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Os portugueses vão poder assistir hoje, se as
condições do céu o permitirem, ao primeiro
eclipse total da Lua desde 2004, que será
visível em toda a Europa, África e Ásia
ocidental.

O fenómeno terá início às 21h30 (hora TMG e
de Lisboa), depois de a Lua entrar em
penumbra às 20h18, e terminará à 01h20 de
domingo, com o eclipse total a ocorrer entre
22h44 e as 23h58, precisou à agência Lusa a
astrónoma Albertina do Campo, do
Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

No entanto, a observação do eclipse está
ameaçada em Portugal pela previsão de céu
nublado, que só poupa o Baixo Alentejo e o
Algarve, indicou o Instituto de Meteorologia.

Apesar de a observação do fenómeno estar
comprometida no Norte e Centro, mantêm-se
as iniciativas públicas de acompanhamento
com astrónomos e recurso a telescópios
convocadas no Porto e em Lisboa, na
esperança de surgirem abertas.

O Centro de Astrofísica da Universidade do
Porto estará de portas abertas a partir das
20:00, existam ou não condições para
observar o eclipse, para receber e esclarecer o
público.

Na área de Lisboa, tanto o Observatório
Astronómico de Lisboa (OAL) como o NUCLIO
(Núcleo Interactivo de Astronomia) mantém
também os seus convites ao público para
comparecer nas suas sessões, a primeira na
Tapada da Ajuda e a outra no Centro de
Interpretação Ambiental da Ponta do Sal, em
São Pedro do Estoril.
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