
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ERMESINDE 

 

CONVITE PARA O LANÇAMENTO DA “C I R 2015” 

(Cápsula Instrumentada Recuperável, da Escola Secundária de Ermesinde) 

Um projeto promovido pela FEUP: BEE (BALÕES ESTRATOSFÉRICOS NAS ESCOLAS) 

No dia 30 de junho, entre as 09h30 e as 10h00 e se as condições climatéricas forem favoráveis, prevemos 

fazer o lançamento da Nossa cápsula instrumentada, com ascensão em direção à estratosfera através de 

um balão enchido a hélio. Aterrará, posteriormente com a ajuda de um paraquedas e será recuperada para 

futuras utilizações e melhorias. 

A viagem de ida e volta da cápsula, durará cerca de duas horas. Será realizada em conformidade com as 

normas da utilização do espaço aéreo e das entidades responsáveis pela segurança nacional. 

A FEUP, e em particular o Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores (DEEC), mantém 

desde 2005 um programa de lançamento de cápsulas instrumentadas até à Estratosfera, através de balões 

cheios com Hélio, sob a designação de STRAPLEX “Strastospheric Platform Experiment” (plataforma de 

experiências estratosféricas). 

O projeto “CIR 2015” foi desenvolvido pelos alunos e a sua natureza é essencialmente científica, pois a 

cápsula levará no seu interior diversos equipamentos de telecomunicações, computadores de bordo e um 

conjunto variado de sensores, que além de permitir a gravação e transmissão em tempo real de imagens, 

durante a sua permanência no espaço, será possível também recolher e armazenar diversos tipos de dados 

ambientais, que após a recuperação da cápsula, estes poderão ser tratados e analisados com diversos fins 

pedagógicos e científicos. 

O projeto foi coordenado e orientado pelos professores da área técnica, com o apoio técnico e numa parceria 

com a FEUP - DEEC (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Departamento de Engenharia 

Eletrotécnica), tendo como mentor o Professor Sérgio Reis Cunha. 

O projeto teve um enquadramento no âmbito das Provas de Aptidão Profissional (PAP) de quatro alunos 

finalistas dos Curso profissional de Eletrotecnia e Curso profissional de Mecatrónica. 

Por considerarmos o apoio aos jovens muito importante, para que possam acreditar na aprendizagem e 

consigam ambicionar ir mais além, tanto tecnicamente como socialmente, gostaríamos de solicitar a Vossa 

presença e apoio, no lançamento do dia 30 de junho. 

Contaremos com a cobertura de televisões e jornais nacionais. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos. 

Subscrevemo-nos. 

P’ Direção do Agrupamento de Escolas de Ermesinde – Escola Secundária de Ermesinde 

Júlia Moura e José Rui Paixão  

Nota: Caso as condições climatéricas não sejam favoráveis, será adiado o seu lançamento para o dia 02/07/2015, nos mesmos horários. 


