcionamento 
até à 1h00 do dia 17. Terão ainda lugar observações astronómicas, no claustro do antigo 
Convento de São Francisco e no pátio fronteiro à igreja de Nossa Senhora da Guia, caso 
o tempo o permita. Na mesma ocasião, será ainda inaugurada, na Sala de Destaques, a 
exposição «Os Astros entre Nós» que integra peças do acervo do Museu de Angra do 
Heroísmo que atestam a omnipresença dos astros no nosso quotidiano. 
 
O planetário, instalado com o apoio da Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e 
Equipamentos através da Direcção Regional da Ciência, Tecnologia e Comunicações, recria 
um observatório de corpos celestes, permitindo aos visitantes visualizar nebulosas, planetas e 
galáxias. 

 Este planetário estará em funcionamento de 16 a 29 de Maio, realizando oito sessões diárias, 
de terça a sexta-feira, com a duração de cerca de 20 minutos. De manhã, as sessões 
decorrerão às 9h30, 10h15, 11h00 e 11h45. De tarde, o horário é o seguinte: 13h30, 14h45 
15h15 e 16h15. Durante os fins-de-semana (sábados e domingos), terão lugar sessões às 
14h15, 15h00 e 15h45 e 16h30. As visitas são gratuitas, sugerindo-se apenas o prévio 
agendamento das visitas de grupos através do Serviço Educativo do Museu de Angra do 
Heroísmo (endereço electrónico: ana.ls.almeida@azores.gov.pt; ou telefone: 295213147). 

O Museu de Angra  do Heroísmo conta com o apoio da Universidade dos Açores, que se 
associa à iniciativa «E Agora Eu sou Galileu», promovida pela Sociedade Portuguesa de 
Astronomia, e também com a colaboração de astrónomos amadores e clubes de astronomia de 
escolas da ilha Terceira. Estes eventos decorrem no âmbito das comemorações do 400.º 
aniversário das primeiras observações astronómicas feitas com um telescópio por Galileu 
Galilei e da publicação da obra Astronomia Nova por Kepler, no século XVII, que constituíram o 
fundamento da declaração, pela ONU, do ano de 2009 como o Ano Internacional da 
Astronomia. 


