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“Mãe, é bué fi xe, o Sol 

Uma pequena dentada na parte supe-

rior direita do Sol anunciava ontem, 

por volta das 8h, o eclipse solar par-

cial. Pedro Ré, biólogo, astrónomo 

amador e subdirector da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lis-

boa (FCUL), está a chamar: “Venham 

cá ver, já começou o eclipse!” Pela 

sua luneta, instalada mesmo à frente 

do edifício C8, no Campo Grande, é 

possível ver o início de um fenóme-

no que durou cerca de duas horas e 

atraiu ali um milhar de pessoas.

O primeiro eclipse solar de 2015 

agraciou uma região da Terra muito 

pouco povoada. Só as pessoas que 

estiveram ontem nas ilhas dinamar-

quesas de Feroé, entre o Reino Unido 

e a Islândia, e nas ilhas Svalbard, da 

Noruega, já perto do Pólo Norte, ti-

veram direito a um eclipse solar total 

— quando a Lua passou entre o Sol e a 

Terra, escondendo-o completamen-

te. Em Portugal, tanto nos arquipéla-

gos da Madeira e dos Açores como no 

Continente, bem mais a sul do que a 

região apanhada pelo eclipse total, o 

espectáculo foi mais humilde. Quem 

estava em Lisboa, por exemplo, viu 

a Lua tapar o Sol em 66,9%.

Ainda assim, as poucas pessoas 

que iam chegando ao C8 uns minu-

tos antes dos 7h59 — a hora marcada 

para o início do fenómeno — depa-

ravam-se com dois telescópios maio-

res, colocados à direita da luneta de 

Pedro Ré. Havia ainda muitos óculos 

Um milhar de pessoas esteve na Faculdade de Ciências da Universidade deNo Porto a observar-se o eclipse com óculos especiais

Centenas de pessoas em Lisboa e no Porto reuniram-se logo 
de manhã para ver o eclipse solar parcial em locais preparados 
para tal. Pessoas de todas as idades puderam ali observar 
em segurança o fenómeno que durou cerca de duas horas. 
Foi no Norte da Europa, junto ao Pólo Norte, que o eclipse foi 
total. O próximo grande eclipse que vamos poder ver 
em Portugal, tapando 90% do Sol, será em 2026
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de eclipse para a observação — olhar 

directamente para o Sol sem protec-

ção pode causar danos irreversíveis 

na visão. Os telescópios e a luneta 

também foram montados de forma a 

proteger os olhos dos curiosos.

Atrás dos vários aparelhos começa-

ram a formar-se fi las à medida que o 

Sol fi cava comido. No céu, as nuvens 

tapavam às vezes o espectáculo.

À espera de observar o fenómeno 

num dos dois telescópios, encontra-

mos António Porfírio, de dez anos, 

com o pai e a mãe numa fi la. “Acho 

que vi outro eclipse a olho nu, à 

noite”, diz-nos, depois de olhar pe-

lo telescópio. Pedro João Porfírio, 

o pai, explica-lhe que esse era um 

eclipse da Lua, agora estava a ver a 

Lua a tapar o Sol. Na cara do rapaz 

percebe-se que a mensagem causou 

estranheza, e ele põe os óculos de 

eclipse para voltar a olhar como se 

fosse a primeira vez.

“É importante aprender no lugar”, 

defende Maria João Miguens, a mãe 

de António Porfírio, acrescentando 

que estar a observar o eclipse é emo-

cionante. “Este fenómeno tem a ver 

com estarmos aqui na Terra. O Sol e a 

Lua sempre foram dois astros muito 

importantes para nós.”

As lajes entre o relvado do C8 e os 

telescópios vão começando a desa-

parecer, à medida que mais gente vai 

chegando. José Luís Ribeiro e André 

Silva, dois alunos de Física da FCUL, 

têm óculos de eclipse na mão. Quan-

do se olha para o eclipse com os ócu-

los, o Sol é de um laranja encantador, 

e surge cada vez mais comido.

