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   Durante muitos anos e na ausência de 

relógios mecânicos o homem regulou-se 

pelo Sol. Os gregos foram os autores do 

gnómon, o “ponteiro do sol”, que permite 

saber a hora solar pela posição de uma 

sombra. Os romanos introduziram os 

relógios de sol em Portugal no século II e 

só no século XIX, com a chegada  da 

Revolução Industrial, é que esses 

instrumentos perderam a popularidade. 

Os relógios de sol são património 

importante. Acompanharam o homem 

durante séculos. Mostram a sua evoluação, 

curiosidade e espírito científico.     

Relógios de sol são objectos que indicam a 

altura do dia através de uma sombra 

projectada numa superfície onde estão 

marcadas fracções de tempo (mostrador 

ou quadrante)  

Os primeiros relógios de sol terão entrado 

em Portugal através dos romanos. No 

entanto existem poucos vestígios. A 

irrigação dos campos no império romano 

era ditada pelas horas mostradas nos 

relógios de sol. 

A gnomónica, ciência que se ocupa da 

construção de relógios de sol, foi objecto 

de estudo ao longo dos tempos. Teve 

grande desenvolvimento na Grécia antiga 

graças aos progressos na geometria. 

RELÓGIOS DE SOL– ANEXO 1 

SOL 

Quercus–  Núc leo de Braga 

Quercus – Associação Nacional de 
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Urbanização das Andorinhas, loja 7,  
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FID Nome freguesia
0 sé Sé
1  igreja sta lucrécia de algeriz Sta Lucrécia de Algeriz
2 casa particular Crespos Crespos
3 casa particular real Real
4 Mosteiro de Tibães Mire tibães
5 Igreja Paroquial Cunha
6 Quinta da Mainha Panoias
7 Igreja Paroquial Sobreposta
8 Igreja Paroquial Frossos
9 Museu Nogueira da Silva S.joão Souto

10 Estátua  S,Longinhos bom jesus  tenões
11 pópulo s.joão couto


