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Os resultados que obtive como consequencia da observacão fotográfica do eclipse do Sol de I7 de abril de 1912, em Ovar, contribuíram para que grande fosse o meu empenho de observar o eclipse de
21 de agosto último.
Duas conclusões importantes tinha julgado admissíveis para explicação das fotografias do fenómeno, obtidas com um aparelho cinematográfico munido duma objectiva de 7 cent. de abertura diafragmada
a I cent., e rm, 14 de distância focal. A existência dum achatamento
na Lua, e duma substância fortemente refrangente (atmosfera?) no
fundo dos vales lunares.
Seria impossível confirmar agora a primeira hipótese, apresentada
na comunicação que, em 28 de maio de I9 r 2, tive a honra de fazer à
Academia das Sciências de Paris, por ser indispensável para êsse fim
que o eclipse se apresentasse em condições análogas, com o vértíce
do cone de sombra rasante à superfície da terra, como poderá ter
lugar nos próximos eclipses de 3 de janeiro de 1927, e 28 de abril
de I93o.
O estudo da variação de aspectos dos grãos de Baily, simétrica
nos dois contactos interiores, primeiro brilhantes e depois crepusculares, ou inversamente, como se observa na fig. r, reproduzida para
fixar a natureza dêste fenómeno, poderia ser agora feito, e oferecia
particular interesse justificar a hipótese que apresentei para a sua
explicação no artigo publicado no vol. 1 da Revista da Universidade
de Coimbra, e mais desenvolvidamente, na memória que tive a honra
de apresentar ao congresso realizado em Madrid, em junho de 1913,
pela sociedade para o avanço das sciências de Espanha.
Tendo encontrado na secção de sciências matemáticas da nossa
Universidade o melhor acolhimento, e tendo-me sido conseqüentemente fornecidos os meios indispensáveis para poder realizar a observação dêste eclipse num ponto da zona central, apezar de ser para
isso obrigado a uma grande deslocação, e da necessidade de ter pelo
menos dois au xiliares, fi xei-me na resolu ção de me instalar em Theodosia (Crimeia).
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-5Satisfazia o convite que muito amavelmente me fôra dirigido pelo
Ilustre astrónomo Mr. N. Donitch, encarregado pela Academia Imperial de S. Petersburgo de dirigir as observações, e que, comissionado
pela mesma Academia, tínhamos tido a honra de ter entre nós em
rgrz, e ocuparia o local especialmente
aconselhado por oferecer uma probabilidade de setenta e cinco por cento de
tempo favorável.
Infelizmente a lamentável guerra que
tão -repentinamente se desencadeou pro./
duzindo dolorosíssima surpreza, embora
há tanto tempo fosse constantemente esperada, veio inutilizar as resoluções tomadas e os preparativos feitos. E numa
época de tão vas ta influência scientífica,
numa época em que a sciência se desenvolve com um progresso incessante e vertiginoso e devia preencher todas as aspi"·
rações humanas e vivificar as crenças,
a Europa tornou-se dum para outro dia
intransitável, e a sciência foi posta de
parte.
Todo o esfôrço humano convergiu
para uma luta desesperada em que os
homens se despedaçam em nome da
mais avançada das civilizações, _lutando
pela · absoluta supremacia neste insignificante corpúsculo, tão reduzido, tão
mesquinho quando o consideramos em
si, tão grandioso quando observamos a
fôrça espiritual aqui desenvolvida e que
se nos afigura já capaz de compreender
a imensidade incomensurável do Universo.
A ro de julho seguiram por via marítima os instrumentos destinados à obserFig
vação, e cuja preparação tinha demorado
mais de três meses, dispondo-se tudo por
forma que a sua instalação pudesse ser feita com a máxima rapidez.
Ainda agora se ignora onde param, devendo, porêm, muito confiar-se
nos cuidados de Mr. Alfredo Riva, nosso cônsul em Odessa, o qual
me demonstrou o maior empenho de coadjuvar a nossa missão.
J,

