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O DESCOBRIDOR
DOS EXOPLANETAS (PARTE I)
No ano de 1600, Giordano Bruno foi condenado à fogueira pela
Santa Inquisição. Ele viu mais no céu que qualquer ser humano
do seu tempo. Giordano Bruno estava quase 400 anos à frente do
seu tempo. Ele imaginara que as estrelas eram outros sóis e que
à sua volta giravam múltiplos planetas. Ao longo do século XX,
os astrónomos do mundo procuraram ininterruptamente por
esses planetas, nada tendo encontrado até 1995.
Nesse ano fez-se uma das maiores descobertas do século.
Descobriu-se o primeiro exoplaneta [planeta que não pertence
ao sistema solar], denominado “51 Pegasi b”. O autor da
descoberta, Michel Mayor, juntamente com o colaborador Didier
Queloz, viria a ganhar por esse feito o prémio Nobel da Física de
2019.
Hoje sabe-se que o universo está povoado por inúmeros
exoplanetas. Alguns poderão ser parecidos com a Terra. E
até talvez abrigarem vida. O “Diário do Alentejo” entrevistou
Michel Mayor, nascido em Lausanne, da Suíça, em 1942,
licenciado em Física pela universidade da sua cidade natal e
doutorado em Astronomia no Observatório de Genebra.
Quando e como lhe comunicaram que tinha ganho o Prémio
Nobel da Física?
Estive em San Sebastian (Espanha) com minha família. Não
havia recebido nenhuma informação antes do anúncio oficial.
Pouco antes de sair de San Sebastian de avião para Madrid, às
11:45 horas, vejo o professor Hansen anunciar os laureados de
2019 em Estocolmo, mas era hora de ir para o aeroporto... não
houve tempo para comemorar!
O que sentiu no momento?
Um grande choque e alegria.
O que lhe permitiu descobrir os exoplanetas?
Eu havia desenvolvido, com André Baranne (ótico) e JeanLuc Poncet (estudante de doutoramento), um primeiro
espectrógrafo de correlação (1977). O desenvolvimento, no
início dos anos 1990, de uma versão melhorada (Elodie)
para o telescópio de 1,93 metros do Observatório de Haute
Provence (França) com André Baranne, novamente, e com
Didier Queloz (estudante de doutoramento), tornou possível
alcançar uma precisão de 13 metros por segundo (m/s)... o
que tornou possível concentrarmo-nos em exoplanetas. Vejo,
portanto, por mim mesmo, a descoberta do “51 Pegasi b” como
resultado do aperfeiçoamento da técnica de correlação cruzada
durante 20 anos! Posso afirmar que a minha pesquisa obsessiva
para melhorar a precisão da medição das velocidades radiais
estelares continuou após a construção do Elodie, em 1994. Em
2003, o espectrógrafo Harps, instalado no Chile no telescópio de
3,6 m, permitiu chegar a 1 m/s. Então, em 2018, o espectrógrafo
Espresso, construído sob a direção do professor Francesco Pepe,
permitiu atingir uma precisão dez vezes maior. De notar que o
consórcio internacional que o desenvolveu incluiu também a
Universidade do Porto.

GEADA DE SOUSA

EXPOSIÇÃO SOBRE
HISTÓRIA
E PATRIMÓNIO
DE ENTRADAS
Uma exposição sobre a história
e o património de Entradas está
patente ao público no Museu
da Ruralidade, naquela vila do
concelho de Castro Verde. Segundo
a Câmara Municipal, a exposição
“Entradas: a sua História e o seu
Património” foi elaborada com
base no livro “Vila de Entradas,
Breves Notas de História e
Antologia”, da autoria de João
Rodrigues Lobato e de Joaquim
de Brito Nobre. A exposição, que
poderá ser visitada até ao dia
28 de fevereiro, é uma mostra
sobre a história e o património
da vila de Entradas, que já foi
sede de concelho, pelo menos
desde 1512, data da concessão da
carta de foral por D. Manuel I, até
1836, ano em que o município foi
extinto. Do património edificado
da vila destacam-se as igrejas da
Misericórdia e Matriz e a Ermida da
Nossa Senhora da Esperança.

