
 

1 Observación do ceo nocturno Ío 

OBSERVACIÓN DO CEO NOCTURNO CON A AGRUPACIÓN CORUÑESA ÍO  

OBSERVACIÓN ESTRELAS FEBREIRO 

 

O ceo agora mesmo sobre A Coruña 

Máis abaixo atoparás unha representación de como está agora mesmo o ceo 
sobre A Coruña. Se está despexado e queres identificar algunha estrela, lembra 

empezar sempre buscando "o carro" na Osa Maior (Ursa Major), que na nosa 
latitude é visible todo o ano. Tamén é chamado "o cazo" e dende el localízase a 

estrela Polar (Polaris) que sempre apunta ao norte e leva guiando o rumbo a 
viaxeiros, mariñeiros ou peregrinos durante moitos, moitos anos. 

 

Polaris está no "carro" da Osa Menor (Ursa Minor), un asterismo moi semellante 

ao anterior pero menos visible a simple vista (principalmente pola contaminación 
luminosa que afecta hoxe en dia á gran maioría de ceos nocturnos). Para atopala, 
segue a liña que forman as dúas estrelas que están na parte frontal deste 

hipotético cazo. Máis ou menos a unha distancia equivalente a cinco veces a que 
hai entre esas dúas estrelas, atoparás a estrela Polar. Esta imaxe ilustra o xeito 
de localizala e acostuma a ser o primeiro que todos aprendemos ao achegarnos 

a esta afección. 

 

http://agrupacionio.com/gl/


 

2 Observación do ceo nocturno Ío 

O ceo na Coruña en febreiro 

 

 

 En que fase está a Lúa? 

 

 Que estrelas ves? 

 

 

 Que constelacións?  

 

 

 Viches algún Planeta? 

    



 

3 Observación do ceo nocturno Ío 

Debuxa aquí o mellor na túa “libreta de campo” unha posición da lúa e das 

estrelas que ves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Observación do ceo nocturno Ío 

Manuel María poeta da Terra Chá

Dende este mundo vello e canso 

contémplovos, altas estrelas; 

flores máxicas, abertas 

no gran prado da noite; 

soños perdidos no espacio, 

irmaos dos soños meus, 

dos meus anceios. 

Escríbovos en verso coa esperanza 

de que chegue a vós a miña voz: 

un chío a penas perceptíbel. 

Vós aínda sodes puras e fermosas. 

Aínda gardades un segredo 

e defendedes o misterio 

que vos arreda de nós. 

Aínda o home non puxo 

os seus pés impuros 

no voso chao inmaculado, 

nin levou deica vós 

as súas xenreiras, 

o seu odio, 

o seu trafego incansábel 

que nunca ten remate. 

Illas marabillosas e lonxanas, 

ciscadas no inmenso mar 

da noite: na voz do vento 

escribo as miñas verbas 

para que elas leven, 

ao voso silencio de séculos, 

a vosa intimidade de mundos puros 

o meu latexo, humano e namorado 

da vosa maxestade no azul inmenso. 

 

 

 

 

NOME: 

 

 

Os vellos poetas cantaron cheos de 

amor 

o voso parpadexo milagreiro, 

a música harmoniosa das esferas, 

o voso cintilar resplandecente 

e incluso algún deles ten 

saloucado por vós nas noites mainas. 

Teño que dicirvos –Sirio, Aldebarán, 

Venus, Casiopea, estrelas todas, 

constelaciós, luceiros e galaxias– 

este desacougo que me ten amarrado 

a unha vida con paisaxes de cemento, 

con regulamentos e horarios de 

traballo, 

con decretos para vivir e morrer, 

con música ié-ié e luces fluorescentes 

que aluman máis e custan menos. 

Cando vos ollo a vós no ceo inmenso 

sempre tan despertas, tan acesas, 

coroando os meus soños máis amados 

nácenme non sei que arelas de pureza, 

de vivir unha vida limpa e ceibe. 

Altas, lonxanas estrelas luminosas; 

rosas de luz na noite escura 

que alumades o meu pobre corazón; 

patrias dos anceios, dos fondos 

e impresionantes silencios siderais: 

¡defendede a vosa independencia, 

o voso privilexio 

de mundos imposíbeis e lonxano. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aelg.org/centro-documentacion/autores-as/manuel-maria
https://gl.wikipedia.org/wiki/Comarca_da_Terra_Ch%C3%A1
https://en.wikipedia.org/wiki/Musica_universalis
https://gl.wikipedia.org/wiki/Sirius
https://gl.wikipedia.org/wiki/Alpha_Tauri
https://gl.wikipedia.org/wiki/Venus
https://gl.wikipedia.org/wiki/Cassiopeia
https://gl.wikipedia.org/wiki/Estrela_%28astronom%C3%ADa%29
https://gl.wikipedia.org/wiki/Constelaci%C3%B3n
https://gl.wikipedia.org/wiki/Galaxia
http://agrupacionio.com/contaminacion-luminica

