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Fazia falta uma obra desenvolvida passo a passo, que permitisse a
compreensão gradual e progressiva do funcionamento —óptico e
mecânico— dos instrumentos de observação e dos seus acessórios,
apresentasse os diferentes tipos de telescópios, o conhecimento das suas
possibilidades e limitações, assim como a escolha, manipulação,
alinhamento e teste de um instrumento de observação.
O livro por que todos esperavam deveria, ainda, continuar a ser útil
depois de adquirido o telescópio, constituindo um apoio constante na
sua utilização, alinhamento e teste. Esse livro acaba de surgir.
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Resumo da obra
Há actualmente uma enorme variedade de binóculos, telescópios
e acessórios disponíveis para o entusiasta das observações
astronómicas (e outras). Este livro permite conhecer e utilizar
melhor este equipamento e desenvolve os seguintes aspectos
essenciais:
• Refere os diferentes tipos de instrumentos de observação,
esclarece o significado e importância prática das suas
características ópticas e aborda as oculares, as montagens e os
suportes.
• Descreve os diferentes acessórios e dá informações práticas
sobre
a sua utilidade, aplicações e utilização.
• Indica, passo a passo, as operações de alinhamento das
montagens equatoriais e a colimação dos diferentes telescópios,
para a sua utilização nas melhores condições.
• Contém muitas informações úteis, conselhos e recomendações
práticas, sem esquecer os procedimentos a seguir para testar um
telescópio.
Trata-se de uma obra destinada a todas as pessoas que se
interessam pelas observações astronómicas a qualquer nível,
desde o principiante até ao observador mais experiente. O texto
é claro, acessível e progressivo, acompanhado por 293 figuras.
Este livro permite fazer uma escolha bem informada na aquisição
de um telescópio ou acessório, do mais simples ao mais
sofisticado (consideraram-se todos os critérios de selecção) e
pode evitar uma compra inadequada ou irreflectida. Tudo isto por
menos de metade do custo de uma ocular básica.
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