
Descoberta
galáxia mais
brilhante
ASTROS Uma equipa internacional
de astrónomos, que integrou o

português José Afonso, do Centro
de Astronomia e Astrofísica da
Universidade de Lisboa (CAAUL),
descobriu a galáxia mais luminosa
do universo, num raio de dois mil
milhões de anos-luz da Terra, com
um brilho superior a 10 biliões de
estrelas como o Sol.

A galáxia, designada IRAS
08572+39 15, já era conhecida des-
de há 30 anos, mas só agora os
cientistas conseguiram confirmar
a sua qualidade de "a mais brilhan-
te do universo próximo".

O cálculo da luminosidade da
galáxia foi feito a partir de uma
análise detalhada de novas obser-

vações, realizadas com o telescó-
pio espacial Herschel, da ESA, e

com o telescópio espacial Spitzer,
da NASA.

Segundo José Afonso, o próximo
passo, agora, é compreender atra-
vés de que processos esta galáxia se

tornou no que é.

Português ajudou na descoberta



JOSÉ AFONSO

Descoberta
de galáxia

¦ 0 diretor do Centro de
Astronomia e Astrofísica
da Universidade de Lisboa

participou na descoberta
da galáxia mais luminosa
do Universo Local.



A FECHAR

Galáxia mais
luminosa da
vizinhança fica
a 2 mil milhões
de anos-luz

Galáxia já é conhecida
há 30 anos. Agora sabe-
-se ser a mais luminosa

Terá um brilho superior a 10 biliões

de estrelas como o Sol, o que faz
dela a galáxia mais luminosa das

redondezas. Entenda-se que arre-

dores é coisa à parte quando se fala
do espaço: a IRAS 08572+3915 foi

descoberta num raio de 2 mil
milhões de anos-luz da Terra,
enquanto o nosso Sol está a uns
meros 8 minutos-luz.

A grande novidade - ontem anun-
ciada pela Universidade de Lisboa,

casa do investigador José Afonso, um
dos autores do feito - não é a desco-

berta da galáxia (conhecida há cer-
ca de 30 anos). O que os investigado-
res concluíram é que ela é a mais
luminosa do denominado universo

local, descoberta que só foi possível

graças a uma análise detalhada das

observações feitas com os telescó-

pios espaciais Herschel (da Agência
Espacial Europeia) e Spitzer (da NASA).

A seguir o objectivo é desvendar
o segredo da sua enorme lumino-

sidade. Para isso, o grupo de 19 cien-

tistas vai rumar ao Chile, ao deser-

to de Atacama, onde com a ajuda
do novo telescópio ALMA e das suas

66 antenas espera fazer novas des-

cobertas. Andreas Efstathiou, da
Universidade Europeia de Chipre,
é o líder deste grupo que reúne
astrónomos provenientes de uni-
versidades da Europa e dos EUA.

Em comunicado, José Afonso -
director do Centro de Astronomia
e Astrofísica da UL - explica a impor-
tância da descoberta. "Esta galáxia
é uma das mais extremas que conhe-

cemos no universo. A sua proximi-
dade permite-nos compreender os

processos que marcam a evolução
de uma galáxia ao longo dos qua-
se 14 mil milhões de anos da his-
tória do cosmos." Ana Kotmvicz


