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Um foguetão russo deverá lançar para o
espaço na próxima semana um satélite que irá
procurar planetas exteriores ao Sistema Solar
e desvendar o interior das estrelas, numa
missão que envolve investigadores
portugueses, escreve a Lusa.

O lançamento do CoRoT está previsto para as
14:23 (hora de Lisboa) de quarta-feira, a partir
do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.

A participação portuguesa na missão
enquadra-se na contribuição da Agência
Espacial Europeia (ESA) para este projecto
internacional liderado pelo Centro Nacional de
Estudos Espaciais (CNES) de França.

«Vamos aprofundar o estudo do interior e da
evolução das estrelas e, através dele,
conhecer melhor o nosso Sol, sobre o qual há
ainda tanto para aprender", disse à agência
Lusa Mário João Monteiro, nomeado pela ESA
co-investigador da missão.

Na missão, cujo nome é o acrónimo em inglês
para «Convecção, Rotação e Trânsitos
Planetários», colaboram como parceiros
internacionais, além da ESA, o Brasil,
Espanha, Alemanha, Áustria e Bélgica.

«Convecção e rotação» refere-se à
capacidade do satélite de sondar o interior das
estrelas para estudar as ondas acústicas que
se propagam à sua superfície, através de uma
técnica chamada sismologia estelar ou «astro-
sismologia», explicou o cientista português.

Este matemático, que é docente de astronomia
e director do Centro de Astrofísica da
Universidade do Porto, coordena desde 2002
uma equipa internacional centrada nos dados
que o satélite enviará sobre esta vertente da
missão.
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