Levando comigo as peças ópticas dos instrumento-s, segui no dia
z5 de julho em direcção a Paris com os meus estimados companheiros, srs. Carlos Nogueira Ferrão, ilustre capitão do nosso exército,
que muito amavelmente me tinha já coadjuvado na observação de
rgrz, e seu filho, aspirante a oficial, sr. Álvaro Ferrão.
Ali devia receber o material fotográfico preparado expressamente
para êste fim. A casa Gaumont ofereceu-se com a maior gentileza
para fazer a revelação da film, qúe lhe seria remetida logo que terminasse o eclipse, não podendo contar-se com que fosse possível ter
em Theodosia as indispensáveis instalações para a meticulosa execução dêste serviço. Igual oferecimento me foi feito pela casa Lumiere
para a revelação das chapas autocromáticas, que exigem especiais
cuidados de temperatura, favor êste que só seria aproveitado no caso
de ser impossível obter em Theodosia uma instalação apropriada, o
que não era provável.
De ter sido perdido um dia por causa do atrazo com que o rápido
da noite do dia z5 chegou à Pampilhosa, resultou tornar-se-nos impossível passar à Rússia.
Por tal motivo chegámos a Paris em z8, e tendo sido precisos dois
dias para receber o material fotográfico, partimos no rápido da manhã
de 3r em direcção a Berlin na intenção de seguir logo para Varsóvia,
caminho mais curto para Odessa, escala que me fôra aconselhada pelo
nosso cônsul, para, depois de três dias de viágem por mar, podermos
chegar finalmente a Theodosia.
Em 3o já Mr. Deslandres, o sábio director do Observatório de
Meudon, manifestando sempre o mais cativante interesse pelos nossos
trabalhos, me indicara o seu receio de que não pudéssemos alcançar
o objectivo da nossa viágem.
Confiei em que a razão evitaria uma conflagração que, a dar-se,
já se afigurava manchada pelos mais horrorosos acontecimentos; e,
pelo menos, que ainda durante muitos dias as chancelarias se esforçariam por evitar tão tremenda catástrofe.
Mas a soprar sem demora um vento de destruição, guardava a esperança de poder passar em boas condições à Rússia acompanhando
a embaixada dêste país em Berlin. E neste sentido encontrei animadoras palavras na embaixada russa em Paris.
Todas estas esperanças deviam falhar.
Ás 4 horas da manhã do dia r de agosto, dia histórico que decerto
ficará registado com as mais negras recordações, chegávamos à gare
de Friedrischstrasse.
Logo tivemos ocasião de observar manifestações que deviam relacionar-se com os receios que nos preocupavam.