“A última vez que vi um eclipse foi 

em 1999”, recorda José Luís Ribeiro, 

de 20 anos. “Estava em casa da mi-

nha tia e não o vi até ao fi m. Fartei-

me. Era pequeno”, justifi ca, acres-

centando que este “é um fenómeno 

interessante que não se vê frequente-

mente”. André Silva, de 19 anos, diz 

que sempre gostou de astronomia. 

Quanto ao eclipse, diz que é difícil 

explicar este fascínio, mas que ele 

está ligado “à afi nidade com o desco-

nhecido e com o sistema solar”.

Por volta das 8h30, Rui Agostinho, 

astrofísico e professor na FCUL, e di-

rector do Observatório Astronómico 

de Lisboa (OAL), agarra no microfo-

ne e assume o papel de mestre-de-

cerimónias, explicando o fenómeno, 

incitando à sua observação e fazendo 

rir a “plateia”: “O eclipse é o último 

das vossas vidas... até ao próximo.”

FERNANDO VELUDO/NFACTOS
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está a ser tapado”

O astrofísico foi um dos organiza-

dores da iniciativa. No próprio OAL, 

na Tapada da Ajuda, também havia 

telescópios preparados para ver o 

fenómeno. Mais de uma centena de 

pessoas esteve lá, de acordo com a 

agência Lusa. Estavam marcadas em 

muitas cidades do Continente, e nos 

Açores e na Madeira, iniciativas se-

melhantes que permitiam a observa-

ção segura e informada do eclipse.

No Porto, mais de 500 pessoas vi-

ram-no junto ao planetário, segundo 

o astrónomo Ricardo Cardoso Reis. 

Aqui, o ambiente é descontraído, há 

muitos pais a acompanhar os fi lhos, 

há jovens estudantes e pessoas de 

outras idades. Os visitantes vão-se 

dividindo entre telescópios, para ver 

o eclipse com fi ltros diferentes.

“Sou uma apaixonada pela astro-

e Lisboa a ver o eclipse

DANIEL ROCHA

nomia”, confessa-nos Justina Matos, 

professora de Biologia de 66 anos. 

“Sei de tudo o que se relaciona com 

a astronomia. Estou sempre informa-

da. Vim até aqui porque não queria 

estar a ver o eclipse sozinha, gosto de 

companhia. É como as pessoas que 

vão ver os jogos de futebol ao está-

dio. Gostam que ele esteja cheio.”

Para Ricardo Cardoso Reis, o facto 

de haver meios de observação foi im-

portante para as pessoas: “Está aqui 

muita gente curiosa. A principal cau-

sa é o facto de estarmos a ver o Sol, 

aparentemente, a desaparecer.”

Para os mais novos, esta pode vir 

a ser a primeira memória de sempre 

deste fenómeno. “Nunca tinha visto 

um eclipse. Agora já vi a Lua cortada 

em cima do Sol”, diz Eva Romão, de 

nove anos. Já João Correia, de sete, 

quer manter a paixão pela astrono-

mia: “Quero ser polícia, mas ao mes-

mo tempo espero continuar a gostar 

de astronomia.”

De volta a Lisboa, ao Campo Gran-

de, às 9h01 o eclipse atingiu o auge. O 

ar frio da manhã parece não querer 

ir-se embora e sente-se menos lumi-

nosidade do que o normal. Junto ao 

C8, há agora uma massa de gente. 

Para um dos telescópios, a fi la tem 45 

pessoas. Um jovem levanta para toda 

a gente um caderno A4 onde se lê a 

palavra “Apocalipse”, enquanto diz 

em voz alta “Olha o Apocalipse!”.

“Está aqui um milhar de pessoas”, 

estima Rui Agostinho. “As pessoas 

vêm e vão. Mas há famílias que vie-

ram para fi car”, diz-nos. Caminhan-

do por ali, vê-se um rapaz boquiaber-

to, com os braços abertos e os óculos 

de eclipse postos. “Mãe, é bué fi xe, o 

Sol está a ser tapado”, diz, traduzin-

do a alegria que se sente no ar.

