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Novo Ano será contemplado
com seis eclipses
O próximo ano será recheado de eclipses, dos quais
quatro solares parciais e dois lunares totais, no
entanto Portugal vai assistir apenas a três destes
seis fenómenos, um deles já dia 4 de Janeiro.

O Centro de Astrofísica da Universidade do Porto revelou
que estão previstos seis eclipses para 2011. No entanto
Portugal apenas vai assistir a um eclipse solar parcial e dois
eclipses lunares totais.
 
Portugal vai assistir no próximo dia 4 de Janeiro a um
eclipse solar parcial, entre as 06h40 e as 11h00. O
fenómeno vai ser visível em boa parte da Europa, Norte de
África e Ásia Central.
 
A 15 de Junho, os portugueses vão poder assistir a um
eclipse lunar total, entre 17h00 as 23h00, no entanto o
início do fenómeno não será visualizado nos céus de
Portugal, uma vez que o país encontrar-se-à em pleno
solstício de Verão.
 
O país vai ainda assistir a mais um eclipse lunar total. Este
acontecerá a 10 de Dezembro, pelas 17h30, mas os
portugueses apenas vão deslumbrar o final do fenómeno.
 
O ano contará ainda com outros três eclipses solares
parciais, não visíveis em Portugal, que estão previstos
acontecer no dia 1 de Junho, 1 de Julho e 25 de Novembro.
 
De acordo com a NASA esta combinação é rara e
acontecerá somente seis vezes no século XXI (2011, 2029,
2047, 2065, 2076 e 2094).
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