“CONTOS
AO TELEFONE”
EM ALCÁCER DO SAL
A Biblioteca Municipal de
Alcácer do Sal lançou a iniciativa
“Contos ao Telefone” para
combater o isolamento social dos
idosos do concelho provocado
pela pandemia de covid-19. “A
população sénior ficou impedida
de frequentar os centros de dia e
muitos ficaram isolados em suas
casas para se salvaguardarem
de um possível contágio e esta
iniciativa vai ajudar a atenuar
os efeitos psicológicos do
isolamento”, explicou Cristina
Barrela, responsável pelo setor
das bibliotecas do município de
Alcácer do Sal. O projeto de leitura
pública, interrompido com o
início da pandemia de covid-19,
surge agora como “uma voz
amiga”, que através do telefone
vai chegar a casa dos idosos “com
contos tradicionais para avivar as
memórias” da população sénior.
“Selecionamos obras, a partir de
contos tradicionais, que possam
trazer mais recordações e avivar
as memórias relacionadas com a
juventude e infância dos idosos,
numa breve conversa que não terá
mais de 15 minutos”. A iniciativa
dirige-se a todos os idosos,
institucionalizados ou no próprio
domicílio, que se inscreverem nos
serviços da biblioteca, por telefone
ou email, e os contos chegam às
terças e quintas-feiras, entre as
10:00 e as 12:00 horas

OS REIS MAGOS
NA FILATELIA PORTUGUESA
O dia de Reis, data que se
celebra anualmente no mundo
católico a 6 de janeiro, encerra
o conjunto das três festividades
da época natalícia: Natal, Ano
Novo e dia de Reis.
O tema da natividade do Menino
Jesus está representado
na filatelia de quase todo o mundo. Portugal também não é
exceção, pois tem sido bastante representado, quer em selos,
quer em bilhetes-postais. Foi com este último produto postal,
os Bilhetes-postais de Boas Festas (BPBF), que o tema nasceu
na nossa filatelia. Os primeiros exemplares foram emitidos no
Natal de 1936; os Reis Magos figuram no número seis da série
(com selo adesivo) de oito exemplares então emitidos.
Os três reis voltaram a figurar, como motivo principal, nos 18
exemplares que passamos a indicar: 1937 (também número
seis, mas com selo fixo); 1938 (nº12 e 16);1939 (nº 23);1940 (nº
58); 1944 (nº67);1945 (nº 89 e 97).
Em 1946 houve duas emissões; uma de aproveitamento de
sobras dos dois anos anteriores (nº 67 89 e 97) e outra de
motivos diferentes (118 e 121); 1947 (nº138); 1950 (nº 149); 1952
(nº 168); 1954 (nº 179); 1957 (nº 201; 1967 (nº 254).
Como motivo secundário, os Reis Magos também aparecem em
vários outros exemplares como, por exemplo, se vê no BPBF
que reproduzimos “Preparação do Presépio” (1942, nº 42).
Após um interregno, que durou até 1979, os postais voltam a
surgir, mas com uma outra apresentação, Cartão Postal de
Boas Festas (CPBF). Os CPBF compõem-se de duas peças: o
cartão, em dupla folha, com a ilustração e um sobrescrito de
porte pago, sem qualquer imagem ou legenda alusiva à quadra
festiva, razão pela qual, muitos filatelistas não o consideram
como um produto filatélico. Neste produto, as figuras de que
estamos a tratar também foram representadas por diversas
vezes.
O aparecimento do Natal nas emissões de selos foi bastante
mais tardio. A primeira emissão que lhe é dedicada foi em 1983.
Foram então emitidos dois selos, 12,50 escudos e 30 escudos.
O primeiro representa a Adoração dos Magos e o segundo a
Fuga da Sagrada Família para o Egipto.
A viagem das míticas figuras reais, ou a sua Adoração ao
Menino, voltam a ser representadas por mais cinco vezes: 1985
(selo de 46 escudos); 1994, emissão composta por apenas um
bloco filatélico (150 escudos); 2004 (0,30, e 0,45 cêntimos);
2012 (0,80 cêntimos); 2013 (1,70 euros) e, 2019 (0,53, 0,86 e
0,91 cêntimos). Esta emissão, “Estrela de Belém guiando os
Reis Magos”, obteve, em 2020, o mais cobiçado dos prémios
filatélicos mundiais, o Prémio Aziago.