-6E dentro em pouco tivemos conhecimento de que se tinha chegado
ao ponto crítico das negociações diplomáticas.
A tempestade já pairava medonha, e pouco demoraria o ribombar
dos canhões e o fuzilar das granadas.
Á meia noite fôra dirigido pelo govêrno alemão um ultimatum à
Rússia intimando esta a sustar a sua mobilização, e uma pergunta à
França sôbre a sua atitude no caso de ser declarada a guerra à Rússia.
O momento era de excecional anciedade. Ao meio dia poderia
estar decidido que a humanidade sofresse o mais cruel flagelo até
hoje suportado. E estava.
Para a população de Berlin não havia dúvidas: a guerra era inevitável. Quando cêrca das r I horas da manhã procurei dar execução
ao meu projecto, e me dirigi à embaixada da Rússia, encontrei ali
centenas de russos procurando informar-se, desejosos de regressar à
sua pátria. Os receios eram grandes. A embaixada nada podia prometer. E com razão. Ainda a poucas dezenas de metros do seu
palácio tive o desgôsto de presenciar até que ponto estavam exaltados
os ammos. Num momento ali se tinha reunido grande multidão em
manifestação hostil. É sabido que o pessoal da embaixada russa sofreu momentos amargos antes de chegar ao seu país. Para mim estava perdido um dos expedientes em que tinha mais confiança.
Fui à nossa legação. Com que poderia contar nas linhas férreas
~lemãs?
Há I hora da tarde passava pela Unter-Linden o imperador da
Alemanha no meio duma calorosa ovação. Regressava de Postdam
ao palácio imperial de Berlin a tomar uma posição de mais estreitas
relações com o seu govêrno e com o seu país. Reconhecia-se bem a
solenidade da ocasião. Estava emfim chegado o momento decisivo de
liquidar quarenta e quatro anos de campanhas de palavras. Quantas
vezes bem levianas e impensadas?
Ás 4 horas da tarde era distribuído o decreto da mobilização, e
os regimentos sucediam-se em Unter-Linden com aspecto brilhante e
acompanhados por uma população calma, mas enérgica, entoando
compassadamente o hino nacional. E com profundo pesar lembrava-me de que esses homens, que ainda há pouco moviam os engenhos
da imensidade de fábricas que a perder de vista por toda a parte
tínhamos encontrado, e cujos produtos por todo o mundo iam distribuir, ali seguiam calmos, e até soberbos, com o pensamento de que
iam cumprir um dever- matando e destruindo!
De que vale a sciência, de que vale a moral? Ou resultará da
própria constituição do Universo a existência de constantes conflitos ?