À medida que a segunda hora do 

eclipse avança, a Lua já estava a des-

tapar o Sol. As pessoas também co-

meçam a esvaziar o espaço. “O eclip-

se já está a chegar ao fi m, está agora 

em saldo. Aproveitem, aproveitem!”, 

diz Rui Agostinho ao microfone, en-

quanto convida os transeuntes a fre-

quentar os cursos da área da Física, 

onde se explicam os fenómenos as-

trofísicos observados ontem — além 

do eclipse, a Terra passou pelo equi-

nócio da Primavera e, devido ao ali-

nhamento da Terra com a Lua e o 

Sol, há supermarés nestes dias.

Inês Oliveira, de 20 anos, confi rma 

a ideia: “Agora, estando no curso de 

Física, as coisas fazem mais sentido, 

consigo compreender melhor o fe-

nómeno.” Mas continua a ser difícil 

explicar o fascínio do eclipse: “É uma 

coisa que me ultrapassa.”

Algumas turmas de escolas primá-

rias só agora é que apareceram. Rui 

Agostinho defende que ver o eclipse 

é importante para a educação: “No 

ensino da ciência é tão importante 

as crianças irem ver os animais como 

irem conhecer aspectos da geologia. 

E o eclipse é mais um fenómeno que 

caracteriza o planeta.”

No céu, às 10h08, o Sol voltou a 

surgir inteiro. As nuvens desapa-

receram. O espaço esvaziou-se. O 

eclipse acabou, resta desmontar o 

equipamento. Quem quiser poderá 

voltar a observá-lo no site do OAL. 

O próximo eclipse solar signifi cativo 

em Portugal será a 12 de Agosto de 

2026. Em Portugal, 90% do Sol fi cará 

então tapado. E Rui Agostinho já está 

a pensar no futuro: “Está marcado 

um novo encontro aqui para daqui 

a 11 anos. Apareçam!”

A
s redes eléctricas na 
Europa conseguiram 
lidar com a quebra 
sem precedentes de 

fornecimento de energia solar 
devida ao eclipse de ontem.

A Alemanha, que possui 
algumas das maiores 
instalações do mundo 
alimentadas por energia 
solar, esteve no centro do 
acontecimento. Dos 89 
gigawatts (GW) de capacidade 
solar europeia instalada, 38,2 
GW são alemães.

A descida inicial de 15 GW 
na Alemanha foi inferior àquela 
que os operadores receavam. 
Foi possível utilizar outras 
fontes de energia (carvão, gás, 
biogás, energias nuclear ou 
hidroeléctrica) e a indústria 
também reduziu as suas 
necessidades energéticas.

“O facto de estarmos 
bem preparados resultou e 
conseguimos gerir todas as 
flutuações de produção”, disse 
Ulrike Hoerchens, porta-voz 
da TenneT, a empresa alemã 
gestora de redes de alta tensão 
que detém o maior número de 
unidades fotovoltaicas.

A produção de energia solar 
alemã aumentou bastante 
desde o último eclipse notável, 
em 2003. Daí que a Alemanha, 
que tem fronteiras com nove 
países, precisasse de provar 
que o seu mercado energético 
e os centros de gestão da rede 
eram capazes de funcionar em 
condições extraordinárias.

A produção total de energia 
solar alemã, que era de 21,7 GW 
logo antes do eclipse, desceu 
para um mínimo de 6,2 GW, 
seguida de um aumento de 15 
GW no intervalo de uma hora, 
diz ainda a TenneT.

Há um ano que os 
operadores europeus se 
estavam a preparar para 
o eclipse, melhorando as 
comunicações e prevendo 
reforços de pessoal.

Ontem, a Europa assistiu 
a uma descida de 17 GW da 
energia solar total seguida de 
uma subida de 25 GW, disse 
Pierre Bornard, vice-director da 
rede francesa RTE. Reuters

Redes eléctricas 
não foram abaixo

“No ensino é tão 
importante as 
crianças irem ver 
os animais como 
irem conhecer 
aspectos da 
geologia. E o 
eclipse é mais 
um fenómeno 
que caracteriza 
o planeta”, diz o 
astrofísico Rui 
Agostinho
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O próximo grande eclipse 
que vamos poder ver em 
Portugal será em 2026 p26/27

“Mãe, é bué fixe, 
o Sol está a ser 
tapado”
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