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O Teatro Ribeiragrandense rece-
be no próximo dia 7 de outubro ,

às 2lhoo, a digressão nacional Ig-
nite lAstro, naquela que vai ser a
sua primeira paragem no arqui-
pélago.

É o Observatório Astronómico
de Santana - Açores (OASA) que
está a organizar o evento, que vai
ter entrada gratuita e está desti-
nado a todos os escalões etários,

sobretudo, às famílias.
"O Ignite lAstro é uma digres-

são desenvolvida pelo Instituto de
Astrofísica e Ciências do Espaço
(IA), que está sediado no conti-
nente português e que envolve as

principais instituições portugue-
sas que estão ligadas à Ciência do

Espaço", explicou em declarações
ao Açoriano Oriental o técnico de

divulgação científica do OASA,



Pedro Garcia.
O espetáculo será composto por

oito cientistas do IA que irão fa-
lar sobre o seu trabalho, de modo
divertido e acessível, num forma-
to contrarrelógio que pretende
dar a conhecer alguns mistérios
do universo.

Os cientistas da digressão têm

apenas cinco minutos cada para
apresentarem a sua investigação
e, de acordo com uma nota de im-

prensa, a diversidade e a rapidez
das apresentações permitirão
criar momentos de espetáculo e

entretenimento, ao mesmo tem-

po que os cientistas partilham o

seu conhecimento.

Quem estiver presente vai, por
exemplo, poder ouvir falar sobre

o nosso sistema solar, a procura
de outras terras no universo, a

evolução das galáxias, as ondas

gravitacionais e as próximas ge-
rações de telescópios.

Pedro Garcia considera que "faz
todo o sentido" trazer esta di-
gressão aos Açores, "não só para
reforçar a relação que o Observa-
tório tem com o Instituto de As-
trofísica e Ciência do Espaço, mas
também para permitir que a Re-
gião tenha acesso a espetáculos
que, por norma, só acontecem no

continente [português]".
Como também naquela semana

decorre a Semana Mundial do Es-

paço, o OASA elegeu o Ignite lAs-
tro como "cabeça de cartaz" para as-
sinalar a efeméride, ou não fosse

também "uma forma de tirar as pes-
soas do próprio centro de Santana
e levá-las para uma sala de espe-
táculos para perceberem que po-
dem ter uma noite de entreteni-
mento e de família, ao mesmo

tempo que ouvem sobre ciência",
sublinhou o responsável do OASA.

Como refere o próprio coorde-
nador do lA, José Afonso, citado

por uma nota de imprensa, o espe-
táculo será uma oportunidade úni-

capara todos os interessados na as-
tronomia e no estudo do universo
ouvirem falar sobre os temas mais

'quentes' da atualidade nesta área
do conhecimento - tudo genuina-
mente made in Portugal e num for-
mato radical, para emoções fortes".

O lA, sublinhe-se, é o maior ins-
tituto de astrofísica em Portugal
e envolve duas das maiores refe-
rências científicas dessa áreas a
nível nacional: a Faculdade de
Ciências da Universidade de Lis-
boa e o Centro de Astrofísica da
Universidade do Porto.*


