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Em Trofa, tudo começou assim… 
 
 
Põe o teu desenho a voar, a bordo da Estação Espacial Internacional 
  

17 Setembro 2008 
 
   A ESA convida crianças com idades 
entre os 6 e os 12 anos a 
participar num concurso para 
desenhar uma t-shirt que o 
astronauta Frank De Winne usará 
na sua missão à Estação Espacial 
Internacional, já no próximo ano. 
O vencedor, bem como todos os 
seus colegas de turma, terão 
oportunidade de falar com Frank 
De Winne enquanto ele estiver 
no espaço. 
 
Em Maio de 2009, Frank De Winne, de 
nacionalidade Belga e membro do Corpo Europeu 
de Astronautas, voará até à Estação Espacial 
Internacional. Frank De Winne passará 6 meses a 

bordo da Estação e realizará experiências científicas desenvolvidas por cientistas de vários países.  
Frank De Winne 

  Durante a sua missão, o astronauta irá também dar duas aulas a partir do espaço aos alunos na Terra. Para esta 
ocasião, o astronauta usará uma t-shirt muito especial. Na parte da frente da t-shirt estará uma imagem criada 
por uma criança europeia que se encontre no primeiro ciclo do ensino básico.  

Quem sabe se não serás tu?  

Todas as crianças, dos 6 aos 12 anos, residentes ou naturais de um Estado Membro, durante o ano escolar 2008-
2009, são convidadas a participar na competição. O desenho vencedor será impresso na t-shirt que Frank De 
Winne usará nas aulas a partir do espaço.  

O vencedor, bem como todos os seus colegas de turma, terão oportunidade de falar com o Frank De Winne a 
partir do espaço. Claro que o vencedor será o primeiro a dizer "Olá", poderá apresentar a sua turma e colocar a 
primeira questão. Não te esqueças de informar o teu professor de que estás a participar. A ESA ajudará o teu 
professor a organizar o evento.  

Para saberes como participar e para leres as regras do concurso, consulta:  

http://www.esa.int/esaCP/SEMN21Q4KKF_index_0.html  
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Por Bruno Tedim Guerra (11), a partir 

de Portugal 

 
Por Iman Bouwens (8), da 

Bélgica 

 
Por Alexandra Angellotti (12), a 

partir de Itália 

 
 
 
 
Põe o teu desenho a voar, a bordo da Estação Espacial Internacional 
- SEC anuncia os vencedores 
 
25 de Novembro de 2008 
 
  Foi uma escolha difícil para o júri a fazer. Dentro de algumas semanas do lançamento do concurso, foram 
recebidas mais de 2.000 desenhos de crianças da escola primária ansioso 
para ver SEC astronauta Frank De Winne vestindo sua t-shirt no espaço. 
Hoje, a ESA tem o orgulho de anunciar os nomes dos três vencedores. 
 
Os vencedores são: Angellotti Alexandra, 12 anos, de Itália; Bruno 
Tedim Guerra, 11 anos, de Portugal e Iman Bouwens, 8 anos, da 
Bélgica. 
 
Lançado em Setembro passado, a competição escolar com idades 
compreendidas entre os 6-12 anos, foram convidados a projectar uma t-
shirt de Frank De Winne para usar durante a sua missão de longa duração 
para a Estação Espacial Internacional no próximo ano. 

 
Durante seus seis meses de missão no espaço, De Winne realizará 
experiências científicas desenvolvidas por cientistas de diferentes países do 
mundo e ele também irá ensinar lições às crianças sobre o solo. 
Nesta ocasião Frank De Winne vai vestir t-shirts exibindo os desenhos por 
Alexandra, Bruno e Iman. 
 
Os vencedores representam idealmente todas as crianças da escola primária. 
"Foi impossível escolher apenas um vencedor", explica Piero Messina, chefe 
do Gabinete de Coordenação da Direcção da ESA Human Spaceflight que 
organizou a competição. 
 
"Tivemos uma resposta entusiástica. Nós recebemos centenas de desenhos de 

crianças de várias idades e de toda a Europa. Surpreendentemente, também 
recebemos alguns desenhos da Colômbia. Todos eles foram de facto muito 
bom. O espaço é um tema inspirador para as crianças: eles são a próxima 
geração de exploradores. Espaço representa para eles a próxima fronteira 
natural ". 
 
Três ligações rádio com a Estação Espacial Internacional, serão organizadas, 
uma para cada classe: os vencedores, juntamente com todos os seus colegas, 
terá a oportunidade de falar com Frank De Winne no espaço, quando ele irá 
felicitá-los pessoalmente. 
 
 
 
http://www.esa.int/esaHS/SEMPW95DHNF_index_0.html 
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  A REP - Rede dos Emissores Portugueses, como Associação representante em 
Portugal da ARISS, foi contactada pelo Presidente da ARISS Europa, Gaston 
Bertels, ON4WF para a preparação dum contacto (QSO) directo com a Estação 
Espacial Internacional (ISS) como prémio do concurso em que foi um dos 
vencedores o Bruno Tedim Guerra de 11 anos da Escola E.B.2/3 de S. Romão do 
Coronado. 
 

 
 A Direcção da Rede dos Emissores Portugueses, com a 
colaboração da sua Delegação da REP-Porto através dos 
seus associados e coordenados por Luciano Melo, 
CT1HHP em coordenação com a Professora responsável 
do programa escolar, Prof. Graça Pereira, têm a estação 
de radioamador de satélite montada no edifício da Escola, 
pronta para um contacto directo com a ISS. 
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Mas antes do contacto directo com a ISS, existem preparativos a efectuar, tal como, a preparação que antecede 
o contacto com Frank de Winne.  
 

 
Na primeira foto, os alunos participam numa acção de formação organizada 
pelas docentes de Físico-Química, Fernanda Filipe e Gabriela Reis. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na segunda foto, os Bombeiros da Trofa e os funcionários da Junta de 
Freguesia de S.Romão do Coronado cortam algumas pernadas das árvores, 
para que contacto possa ser pleno. 
 
 
 
 
 
 
 
Na terceira foto , o Sr. Luciano explica-lhes como funciona o contacto 
com a Estação Espacial. 
 
 
 
 
 
 

 
 
A REP- Rede dos Emissores Portugueses, prevê o contacto directo com a Estação Espacial Internacional (ISS) 
no inicio da próxima semana (2ª ou 3ª feira) tudo depende dos afazeres e disponibilidade dos astronautas, assim 
caso queiram acompanhar a transmissão em directo e on-line do stream de vídeo e áudio, acompanhem a página 
da REP, em http://www.rep.pt perto do final da tarde. 
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