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O DESCOBRIDOR
DOS EXOPLANETAS (PARTE II)
Conclusão da entrevista a Michel Mayor, prémio Nobel da Física em
2019, depois de ter descoberto o primeiro exoplaneta [planeta que
não pertence ao sistema solar], denominado “51 Pegasi b”.
Quanto tempo demorou a procura dos exoplanetas, até serem
descobertos?
Com Antoine Duquennoy, um de meus alunos de doutoramento
antes de 1990, estudamos um grande número de estrelas semelhantes
ao nosso Sol e na vizinhança solar. Consegui selecionar 142, que
pareciam únicas (de facto, a maioria das estrelas tem outra estrela
como companheira). Esta amostra foi escolhida para o nosso
programa de pesquisa de exoplanetas em 1994. O programa começou
em abril e, no final do ano, tínhamos uma dúzia de medições da
estrela 51 Pégaso que indicavam uma possível variação periódica de
4,2 dias. Em julho de 1995, confirmamos essa variação, Didier e eu
próprio, durante uma nova série de medições.
Quais as características do planeta 51 Pegasi b?
Esse planeta tem cerca de metade da massa de Júpiter (cerca de 150
vezes a massa da Terra). O seu período orbital é de 4,2 dias.
Com a descoberta desse primeiro planeta extrassolar, foi
inaugurado um novo capítulo da astronomia. Numa amostra tão
grande, é muita a informação sobre os vários tipos de planetas
que povoam o universo. Quais os tipos de planetas mais estranhos
que já foram descobertos?
Planetas com órbitas muito alongadas (que têm forte excentricidade),
outros com períodos orbitais de algumas horas (portanto, muito
muito próximos de sua estrela).
É possível aos astrónomos amadores descobrirem exoplanetas?
É difícil porque a precisão necessária dos espectrógrafos Doppler
envolve instrumentos complexos e caros. A medição dos trânsitos
planetários (quando um planeta passa em frente de sua estrela) é, em
princípio, possível para amadores com uma boa câmara CCD ... mas
o diabo está nos detalhes!).
Porque é que ao fim de alguns anos o número de exoplanetas
descobertos aumentou mais do que nos primeiros anos?
Isso deveu-se ao desenvolvimento de novos espectrógrafos mais
sensíveis (como o Harps) e a missões espaciais como a Kepler
[sonda da NASA que durante nove anos procurou planetas com
características habitáveis fora do sistema solar].
O professor disse à revista “Sciences & Avenir” que a Terra parece
o paraíso. Poderão existir um ou mais planetas iguais à Terra no
universo?
Sim, é certo que existem milhares de milhões de planetas rochosos
com temperatura razoável para ter água líquida na superfície
e condições adequadas para o desenvolvimento da vida na
sua superfície. Mas eles estão longe! Por exemplo, 30 anos-luz
correspondem aproximadamente a mil milhões de vezes a distância
da Terra à Lua e 30 anos-luz é uma estrela que nos está próxima.

EXPOSIÇÃO
“ALENTEJO MAIOR”
NA BIBLIOTECA
DE BEJA
A Biblioteca Municipal de Beja
tem patente ao público, até ao
próximo dia 20 de fevereiro,
a exposição de fotografia
“Alentejo Maior”, de Cabrita
Nascimento. “O Alentejo é o
coração do mundo e nestas
fotos, que expressam esse
coração, ecoa sempre a voz dos
cantadores alentejanos. O Cante
alentejano é omnipresente
nas formas, nos desenhos, nos
padrões, nas texturas destas
fotos… eu ouvia-o nas cores e
nas árvores dos campos”, conta
o autor. Cabrita Nascimento
cursou iniciação à fotografia
na Casa de Cultura da
Juventude de Évora. Concluiu
estudos de aperfeiçoamento e
especialização em fotografia,
com formadores franceses do
Cemea, no FAOJ do Porto e em
Paris. Participou em formações
em cinema e vídeo, licenciou-se
em sociologia e fez uma pósgraduação em Direito da Cultura
e do Património Cultural.

