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Contactos Contacts: 
Museu Nacional de Soares dos Reis
Palácio dos Carrancas, Rua D. Manuel II, 4050 - 342 Porto | Portugal   
+ 351 223 393 770 | divulgacao@mnsr.dgpc.pt    

Universidade do Porto / Museu de Ciência
Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto | Portugal                              
+351 220 408 092 | mc@reit.up.pt

Horário Schedule:
Terça a domingo | 10h às 18h30 | Entrada gratuita
Tuesday to Sunday | 10 to 18:30 | Free entrance

Uns olhos que me olharam com demora,
não sei se por amor se caridade,
fizeram me pensar na morte, e na saudade
que eu sentiria se morresse agora.

E pensei que da vida não teria
nem saudade nem pena de a perder,
mas que em meus olhos mortos guardaria
certas imagens do que pude ver.

Gostei muito da luz. Gostei de vê la
de todas as maneiras,
da luz do pirilampo à fria luz da estrela,
do fogo dos incêndios à chama das fogueiras.
Gostei muito de a ver quando cintila
na face de um cristal,
quando trespassa, em lâmina tranquila,
a poeirenta névoa de um pinhal,
quando salta, nas águas, em contorções de cobra,
desfeita em pedrarias de lapidado ceptro,
quando incide num prisma e se desdobra
nas sete cores do espectro.
...

SAUDADES DA TERRA

Eyes that looked at me at length,
out of love or compassion, I do not know,
made me think about death, and on the longing
I would feel if I died now.

And I thought that I would not
long for life or regret losing it,
but that in my dead eyes I would keep
some images of what I have seen.

I enjoyed light. I enjoyed seeing it
in every other way,
from the glow of the firefly to the cold starlight,
from the blaze of firestorms to the flames of bonfires.
I much fonded seeing it when sparkling
on the face of a crystal,
when it stabs, as a quiet blade,
the dusty mist of a pinewood,
when it leaps, in snake writhing, on the waters,
shattering in pieces from a faceted sceptre,
when it falls on a prism and unfolds
in the seven colours of the spectre.
...

LONGING FOR THE EARTH

António Gedeão, Máquina de Fogo (1961)

(Tradução de Marisa Monteiro)
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LUX MIRABILIS
A Assembleia Geral das Nações Unidas, na sessão de 20 de Dezembro de 2013, proclamou 2015 como o Ano Internacional 
da Luz e das Tecnologias baseadas na Luz.  A escolha do tema Luz para um Ano Internacional reflete a sua importância 
no mundo atual, em múltiplas dimensões. A Luz é uma disciplina transversal dominante das ciências no século XXI; as 
suas aplicações deram origem a tecnologias revolucionárias com um efeito direto na qualidade de vida das pessoas. 
Possibilitou a comunicação planetária via Internet, revolucionou a indústria, colocou a medicina noutros patamares de 
desenvolvimento. É tópico central na ligação entre os aspetos culturais, económicos e políticos da sociedade global.
No contexto desta celebração, a exposição Lux Mirabilis foi organizada pelo Museu de Ciência da Universidade do Porto, 
em parceria com o Museu Nacional de Soares dos Reis, com as seguintes temáticas:

A LUZ NA NATUREZA

On 20 December 2013, the United Nations General Assembly 68th Session proclaimed 2015 as the International Year of 
Light and Light-based Technologies. The choice of Light as a theme for an International Year reflects its importance in 
our world today, in many ways. Light is an imperative cross-cutting discipline of science in the 21st century; light-ba-
sed applications resulted in revolutionary technologies playing a vital role in our daily lives. It opened up international 
communication via the Internet, has revolutionized industry and pushed the frontiers of medicine far off. It continues 
to be central to linking cultural, economic and political aspects of the global society.
Joining this celebration, the exhibition Lux Mirabilis has been set up by the Museu da Ciência da Universidade do Porto, 
in partnership with the Museu Nacional Soares dos Reis, with the following topics:

A LUZ SIMBÓLICA A CIÊNCIA DA LUZ & 
A LUZ APLICADA À 
CIÊNCIA

LUZ, IMAGEM E 
VISÃO

Tudo o que vemos advém da interação 
da luz com a matéria nos seus diferentes 
estados físicos. A luz, natural ou artifi-
cial, com origem na Terra ou fora dela, 
é refletida, refratada, difratada, pola-
rizada ou absorvida de forma seletiva 
pelos corpos onde incide, produzindo 
diferentes cores, a que somos sensíveis 
por meio da visão.

