
Candidaturas abertas para a oitava edição do AstroCamp

Estão abertas as inscrições para a 8ª edição do AstroCamp, a única escola de verão de astrofísica em Portugal. 

Até 30 de Abril, os alunos do ensino secundário de 40 países1 da Europa e América do Sul podem candidatar-se

a este campo, organizado pela unidade de formação do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto (CAUP).

Os critérios de selecção dos participantes incluem o mérito académico do candidato, a sua carta de motivação e

a carta de recomendação de um professor. Na última fase da selecção, os candidatos terão ainda uma 

entrevista em inglês, feita presencialmente no Porto ou em Lisboa, ou via Skype.

Entre 4 e 18 de Agosto de 2019, os alunos seleccionados terão a oportunidade de aprender astronomia e física 

com investigadores nacionais e estrangeiros, na Paisagem Protegida de Corno de Bico, em Paredes de Coura, 

onde poderão desfrutar de uma combinação de formação inspiradora de alta qualidade, com repouso e lazer 

num ambiente tranquilo.

O AstroCamp é organizado pelo CAUP e conta com a parceria do Centro de Educação e Interpretação Ambiental

(CEIA) da Paisagem Protegida do Corno de Bico. A edição de 2019 tem apoios e financiamento da Agência 

Ciência Viva, da Fundação Millennium bcp, da Fundação para a Ciência e a Tenologia (através do projecto 

CosmoESPRESSO) e da Reitoria da Universidade do Porto, que permitem que a participação dos alunos 

Portugueses seleccionados não tenha custos.

O Observatório Europeu do Sul (ESO), a maior organização europeia em astronomia, apoiará algumas das 

actividades do campo e atribuirá também uma bolsa de participação a um aluno de um estado-membro.

Toda a informação sobre o campo, incluindo o respectivo regulamento e formulário de candidatura, está 

disponível em http://www.astro.up.pt/astrocamp/

1 O AstroCamp 2019 aceitará candidaturas dos seguintes países: Alemanha, Andorra, Argentina, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Chile, 
Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, 
Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Roménia, São Marino, Sérvia, Suécia, Suíca e Uruguai.
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