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Fica maravilhado com o céu noturno cheio de estrelas?
Deseja aprender a localizar estrelas e constelações no céu?
Como encontrar o Leão, o Pégaso, o Capricórnio ou o Escorpião?
A utilização de telescópios exige o conhecimento essencial do céu a olho nu.
Quem já conhece o céu pode usar o planisfério celeste para planear oportunidades de
observação: o planisfério celeste não é só para a iniciação.
O céu nas pontas dos dedos contém informação essencial para a iniciação ao céu noturno a olho
nu, apresentada de forma acessível, mas vai muito além disso. Inclui um útil planisfério celeste
para interação directa do leitor com o céu usando literalmente as pontas dos seus dedos. Com o
apoio deste livro, e do planisfério celeste que o acompanha, é possível começar rapidamente a
identificar estrelas e constelações no céu nocturno e fazer interessantes previsões.
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Permite saber que estrelas e constelações estarão visíveis à hora e data desejadas.
Utilizável em todo o território português e optimizado para latitude 39º N.
Fácil utilização, ao longo de todo o ano e para dezenas de anos.
Muito portátil e capaz de resultados rigorosos com exatidão de poucos minutos.
Possibilidade de saber as horas a partir do aspeto do céu
Tem 24 modos de utilização diferentes, dos básicos aos avançados.
Explicação passo a passo das funções básicas e das funções avançadas, com exemplos práticos.
Adequado para utilizadores de qualquer idade.

O planisfério está equipado com escalas facilmente
ajustáveis para simular o que é visível na data e hora
desejadas, antecipar o que se poderá ver mais tarde,
prever as horas a que nascem ou se põem as estrelas e
constelações pretendidas e muito mais.

Informação online de apoio aos leitores em
www.platanoeditora.pt/oceunaspontasdosdedos

A lanterna vermelha e o relógio não fazem parte do produto.

Diâmetro real: 274 mm.

