
Junto ao Pólo Norte, há grupos que se dedicam a encontrar os melhores sítios para avistar
as auroras boreais. Um português conta como foi ver o fenómeno com 37 graus negativos
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Andy

Keen não é um caçador con-

vencional. Persegue uma presa
astuta e imprevisível, que nunca
sabe se vai aparecer, e que se

mostra sempre de uma perspec-
tiva diferente: às vezes tem o aspecto de

uma espiral, outras de uma cortina ou de

uma fita. Também vaiia entre o vermelho,
o verde, o azul e o amarelo. Esta presa é, na

verdade, um dos fenómenos naturais mais

extraordinários do mundo: a aurora boreal.

O britânico viajou pela primeira vez até

ao Árctico em 2007, depois de assistir a

um documentário na televisão sobreofe-
nómeno, "Tinha acabado de recuperar de

uma doença grave e percebi que era isto

que queria fazer enquanto pudesse", con-

tou à estação britânica BBC. Ficou tão fas-

cinado com as auroras boreais que deixou
o seu emprego, em Inglaterra, como fun-
cionário de uma instituição de caridade, e

mudou-se para Ivalo, aldeia no Norte da

Lapónia, Finlândia, a 68 graus de latitude,
dois graus acima do Círculo Polar Árctico.
Montou uma empresa, chamada. Aurora-
hunters (Caçadores de auroras), e agora
leva sete turistas por semana a observar
as luzes do Norte nas partes mais remotas
da região.

Há várias empresas deste género, so-

bretudo na Finlândia e na Noruega, que
conduzem turistas a assistir ao fenóme-

no natural, guiados por caçadores de au-

roras como Andy Keen. Acompanham as

informações meteorológicas e encontram

os melhores locais para ver as luzes. Quan-
do deparam com um bom sítio, organi-
zam excursões de miníbus ou arranjam
trenós puxados por cães, se o acesso for
mais complicado.

A melhor altura para observai a aurora
boreal vai de fim de Setembro a Março.
Além dos países do Norte da Europa, os

melhores sítios são a Islândia, o Alasca, o

Canadá ea Rússia,

Estavam 37 graus negativos mas
João Canário nem sentiu: "É
como se fosse um rio a correr"

Os povos do Norte têm várias lendas e

nomes associados a estas luzes: podem ser

"espíritos bailarinos" ou "o sangue que
chove das nuvens"; outros acreditam até

que não devem ser contempladas para não

ofender a sua natureza divina.

A tribo dos inuit, no Alasca, acredita que
reflectem os espíritos dos animais que ca-

çam e para os esquimós da Gronelándia

são almas de crianças mortas à nascença.
A ciência precisou de séculos para com-

preender o fenómeno. 0 astrónomo ita-
liano Galileu Galilei (1564-1642), que bap-
tizou a aurora em homenagem à deusa

romana do amanhecer,
acreditava que era provo-
cada pelo reflexo da luz so-
lar na atmosfera. Mais tar-
de, o cientista inglês Ed-
mond Halley (1 656-1742)
disse que resultava do va-

por de água libertado pela Terra durante

um terramoto. Só em 1774 é que o astró-

nomo francês )ean-Jacques d'Ortous de

Mairan deu a explicação certa, relacionan-
do-a com a actividade solar.

"TEM A VER COM a emissão de partículas

pelo sol, o chamado vento solar. Estas par-
tículas voam a uma velocidade de 300 qui-
lómetros por segundo, no espaço, e, quan-
do atingem a terra, carregadas de electrici-

dade, ficam presas no campo magnético
terrestre. Nas zonas dos pólos magnéticos,
aproximam-se da parte superior da atmos-
fera terrestre e é isso que provoca a luz",

explica à SÁBADO Rui Agostinho, director
do Observatório Astronómico de Lisboa.

João Canário assistiu a este fenómeno
em Abril de 2008, durante uma missão



de investigação ao Árctico, na região de

Kuujjuarapik, Quebeque, Canadá. Uma
noite, depois das 22h, o investigador por-
tuguês foi surpreendido por uma colega.
"Entrou-me pelo quarto a gritar:

' Ria está

lá fora.' Não percebi nada: 'Ela quem?'

perguntei. 'A aurora boreal. Vem depres-
sa que pode desaparecer.' Estava prepa-
rado para me deitar, de T-shírt e calças de

fato-de-treino. Só tive tempo de calçaras
botas e sair ", recorda à SÁBADO.

Lá fora estavam 37 graus negativos

mas João Canário ficou tão extasiado

que nem sentiu frio. "É como um rio a

correr, tanto na horizontal como na ver-
tical, e com todas as cores: verde, azul,
amarelo, vermelho. Não é nada que es-

tejamos à espera ou que consigamos ver

em mais lado nenhum."
Este Dezembro, os cientistas falam de

condições óptimas para avistar as luzes do

Norte. Explicação: de 11 em 11 anos a ac-

tividade magnética do sol atinge o seu auge
e esse ciclo termina agora. •

TROMSO.

Noruega. A cida-

de é um dos sítios

de eleição para
observar as luzes

do Norte. Há pa-

cotes turísticos

para ver auroras
boreais a bordo

de um navio

TWNGVELLIR. Islândia.
Vale a pena visitar o

local por duas razões:

este parque nacional

é património da

UNESCO e, além disso,

um dos locais privile-

giados para assistir

às luzes do Norte