JORNADAS
MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO
EM SERPA
A Câmara de Serpa promove,
até ao próximo dia 21, a 5ª
edição das Jornadas Municipais
da Educação, com o mote
“Criar Laços na Educação”.
A iniciativa inclui oficinas,
formações, teatro e cinema
e é também adaptada às
circunstâncias de pandemia
que se estão a viver. “O tema foi
escolhido por considerarmos
que no processo ensino
aprendizagem é fundamental
que as emoções e os afetos
sejam considerados variáveis
que são pilares na relação de
ensinar e de aprender”, refere
a vereadora Odete Borralho.
Durante a tarde de hoje, dia
15, termina a oficina ‘online’
intitulada “Educar com sentido:
O património como ponto de
partida para projetos educativos
ambiciosos”. No próximo dia
19, a partir das 15:00 horas e
com transmissão em direto
nas redes sociais do município,
será exibida a peça de teatro
infantojuvenil “Leandro, Rei da
Heliria”, de Alice Vieira, pela
companhia EnCena. No dia 21,
às 10:00 horas, será projetado
o filme “Uma Pedra no Bolso”,
realizado por Joaquim Pinto.

AS ÚLTIMAS REVISTAS DE 2020
Os últimos números das revistas filatélicas “Filatelia Lusitana”,
“O Timbre” e “Cábula Filatélica”, editadas respetivamente pela
Federação Portuguesa de Filatelia (FPF), Confraria Timbrológica
Meridional Armando Álvaro Bóino de Azevedo (Évora) e
Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra
foram distribuídas, em dezembro, aos seus associados. Estas
publicações são essenciais tanto para manter o contacto com
os associados, como para dar a conhecer novos estudos que
continuamente são realizados por muitos filatelistas.
O presente número de “Filatelia Lusitana” é um bom exemplo
desta última afirmação. Vejamos os artigos que contém: “D. Luís
I – emissão F. Borja Freire, os cunhos dos selos de 5 RS (parte
II)” (de João Violante); “A Segunda Guerra Mundial na Europa
– 75º aniversário” (Eduardo Sousa); “100 Anos de emissões
laicas em África” (Pedro Marçal Vaz Pereira); “Provisional
Marks? Marcas Provisórias? Nem pouco mais ou menos!”
(Pedro Marçal Vaz Pereira); “O General Conde de S. Januário
1827 – 1901- um português de exceção” (Pedro Marçal Vaz
Pereira); ”Estoril – Índia em 1933 pela Imperial Airways” (João
Soeiro); “Marcas Postais impressas do tempo dos correios mor
do Reino” (Luís Frazão); “Provas da emissão D. Carlos, série
Mouchon – Continente” (Rui Matos Alves). Completam-na
várias páginas dedicadas ao noticiário nacional e internacional.
“O Timbre” – a voz da filatelia meridional, segundo se pode
ler na sua capa, também nos presenteia com quatro estudos:
“Alvarães ou Alvares” (José Manuel Pereira); “Junta Patriótica
do Norte na Grande Guerra” (Pedro Vaz Pereira); “A Ordem dos
Passeriformes vista através da filatelia” (Américo Rebelo);
“Distribuição Postal feita por escuteiros em tempos de Guerra”
(Vítor Gonçalves). As notícias, a entrevista à filatelista drª
Isabel Vieira (esclarecimento), as “Cartas da Mocidade” e “O
Cantinho da Nostalgia” completam o seu conteúdo.
Quanto à “Cábula Filatélica”, comparativamente com
os números anteriores, o atual apresenta uma novidade
importante: foi impresso a cores. No seu conteúdo dá-se
destaque à “Tomada da Bastilha”, batalha que os estudantes
de Coimbra travaram e venceram (vitória posteriormente
consolidada) para a conquista de uma sede condigna para
o desenvolvimento das suas atividades. Completam-na os
estudos “A Santa Casa da Misericórdia de Coimbra”, “Paixão da
Filatelia” e “Personagens - José Luís Tinoco” (ambos da autoria
de José Luís O. Guarda),” António Augusto da Silva Martins”
(Rui Lopes), “Covid-19” (Carlos Freire de Oliveira) e “As más
escolhas na marcofilia comemorativa ou a demanda pelo cambo
mais feio”.