Seriam 6 horas da tarde quando veio juntar-se-nos o nosso ministro
em Berlin, meu ilustre colega sr. dr. Sidónio Pais, que com o maior
interesse se tinha incumbido de obter informações seguras do Ministério dos Estrangeiros. Impossível seguir para a Rússia, difícil mesmo
saír de Berlin, e por isso me era aconselhado ali permanecer. E facto
interessante, que um dia quando desapaixonadamente for escrita a
história poderá ser aproveitado, dava-se-me ainda a esperança de que
ao fim de meia duzia de dias, tendo já tido lugar a parte mais importante das mobilizações, poderia bem suceder que a guerra não seguisse, e eu tivesse a grande satisfação de não ver a humanidade dilacerada num mar de sangue, e de poder contemplar tranquilamente
o fenómeno celeste que até ali me trouxera.
Agradecido, mas obrigado a pensar na minha pátria, resolvi procurar transportar-me à Suíssa, donde se me afigurava fácil o regresso
a Portugal, e espetar ali a possível boa nova de que se me dava esperança, e que o sr. dr. Sidónio Pais, muito amavelmente, me prometeu comunicar no primeiro momento em que podesse ser considerada
segura.
Fomos imediatamente à gare do sul, cêrca das 8 horas da noite.
Dali a pouco às 9 e meia partiria para Bâle o último comboio, antes
das autoridades militares tomarem conta das linhas férreas. Munidos
com os bilhetes imediatamente tornados, e apezar da grande dificuldade que já se encontrava em transitar pelas ruas da cidade, valendo-nos para nos transportarmos ter tomado a tempo um trem, porquanto depois das 5 horas tinham desaparecido quási todos os carros
de aluguer, chegámos a horas à gáre. Mas \lassarei já adeante, não
me ocupando das contrariedades que então sofremos até tomarmos
definitivamente um lugar numa pilha de pessoas e bagágens, num
comboio seguramente assaltado pelo dôbro ou triplo das pessoas que
podia comportar.
A viagem foi morosa. O aspecto das gares era desolador com
um pessoal reduzido ao indispensável, sendo os passageiros obrigados
a carregar com as suas bagágens nas numerosas mudanças que tivemos de suportar. Os carregadores já tinham ido tornar o seu lugar
no exército, e não se via ponte, viaductn ou túnel que não tivesse duas
sentinelas. O rresmo espectáculo que teríamos de presenciar ao percorrer a Suíssa e França.
Na gare alemã fronteira à Suíssa foram já sujeitos a um severo
exame os nossos passaportes, mas, verificados, nenhuma dificuldade
nos foi posta; e, vencendo a pé o espaço até à fronteira suíssa, entrámos com uma viagem, que demorara mais do dôbro do normal,
em campo neutro, mas não tranquilo, porque o aspecto era tam-
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bêm ali o de guerra, embora é certo sómente de precaução para a
evitar.
Depressa perdi toda a esperança de receber o prometido aviso
para seguir em direcção à Rússia, e logo fui para Geneve convencido
de poder seguir dali mais fácilmente para Portugal.
Cinco dias permanecemos na Suíssa, onde em verdade muito me
surpreendeu a maneira como se abusava da hospedagem, com pretexto
na guerra.
Ás portas do consulado geral da França conservavam-se desde as
7 horas da manhã até às I 1 da noite duas colunas humanas, uma de
homens e outra de mulheres, que ali iam visar os seus documentos
para poderem seguir nas linhas férreas francesas, reservistas uns,
para a cruz vermelha as mulheres, todos na firme e serena decisão
de servirem o seu país.
Mais de trinta mil franceses que habitavam o cantão de Géneve ali
se apresentaram, entre elles, segundo me informaram, mil e quinhen.
tos desertores, que, no momento de perigo para a sua pátria, por ela
queriam sacrificar a vida.
Devido à delicadeza que encontrei no consulado geral da França
pude tomar em Annemasse o primeiro comboio que dali partiu com
reservistas e pessoal para a cruz vermelha, e embora tivesse havido
repetidas mudanças, sem perder o primeiro comboio a partir, consegui
chegar no quarto dia a Bayona, com uma viagem bastante acidentada,
embora encontrasse sempre as melhores disposições.
Em Cette tivemos ocasião de admirar o entusiasmo guerreiro dos
corpos chegados de Marrocos, e por toda a parte um acendrado patriotismo, tendo tido ocasião de observar a dedicação do clero, pois o
acaso fez com que, de Cette a Toulouse, seguisse num compartimento
que primeiro supuz ser ocupado por soldados e um cura, e depois re conheci serem todos os companheirÓs padres que iam ocupar os seus
lugares no exército, conservando o primeiro as suas vestes por pertencer à reserva territorial. Em nenhum coração francês poderia
haver mais aceso patriotismo, tão intensamente manifestavam o seu
desejo de se sacrificar pela sua querida França, e tive então ocasião
de saber que se elevava a mais de trinta e um mil o número de padres incorporados, sem contar com os congreganistas que tambêm já
tinham vindo ocupar o seu lugar nos exércitos, chamados dos países
para onde tinham sido expulsos.
A desgraça iminente tinha feito ver claro os interesses da pátria,
e os expatriados apressavam-se a vir dar a sua vida por ela.
No entanto o aspecto geral infundia profunda tristeza. Por toda
a parte as mulheres vestidas de preto tornavam mais sombrio o qua-

dro. Não se viam lágrimas, mas sentia-se que dominava o ambiente
um profundo pezar.
E eu sentia confranger-me pensando nas desgraças que poderia
sofrer êste país que tão grande simpatia nos merece, lembrando-me
das perdas que a arte poderia ter a lamentar com a destruição de
alguns dos seus graciosos e inegualáveis monumentos.
Sem mais contratempos chegámos emfim a Portugal. Lá fora a
tempestade tomara proporções assustadoras, e aqui tambêm havia
motivo para sérias inquietações.
Tendo trazido comigo as objectivas com que devia observar em
Theodosia, restava-me ainda a insignificante consolação da observação
dum eclipse pareia] do Sol, cujo interesse tão reduzido é relativamente
ao que oferecem os eclipses totais.