LIGHT IN NATURE
Everything that meets our eye comes 
from the interaction between light and 
matter in its various physical states. 
Light, either natural or artificial, origi-
nating on Earth or in outer space, is re-
flected, refracted, diffracted, polarized 
or absorbed in a selective fashion by the 
bodies it beams on, thereby producing 
different colours, which we perceive 
through vision.

Em todas as épocas e civilizações são 
muitas as referências à luz, solar ou 
lunar, em mitos e superstições: amu-
letos representando figurativamente 
a luz surgem como proteção contra o 
mau-olhado na vida terrena, ou símbolo 
de renascimento na vida para além da 
morte. Na iconografia religiosa, a distin-
ção entre a Luz e as Trevas tem paralelo 
na distinção entre o Bem e o Mal, entre 
a Virtude e a Ignomínia.

THE SYMBOLIC LIGHT
References to sunlight and moonlight 
abound in myths and superstitions, in 
various civilizations through the ages: 
amulets depicting Light in some way 
offer protection against the evil-eye 
in earthly life, or appear as symbols of 
rebirth in life after death. In religious 
iconography, the line drawn between 
Good and Evil, Virtue and Sin, follows the 
distinction between Light and Darkness.  

As teorias científicas sobre a luz evoluí-
ram nos últimos 400 anos. O que dis-
tingue a Ótica moderna das proposições 
feitas na Antiguidade sobre a natureza 
da luz, e adotadas até ao séc. XVII, foi o 
abandono da perspetiva antropológica: 
a Luz deixou de ser explicada em termos 
dos aspetos fisiológicos, cognitivos e 
percetuais da visão humana para passar 
a ser estudada do ponto de vista do seu 
comportamento físico.
O conhecimento progressivamente 
maior das propriedades da Luz deu-
-nos a possibilidade de desenhar ins-
trumentos de observação, estudo e aná-
lise cujos princípios de funcionamento 
assentam nesse mesmo conhecimento.

THE SCIENCE OF 
LIGHT & LIGHT 
APPLIED TO SCIENCE
Scientific theories about light evolved 
in the last four centuries. Modern Op-
tics cut away with Greek Antiquity’s 
propositions, considered valid until 
the 17th century, in which light was 
explained in terms of the physiological, 
cognitive and perceptual aspects of 
human vision; instead, the focus of 
study shifted to the manifestations of 
the physical behaviour of light.
As the properties of light became 
increasingly understood, scientific 
instruments for the observation and 
study of Nature could be devised 
whose working principles relied on 
such knowledge.

A luz é fundamental na criação de ima-
gens, às quais estamos permanen-
temente expostos. Contudo, o nosso 
cérebro educa-nos para interpretar-
mos as imagens formadas fisicamente 
na retina de modo a nos orientarmos 
no mundo que nos rodeia. A imagem é 
para nós tão importante que a quere-
mos eternizar, por puro deleite ou para 
documentar a realidade – por meio 
da pintura, da fotografia, do cinema. 
A visualização de imagens tridimen-
sionais foi, desde sempre, surpreen-
dente, desde os pares estereoscópicos 
de meados do séc. XIX aos hologramas 
das tecnologias mais recentes.  

LIGHT, IMAGE & 
VISION
Light is essential for creating images, 
to which we are permanently exposed. 
However, images formed on the physical 
retina are subject to interpretation by 
the brain, so that we can best adapt 
to our surroundings. Images are so 
important to us that we make efforts 
to crystallize them in time, through 
art painting, photography, movie 
pictures. Viewing three-dimensional 
images has always been a striking 
experience, from the mid-19th century 
stereoscopic pairs to the latest 
technology holograms.

PRODUZIR LUZ
A evolução da iluminação artificial acom-
panha de perto a evolução da Humani-
dade. Desde a tocha na gruta às atuais 
fontes de luz, cada vez mais diminutas, 
com controlo da intensidade e da tem-
peratura da cor e filtragem das radiações 
mais nocivas, o principal objetivo da cria-
ção de luz artificial tem sido subtrair-nos 
à escuridão que nos impõem os movi-
mentos diário e anual do nosso planeta, 
aumentando assim o rendimento das 
atividades humanas.

PRODUCING LIGHT
The evolution of artificial lighting follows 
closely the evolution of Mankind. Since 
the use of torches in caves until present 
day light sources, smaller and smaller, 
with intensity and colour temperature 
control, and filtering of damaging 
radiation, the main purpose of artificial 
lighting has been to free us from the 
cycles of darkness the Earth’s daily and 
yearly movements impose on us, thus 
improving the efficiency of human labour.


