
CULTURA Visitas Guiadas

Programa

29 de junho – sexta-feira Observatório Astronómico de Lisboa
Tapada da Ajuda

Visita guiada noturna ao Observatório Astronómico de Lisboa, sito na Tapada da Ajuda, com 
observação astronómica.
Com os dias grandes e provavelmente com temperaturas elevadas porque não passar a noite de São 
Pedro a olhar o céu?

O Observatório Astronómico de Lisboa, OAL, foi concebido de raiz para ser o observatório por 
excelência e a referência no país para a investigação sobre a astronomia. Teve o apoio e o empenho 
do rei D. Pedro V, que cedeu os terrenos na Ajuda para a sua construção e apoiou financeiramente a 
obra. A 11 de março de 1861 teve início a sua construção que viria a terminar a 1867, segundo o risco 
do arquiteto francês Colson que se baseou no modelo russo, do observatório Poulkova.
O observatório albergava três salas de observação astronómica, equipadas com os instrumentos 
mais modernos e adquiridos na época e a cúpula central, em cujo interior se encontrava o telescópio 
equatorial, com uma objetiva potente de rotação de 360º permitindo desta forma observar e estudar 
os astros.
Atualmente o observatório é um museu pertencente à Faculdade de Ciências da Universidade de 
Li b t t ã d h l l b ã é f it t é d ló iLisboa, tem a seu cargo a manutenção da hora legal, observação que é feita através dos relógios 
atómicos, disponibiliza o seu acervo bibliográfico e dedica-se à investigação cientifica da 
Astronomia e Astrofísica.

Ponto de encontro - Tapada da Ajuda.

Horário 21h30.

Quem quiser, chegue um pouco mais cedo, pelas 20h30, para darmos um passeio pedestre pela 
Tapada.

5 00 € / sócioCustos 5,00 € / sócio.

É permitida a entrada de viaturas no espaço da Tapada.

Autocarro nº 760 e o elétrico nº 18.
A paragem situa-se ao lado do portão de acesso à Tapada da Ajuda.

Diversos Inscrições limitadas até 5 de junho.
A 8 do mesmo mês, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo real.
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