Antes de dar conta do que ainda houve possibilidade de fazer, indicarei sumáriamente os trabalhos que deviam ser executados em
Theodosia, e os instrumentos para esse fim
preparados.
Sobretudo merecia
particular interesse a
observação cinematográfica. Mas desta vez
alêm da modificação
importante de ter sido
montado o aparelho
(fig. 2) de modo a ser
com o condensador visado directamente o fenómeno, e não corn o
auxílio dum heliostato
como se fez em Ovar,
tinha sido estabelecida
uma disposição que,
aproveitando um cronómetro de tempo médio com interruptor de
meio segundo e um cronógrafo, permitia registar as épocas com uma
Fig. 2
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aproximação de duas centésimas de segundo. Com êste aparelho,
que designarei por cinéliocronógrafo, seriam obtidas imagens do Sol
de cêrca de I 1 milímetros de diâmetro. Como a film preparada para
carregar a câmara cinematográfica tinha 6o metros de comprimento,
seriam tiradas cêrca dt: 3.ooo imagens do fenómeno- Soo em cad-e
um dos contactos, com o intervalo de o', 12, o qual no eclipse de Ovar
deu bom resultado.
Durante a totalidade variar-se-iam os intervalos com a esperança
de obter aspectos diversos da corôa, principalmente da parte interior,
por deverem ser em todo o caso muito curtos os períodos da exposição. Poderiam ser assim tiradas cêrca de I .ooo imagens, ficando para
o princípio e fim do eclipse e outras fases film para I.5oo. Assim
ficaríamos habilitados a fazer um estudo bastante completo do fenómeno.
O facto da objectiva ser dirigida directamente para o sol deveria
permitir-nos obter imagens muito mais nítidas do que as conseguidas
em Ovar, onde tinha sido aproveitado um heliostato Silberman, sendo
o óculo colocado horizontalmente. A manivela do cinematógrafo servia de comu.t ador, e tinha-se verificado haver toda a confiança no registo cronográfico das épocas em que o fenómeno era fotografado.
Para a fotografia da corôa em condições de se obter uma imagem
desenvolvida, com detalhes da corôa exterior, preparou-se o foto-heliógrafo de que dispõe o Observatório, munido dum aparelho paralático
e uma objectiva Steinheil de 18 centímetros de diâmetro e 1m,go de
distância focal.
Mas considerando o interesse que merece o estudo da côr da corôa, sôbre a qual ainda não há observação segura, preparei o instrumento de modo a conseguir-se uma imagem que pudesse dar-nos indicações a tal respeito. Para esse fim foi colocado um écran amarelo,
fornecido pela casa Lumiére, para o emprêgo de placas autocromáticas, adiante do plano da placa fotográfica. Com imagens muito nítidas que foram obtidas da Lua, verificou-se que a exposição de ro5
dava muito bom resultado correndo a revelação com toda a regularidade. A objectiva fôra diafragmada a 2 centímetros.
Com êste aparelho, assim montado, tirar-se-iam seis fotografias,
quatro com chapas autocromáticas e duas com chapas ordinárías extra rápidas, empregando-se para estas uma rápida exposição.
Considerando a importância que ainda hoje teem as investigações
que sejam feitas sôbre os períodos de exposição que convenha adoptar durante a totalidade, preparei uma câmara fotográfica montada
paraláticamente, munida duma objectiva Dalmeyer que fornece imagens do Sol de cêrca de 5 milímetros de diâmetro . Com o emprêg o
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duma bobina pelicular para dôze imagens, e expos1çoes que variariam
de o',5, desde meio segundo até 6 segundos, podendo ser considerado
o aparelho usado, diafngmando a I centímetro, de I por 5o, conseguir-se-iam dois resultados.
-Estabelecer com grande aproximação os tempos de exposição
que convirá adoptar para a fotografia das diferentes partes da corôa,
em harmonia com o aparelho usado, aproveitando a fórmula proposta
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é o tempo de exposição do aparelho estudado, f e

