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Lançamento de Balão Estratosférico
no Planetário - Casa da Ciência em Braga
Carlos Lima e João Vieira, PCCB
Diogo Henriques, Duarte Afonso e Dário Silva, BALUA
No passado dia 1 de junho (Dia da Criança), o Planetário
– Casa da Ciência de Braga realizou o lançamento de um
balão para a estratosfera, o qual atingiu altitudes próximas
dos 30 000 m.
Além de diversos sensores e câmaras para captação de
imagem, a bordo foram transportadas centenas de mensagens de saudação, elaboradas pelos alunos das escolas
primárias que visitaram o Planetário – Casa da Ciência de
Braga (PCCB, http://www.casacienciabraga.org/) neste dia,
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Para os físicos e amigos da física.
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