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Observar os céus no Verão

Até 15 de Setembro o programa nacional "Astronomia no
Verão" convida amadores e profissionais para a
observação dos céus. Se quer saber mais, aqui ficam algumas dicas por quem percebe do assunto.

"Uma boa forma de se iniciar na observação do céu é juntar-se a pessoas ou grupos com alguma experiência",
diz Filipe Pires do Centro de Astrofísica/Planetário do Porto.

O especialista sugere o programa "Astronomia no Verão" do Ciência Viva, onde astrónomos realizam sessões
públicas gratuitas de observação em praças, praias, jardins, monumentos. Se estiver sozinho "deve escolher
um local escuro e longe da luz das cidades".

Uma outra sugestão "é a visita a um planetário onde fica a conhecer melhor o céu as constelações e as estrelas
referência.

Em Portugal existem vários planetários sendo os maiores o Planetário Calouste Gulbenkian em Lisboa, o
Planetário do Porto e o de Espinho", indica Filipe Pires.

Na Internet encontra o Stellarium, que "permite simular o céu que podemos observar em qualquer lugar da
Terra e em qualquer data".

Entre as curiosidades de principiantes, há uma estrela mais procurada do que as outras: "a estrela Polar é
última estrela da cauda da Ursa Menor. Tal como ilustrado na imagem (para a encontrar) podemos usar as
duas estrelas do centro do corpo da Ursa Maior e no sentido da cauda desta constelação contar cinco vezes a
distância que as separa", explica Filipe Pires.

"Se imaginar a Terra a rodar no espaço, a estrela polar encontra-se muito longe, mas muito próximo da
vertical do Pólo Norte terrestre", adianta.

A Ciência Viva e a Orion - Sociedade Científica de Astronomia do Minho - promovem a 14 de Agosto, a sessão
"Astronomia de Verão Serra D'Arga". Quem quiser ver as estrelas mais de perto, pode participar na actividade
(às 21.30 horas) nas instalações do Centro de Interpretação da Serra d'Arga (CISA).

Nesta iniciativa "aprende-se a observar os astros e aprofundar os conhecimentos sobre o Universo com o apoio
de astrónomos amadores e profissionais".

Susana Ribeiro
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Para mais detalhes consulte:
http://www.jn.pt/VivaMais/Interior.aspx?content_id=1627296
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