a respectivamente a sua distância focal e abertura, .Y o equivalente de
exposição do aparelho de características f e a'.
As observações feitas por ocasião do eclipse de r8g8 na Índia forneceram grande número de elementos para êste estudo, comtudo,
como não foi execdtado um programa metódico, os resultados obtidos
ficaram muito incompletos.
-Obter um conjunto de imagens que permitissem fazer uma ideia
muito nítida da forma da corôa.
É certo que teem sido propostos vários processos para se obter
numa só fotografia os detalhes das diferentes partes da corôa, e vencer
a dificuldade que resulta da sua diversa intensidade, que diminue rápidamente dos bordos do Sol até às extremidades dos seus ténues
filamentos .
É principalmente notável o processo indicado por Bunckhalter,
empregado com algum resultado no eclipse da Índia de r8g8 no qual,
como já referi, foram feitas variadas experiências. Diante da placa
é colocado um écran que gira em volta dum eixo que lhe é perpendicular, e cuja forma é calculada de modo que para cada parte da corôa
o tempo de exposição efectiva seja proporcional ao seu brilho. Tambêm o ilustre astrónomo Mr. Sallet propõe que a placa girante seja
colocada no foco da luneta, disposição que empregou no eclipse de
1912 sem poder apreciar o resultado, devido a não ter sido observada
a corôa.
Sem ser agora ocasião de fazer o estudo dêstes variados dispositivos, só observarei quanto é difícil calcular a forma do écran, o que
presupõe um conhecimento exacto da forma que deverá apresentar a
corôa, que hoje, efectivamente, pode ser aproximadamente prevista,
mas não tanto que possa obter-se um resultado completamente satisfatório.
Melhor por isso creio que ainda será a combinação de fotografias
obtidas com variadas exposições, e que ocupem com o maior rigor a
mesma posição na placa.
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Para a observação spectroscópica limitei-me a aproveitar os re·-.
cursos imediatamente fornecidos pelo Observatório, pois devendo dispor-se dentro em pouco de peças que poderão ser vantajosamente.
aproveitadas, uão era oportuno adquirir outras, sómente para a ocasião.
Foi por isso montado um spectroscópio de fenda, fig. 3, com um
condensador de Trougthon de r6 centímetros de abertura e 2m,2o de
distância focal. Foi aproveitado o colimador e prismas dum spectroscópio de Maillat pertencente a um spectroscópio destinado à observa-
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Fig. 3.

ção das protuberâncias solares, e a projecção das riscas foi obtida por
meio duma objectiva de 5o centímetros de distância focal.
A disposição do aparelho permitia que a fenda colocada normalmente ao Sol tivesse um movimento de rotação em volta dêste. Á.
câmara escura era possível dar os movimentos necessários para que
a placa fotográfica de 4,:, x 6 pudesse passar por todas as regiões do
spectro e pudesse ser focada para cada uma delas. Tinha sido obtida
uma grande e~tabilidade para a câmara fotográfica apesar de todos
estes movimentos a que ainda há a acrescentar os que podiam ser-lhe
dados para se conseguir o deslocamento da fenda na direcção normal
ao Sol, e no sentido longitudinal para ser focada a imagem.
Dispunha-se poi~ ao todo de cinco movimentos e, felizmente , as
experiências feitas tinham dado um resultado completamente satisfatório. A imagem do Sol era fixada horizontalmente com um heliostato Silberman.
Foi bastante difícil, como sempre sucede em casos dêstes, regular
as diferentes partes dêste aparelho de modo que pudesse haver segurança de bom êxito com o seu emprêgo.
Ao sr. dr. Custódio de Morais, assistente de Astronomia na noss a
Universidade, devi um zeloso e inteligente concurso nestes traba-lhos.
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É certo que os prismas de que dispunha não me permitiriam tentar
a fotografia da região ultra violeta, para cujo exame eu sabia que se
tinha especialmente preparado Mr. Sallet; poderia, porêm, fotografar
com vantagem o spectro da corôa nas outras regiões, tendo-me munido
de chapas ortocromáticas para o vermelho e verde, e tentar a fotografia do spectro relâmpago em condições que se me afiguravam muito
vantajosas, vistas as condições de estabilidade e a facilidade de movimentos de que dispunha.

