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O novo livro de Guilherme de Almeida é inteiramente
dedicado aos equipamentos de observação astronómica. Trata-se de
uma obra extensa, com 592 páginas e 293 Figuras, que aborda de um
modo exaustivo os diversos tipos de telescópios bem como os
acessórios habitualmente usados pelos astrónomos amadores e
entusiastas de astronomia a nível da observação visual.
O livro destina-se a todas as pessoas que desejam ficar a
conhecer melhor os diversos tipos de instrumentos de observação e
seus acessórios bem como as necessárias operações de ajuste e
manutenção (alinhamentos, equilibragem, limpeza, colimação...).
Existe actualmente no mercado uma enorme variedade de
binóculos, telescópios e acessórios de observação astronómica. A
leitura atenta da obra será muito útil a quem deseje adquirir um
destes instrumentos. Um dos capítulos é inteiramente dedicado a esta
temática (cap 11 – Reflexões sobre a escolha e compra de um
telescópio). O nível e profundidade dos temas abordados é igualmente útil para quem já possua um
instrumento de observação e deseje evoluir para outro(s) tipo(s) de telescópio(s) com características
diversas.
A abordagem das diversas temáticas revela bem a enorme experiência do autor neste campo.
Guilherme de Almeida construiu o seu primeiro telescópio em 1966 e desde essa altura tem
dedicado muito do seu tempo a observar, a escrever e a ensinar. É autor de vários livros dos quais se
destacam os seguintes: Roteiro do Céu, Introdução à Astronomia e às Observações Astronómicas e
Observar o Céu Profundo. O primeiro foi recentemente traduzido para a língua inglesa e editado
pela Springer (Almeida, G. 2004. Navigating the Night Sky. ISBN: 1-85233-737-0).
O livro Telescópios é composto por 15 capítulos que abordam de um modo sucessivo: os
diferentes instrumentos de observação; as suas características ópticas; as montagens que os
suportam; os principais acessórios utilizados pelos astrónomos amadores incluindo a sua aplicação e
modo de utilização; as diversas operações de alinhamento; a colimação dos diferentes tipos de
telescópios; os diversos testes que podemos aplicar. Inclui ainda um capítulo totalmente dedicado à
arte de observar. Neste capítulo são fornecidas indicações de grande utilidade para quem deseje
diversificar os campos de observação (observação solar, lunar, superfícies planetárias, céu
profundo...).
O texto é exaustivo, claro e os temas são abordados de um modo progressivo de tal modo
que a sua leitura interessará a todos os observadores desde os principiantes aos mais experientes. A
organização da obra foi feita de modo a corresponder ao que o autor gostaria que existisse em 1966
quando começou a interessar-se pela observação astronómica e pelos instrumentos de observação.
Julgo que este objectivo foi plenamente atingido. A leitura é extremamente agradável e a obra é
profusamente ilustrada. A elevada qualidade da impressão é também uma mais valia. Um livro a
não perder.
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