
Fim do crepúsculo civil: 21H19 
Fim do crepúsculo náutico: 21H57 
Fim do crepúsculo astronómico: 22H38

20H00 
Abertura do recinto.

21H00 
Palestra “Férias no Sistema Solar” por Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do 
Espaço (IA).

Resumo: Ainda não escolheu o seu destino de férias? Vamos propor-lhe algo de totalmente original – vamos 
fazer um cruzeiro pelo Sistema Solar. À boleia com o Pedro Machado, navegue nos lagos de hidrocarbonetos 
de Titã, tome um duche em Encélado, e mergulhe no oceano subterrâneo de Europa. Aproveite também uma 
experiência dupla de parapente em Júpiter e Saturno, suba ao maior vulcão do Sistema Solar, e se gosta de 
campismo, pernoite ao relento num desfiladeiro marciano. Por fim, no regresso a casa, escolha entre dançar 
na chuva ultra-tropical de Vénus ou apanhar tórridos banhos de Sol em Mercúrio.

21H20 
Palestra “O Fascínio da Astronomia” por Pedro Russo, Professor de Astronomia e Sociedade na Universidade 
de Leiden, Holanda; presidente da Comissão C2 da União Astronómica Internacional e colaborador do Institu-
to de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portugal. 

22H40
Palestra “Natureza Cósmica” por Miguel Claro, astrofotógrafo oficial do Dark Sky® Alqueva, ESO Photo 
Ambassador e Membro do TWAN.

23H00 / 02H00 
Observações astronómicas acompanhadas pelos Astrofísicos do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA).
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Fim do crepúsculo civil: 21H19 
Fim do crepúsculo náutico: 21H56 
Fim do crepúsculo astronómico: 22H37

6H15 (madrugada)
Aula do Yoga - Ancestralidade e Cosmologia com Cláudia Martins, Áshrama Évora Dhyána - Centro do Yoga
Nota: os interessados nesta atividade deverão enviar email para alqueva.darksky@gmail.com com o assunto Yoga 6H15 com o nome 
e número de participantes.

16H00
Abertura do recinto.

16H30 / 20H30
Body painting “As Estrelas do Dark Sky” por Lídia Charrua, Estética & Companhia.

16H30 / 19H30
Observação do sol.

17H30 / 18H30
Sessão de MovNat com João Mendonça.
Nota: os interessados nesta atividade deverão enviar email para alqueva.darksky@gmail.com com o assunto MOVNAT 17H30 com o 
nome e número de participantes.

17H30
Yoga do Riso por Célia Mestre, Líder de Riso, Enfermeira, e formadora. 
O Riso do Universo promete promover o Riso numa sessão ao ar livre, num local privilegiado da Terra que é 
Alqueva, com exercícios de Riso adaptados à temática da Dark Sky Party Alqueva.

18H30 / 19H30
Show de Ciência "Big Bang de Ciência” pelo Centro de Ciência Viva do Lousal.
Big Bang de Ciência é um grande espectáculo visual onde a Ciência e o Deslumbramento se tocam numa 
galáxia de reações! São mais de 8 atividades, experiências, descobertas, de encher o olho, de saciar a mente 
e o conhecimento. 

19H00 / 20H00
Sessão de MovNat com João Mendonça.
Nota: os interessados nesta atividade deverão enviar email para alqueva.darksky@gmail.com com o assunto MOVNAT 19H00 com o 
nome e número de participantes. 

20H15
Aula do Yoga “Ancestralidade e Cosmologia” com Cláudia Martins, Áshrama Évora Dhyána - Centro do Yoga.
Nota: os interessados nesta atividade deverão enviar email para alqueva.darksky@gmail.com com o assunto Yoga 20H15 com o 
nome e número de participantes. 

20H30 / 21H30
Show de Ciência "Big Bang de Ciência” pelo Centro de Ciência Viva do Lousal.
Big Bang de Ciência é um grande espectáculo visual onde a Ciência e o Deslumbramento se tocam numa 
galáxia de reações! São mais de 8 atividades, experiências, descobertas, de encher o olho, de saciar a mente 
e o conhecimento. 

21H30
Palestra “A expansão do território e a reconquista… dos Céus Escuros” por Raul Lima, Professor Adjunto na 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto do Instituto Politécnico do Porto (ESTSP/IPP), membro do 
CITEUC (Centro de Investigação da Terra e do Espaço da Universidade de Coimbra), da rede europeia 
LoNNe (Loss of the Night Network) e membro fundador da Astrotourism Society.

21H50
Palestra “The Science of Arrival” por Andy Howell, leader of the supernova group at the Las Cumbres Obser-
vatory and is Adjunct Professor in the Department of Physics at the University of California, Santa Barbara. 

In this spoiler-free look at the science of the movie Arrival I'll take a look at what we can say scientifically about 
the possibility of alien life.  I'll show clips from Science Vs. Cinema: Arrival, including some material that didn't 
make the final cut, giving a behind the scenes look at how the movie, and our show about it were made.

22H30
Palestra “Um Planeta à Maneira” por José Augusto Matos, divulgador científico.

23H00 / 2H00
Observações astronómicas acompanhadas pelos Astrofísicos do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA).

23H00 / 0H00
Prova Cega de Vinhos “Via Vínica na Via Láctea”, por João Passos, Louro Wines.
Nota: os interessados nesta atividade deverão enviar email para alqueva.darksky@gmail.com com o assunto Prova Cega de Vinhos 
com o nome e número de participantes. Tal como no ano passado esta actividade tem uma caução de 10,00 € que será devolvida com 
a entrega do copo de prova e suporte de pescoço em bom estado de conservação.
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