Tendo chegado a Coimbra antes da data do eclipse e dando-se a
circunstância feliz de trazer comigo as objectivas e a câmara fotográfica destinada ao fqfoheliógrafo, munida do écran amarelo e do obturador, aproyeitei rápidamente para a observação fotográfica o aparelho
paralático do spectroscópio existente no Observatório Meteorológico,
amavelmente cedido pelo meu ilustre colega sr. dr. Anselmo Ferraz
de Carvalho.
A objectiva empregada foi a de Trougthon, que em Theodosia devia
servir de condensador no spectógrafo, de r6 por 2,2o, mas diafragmada a r centímetro como a experiência aconselhou. Devido a conservar-se o écran amarelo reconheceu-se tambêm que a exposição
conveniente era de ~ de segundo. E com o concurso muito útil do
sr. António Alberto dos Santos Mota, pude tirar dezoito fotografias
do fenómeno.
Estávamos, é certo, reduzidos à observação dum simples eclipse
parcial, e é bem sabido quanto é profundamente diverso o interesse
que merece a observação dêstes eclipses, ou a dum eclipse total na região da zona centraL
Naque les fica-se reduzido-- à observação das horas dos dois contactos exteriores, donde se conclue a duração do eclipse- à determinação das cordas comuns aos discos do Sol e da Lua, directamente por
meio dum micrómetro filar ou dum heliómetro, ou aproveitando as
imagens fotográficas- à observação das manchas e faculas no momento em que se encontram ocultadas em parte- à investigação da
existência duma atmosfera lunar pela observação spectroscópica do
bordo côncavo da imagem nas regiões em que apresente irregularidades, na esperança de encontrar riscas especiais de absorpção que
lhe sejam devidas- ao exame das variações da intensidade da luz, e
variações magnéticas, termométricas, etc., e observação das sombras
móveis.
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Corno se vê estas observações teern especialmente em vista a verificação da posição da Lua e do seu diâmetro, e a investigação da
existência duma atmosfera lunar. A êste respeito sórnente a observação feita em Sohag (Egito) em 17 de maio de r882, por Thollon,
deu presumíveis indicações, parecendo reforçadas as riscas do grupo B.
Mas sem dúvida pode afirmar-se que a observação por mim feita, a
17 de abril de rgr2, foi a primeira que veio esclarecer com segurança
esta questão.
Efectivamente, corno já atrás referi, o exame das imagens cinematográficas então obtidas (fig. r), faz ver nitidamente a transição que
apresentam os grãos de Bailly no mesmo lugar do limbo, passando
no 2. 0 contacto de brilhantes a crepuscularés, e no 3. 0 de crepusculares
a brilhantes. E, como já demonstrei noutras ocasiões, nenhuma razão
mais aceitável se me afigura poder ser dada para explicar êste fenómeno do que a existência duma baixa e densa atmosfera no fundo dos
vales lunares.
Em 23 de abril de rgt3 foi feita em Inglaterra por Sir E. J. Gheury
urna observação duma ocultação (da estrêla 7t do Scorpião), que pela
primeira vez levou à conclusão da existência duma atmosfera, com a
circunstância interessante de Sir Gheury apresentar essa conclusão
duma maneira perfeitamente idêntica à que anteriormente eu tinha
formulado, de ter uma forte densidade e encontrar-se no fundo dum
vai lunar.
Na impossibilidade de montar um aparelho spectográfico, a observação reduziu-se às épocas dos contactos, e à fotografia do fenómeno
em diversas fases, especialmente nas visinhanças da fase máxima.
A observação terrnométrica e actinornétrica nada indicou, e, corntudo,
o eclipse ainda atingiu cêrca de três dígitos do diâmetro do Sol.
A observação da época dos contactos foi feita no Observatório
Astronómico pelo meu ilustre colega sr. dr. Luciano Pereira da Silva,
com um teodolito de Troughton e no Observatório Meteorológico,
onde instalei o aparelho fotográfico, por mim com o investigador ligado a êste aparelho .
Os resultados obtidos foram os seguintes:
No Observatório Astronómico
r. 0 contacto

