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Ainda há estrelas no céu e em Constância podem ver-se melhor
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Sociedade
 
 O Centro Ciência Viva de Constância acolheu cerca de duas centenas de pessoas na XXI Astrofesta,
que decorreu de 1 a 3 de Agosto. Este evento, dedicado à astronomia, foi uma oportunidade para
aumentar conhecimentos sobre os planetas e os astros. Por curiosidade ou por paixão muitos foram os
que não quiseram perder a ocasião de olhar para o céu de outra forma.
 
 Máximo Ferreira, coordenador do centro, explicou que "esta é uma ocasião em que o tema é tornado
mais simples para que todas as pessoas possam vir" e que este propósito estava a dar frutos. Com
palestras sobre os mais variados temas, os visitantes puderam participar em mini-cursos de
astronomia, workshop de holografia e desfrutar da observação do sol e das estrelas.
 
 A maioria das pessoas que aderiu à Astrofesta deste ano não eram da região. Foi o caso de João
Ferreira, estudante de física na Faculdade de Ciências de Lisboa. Com 19 anos, foi primeira vez que
esteve no Centro Ciência Viva de Constância. Veio com um grupo de cerca de 20 jovens. "Viemos cá
através do convite que foi feito ao Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa e
trouxemos os telescópios. O céu aqui é muito melhor que em Lisboa, mas o tempo não tem estado a
ajudar", disse.
 
 Motivos bem diferentes foram os que trouxeram Orlando Jóia e os seus filhos Beatriz e Diogo ao
Centro de Ciência Viva. São de Leiria e estavam na Barragem de Castelo do Bode, na procura por um
cinema acabaram por descobrir o cartaz do Astrofesta. Por gostarem de astronomia decidiram
conhecer o espaço e visitar o planetário.
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