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O Faulkes Telescope Project [1] 
 
Este projeto facilita o acesso das 
escolas* a telescópios remotos, 
permitindo a captura de imagens do 
céu. Foi iniciado em 2000 e é 
atualmente gerido pelo Las Cumbres 
Observatory Global Telescope Network 
(LCOGT) [2]. 
 
A rede de observação 
 
Atualmente a rede de observação é 
constituída por dois telescópios: um 
no Havai e outro na Austrália. Estas 
localizações (Figura 1) estão 
relacionadas com dois fatores (para 
além dos requeridos para uma boa 
localização de observação 
astronómica): 
 Durante o horário letivo diurno nas 

escolas inglesas é noite nestes 
dois locais, pelo que é possível ter 
uma visão do céu noturno; 

 Cada um dos telescópios fica num 
hemisfério diferente, permitindo 
ver o céu do hemisfério Norte (a 
partir do Havai) e o céu do 
hemisfério Sul (a partir da 
Austrália). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estes telescópios (Figura 2) têm um 
espelho primário de 2 metros de 
diâmetro, captam imagens através de 
um CCD de 10,5’, com 4096x4096 
pixel, podendo usar diversos filtros. 

Faulkes Telescope na Escola 

 
Em junho de 2011 tive oportunidade 
de participar numa formação do 
Galileo Teacher Training Program 
(GTTP) [3], financiada pelo programa 
Comenius (Contrato N.º 2011-1-PT1-
COM02-07945) onde este projeto foi 
divulgado. No dia 25 de janeiro de 
2012 realizei a primeira observação 
com alunos da Escola Secundária de 
Loulé (ESL) [4], onde lecionava nessa 
data. Desde esse dia que são 
realizadas sessões mensais de 
observação. Em setembro de 2013 
serão iniciadas observações com 
alunos do Agrupamento de Escola Drª 
Laura Ayres [5], em Quarteira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As sessões 
 
Cada sessão de observação é 
antecipadamente preparada para que 
possam ser rentabilizados os 30 
minutos disponíveis. Para isso é usado 
um planetário virtual que permite 
antever o céu no local e à hora da 
sessão prevista. 
Após o início de cada sessão é 
assumido o controle, em tempo real, 
de um dos telescópios da rede, a 
partir de um computador ligado à 
internet. São dadas indicações ao 
telescópio, obrigando-o a mover-se na 
direção do objeto desejado (Figura 4), 
qual o tempo de exposição e filtros a 
usar para a obtenção da imagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O resultado das observações 
realizadas pelos alunos da ESL pode 
ser consultado no blogue Escola 
Secundária de Loulé com Faulkes 
Telescope [6]. 

O projeto é destinado a escolas do Reino 
Unido. Professores de outros países podem 
ter acesso aos telescópios desde que 
tenham participado em formações onde o 
Faulkes Telescope Project tenha sido 
apresentado. 

Figura 1 – Localizações dos telescópios da rede atual. 

Figura 2 – Aspeto de um dos telescópios usados. 

Figura 3 – Alunos da ESL durante uma observação com o FT. 

O que temos visto 
 
Durante as primeiras 12 sessões de 
observação já foram fotografados 
diversos tipos de objetos. As Figuras 5 
a 9 são exemplos de algumas das 
imagens obtidas com o Faulkes 
Telescope Project. 

Figura 4 – Imagem de uma webcam monitorizando o 
movimento do telescópio do Havai. 

Figura 6 – M51 (Galáxia do Rodamoinho). 
Data: 15/02/2012 
Hora: 13h16 
Exposição: 120 s cada filtro (RGB) 
Autor: Joaquim Ventosa 

Figura 7 – M16 (Nebulosa da Águia). 
Data: 17/05/2012 
Hora: 10h26 
Exposição: 250 s cada filtro (RGB) 
Autor: Miguel Neta 

Figura 8 – M27 (Nebulosa do Haltere). 
Data: 23/07/2012 
Hora: 11h16 
Exposição: 60 s cada filtro (RGB) 
Autor: Miguel Neta 

Figura 9 – M44. 
Data: 24/01/2013 
Hora: 12h15 
Exposição: 90 s cada filtro (RGB) 
Autor: Pedro Silva 

Figura 5 – M5. 
Data: 25/01/2012 
Hora: 14h49 
Exposição: 30 s cada filtro (RGB) 
Autores: Filip Sova, Inês Moreira, 
Joaquim Ventosa, Miguel Neta 

As Figuras 1 e 2 foram disponibilizadas pela equipa 
do Faulkes Telescope Project. As Figuras 3 e 4 são 
fotografias de sessões de observação. As Figuras 5 
a 9 são imagens fotográficas obtidas com o Faulkes 
Telescope North (Havai) e Faulkes Telescope South 
(Austrália). 

Links: [1] http://www.faulkes-telescope.com 
[2] http://lcogt.net 
[3] http://www.galileoteachers.org 
[4] https://www.es-loule.edu.pt 
[5] http://www.esla.edu.pt 
[6] http://eslft.wordpress.com 