1 1ht6

r3
No Observatório Meteorológico
r. 0 contacto

I I

tempo legal

01

38'

111
1 t 11 r6 rG' tempo lega l
r3 I I j6

Devendo notar-se que a pequena distância das duas estações não
podia influir sôbre os resultados desta observação, devem as diferencas
que se notam ser devidas à grande dificuldade que oferece êste gén~ro
de observações.
Durante o eclipse foram tiradas dezoito fotografias, das quais se
encontram quatro obtidas· directamente na fig. 4, s'eis amplificadas
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Fig. 4·

para r o centímetros nas figs. 5 a 1 o e finalmente duas amplificadas
para 20 centímetros nas figs. r r e r 2.
As amplificações para ro centímetros das imagens são vantajosas
para a determinação da fase máxima; as amplificações para 20 centímetros permitem apreciar o contôrno do disco lunar.
É sabido que as cordas comuns podem servir para a determinação
das épocas dos contactos. As fotografias tiradas no princípio e fim
do eclipse não deram elementos aproveitáveis para êste fim, nem poderia esperar-se conseguir-se assim números de maior confiança do
que os obtidos pela observação -directa.
O exame das fotografias amplificadas para ro centímetros mostra
que a maior corda se encontra na que foi tirada às r 2h r 6"'56' . É certo
que a pequena variação das cordas nas proximidades do máximo não
é vantajosa para urna determinação exacta da época da máxima fase,
em compensação a grandeza desta pode ser calculada com grande
rigor. Foi neste caso de ~ do diâmetro solar, quási três dígitos.
Ainda, à simples vista, pareceu que estas fotografias indicavam
um achatamento da Lua, sensivelmente na direcção do diâmetro dos
centros da Lua e do Sol. As ampliações para 20 centímetros, feitas
com o fim de verificar êste facto, parecem confirmá-lo.
Efectivamente a comparação do contôrno lunar com um círculo de
102 milímetros de raio, que deve ser aproximadamente o da imagem
da Lua, atendendo à relação dos semidiârnetros da Lua e do Sol, respectivamente r6',142 e rS',8r2 segundo a Efeméride, indica um sensível achatamento daquele contôrno.
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E compreende-se que, com a dimensão de 2o centímetros para o
eixo maior da imagem, já deverá ser apreciável o achatamento se, conforme as considerações feitas no artigo que publiquei no volume r da
Revista da Universidade de Coimbra, ((L'éclipse de solei! du -17 avril
rgr2>>, êste fôr de 3 ~ 0 • Pois nesse caso já deverá ser de cêrca de meio
milímetro a diferença entre os eixos maior e menor, reduzida ainda
a
de milímetro no caso do mínimo do achatamento admitido, de

i

I

Ii56'

É óbvio que não é possível obter um resultado rigoroso com as
imagens que uma observação desta ordem pode fornecer, consideravelmente prejudicadas pela irradiação solar. Julgo porêm já bem importante poder verificar-se a probabilidade da existência dum achatamento na Lua, facto que nenhuma observação tinha feita suspeitar
antes da que realisei em Ovar em rgr2, e que só poderá conseguir-se
apreciar com mais rigor quando forem observados os eclipses de 1927
e rg3o, e os outros análogos que devem seguir-se-lhe.
ü' exame do contôrno lunar indica ligeiras irregularidades que devem existir em consequência da projecção das montanhas da Lua, é,
porêm, difícil precisá-las devido à irradiação solar que torna tambêm
impossível aproveitá-las para a verificação da existência de uma atmosfera na Lua.

Fig. 5.
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Fig. 7·
(12h 16m 55•,6 T. G.)

Fig. 8.
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