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Álvaro atopábase no parque xogando cos
seus amigos Pablo e Adrián ao que mais
lle gustaba: o fútbol.
Aínda non sabía se quería ser porteiro ou
dianteiro, así que trocaba de posición
cos seus amigos.
2

- Pandas ti Pablo; dixo o Adrián, o
que quería dicir que Pablo pasaba a ser
porteiro durante un cacho.
Deste xeito, pasaban un bocado e se
divertían os tres amigos despois dun
duro día de colexio. As súas nais
vixiábanos atentamente dende lonxe,
mentres estaban de leria.
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Álvaro tirou á portería e Pablo
parouna facendo un pinchacarneiro
no ar.
- Gran parada!, berrou o Adrián.
- Agora é a túa vez, Adrián, tira!
dixo o Álvaro. Adrián xutou con
todas as súas forzas e....
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A pelota non a parou Pablo, se non alguén raro de
máis para eles....
- Uohhhh, berrou Pablo con medo. Adrián e mais el
saíron a todo correr.
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Pero Álvaro recoñeceuno ao
momento.
- ¡Pruf Prof X-60! e correu cara el
para abrazalo.
A esas alturas Pablo e Adrián
estaban xa coas súas nais.

- Ola Álvaro, ¿como estás?
- Moi ben, boteite de menos dende a última vez.
- Hahahahaha, eu tamén, dixo Pruf Prof
- Vasme levar a algures desta volta? Prometíchesmo.

7

- Pois non o sei, non cho tiña pensado,
contestoulle Pruf Prof.
- Porfa, porfa, pedíalle Álvaro
- Vale, vale, está ben, hahahaha, levareite a
algures, xa se me ocorrerá polo camiño.
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Coma na viaxe anterior, os dous subiron á nave
de Pruf prof. E despegaron....
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- Onde imos ir?, preguntoulle Álvaro
- Uhmmmmm, déixame pensar..... Xa percorremos o
Sistema Solar na outra viaxe, así que heite levar alén del.
Pero abrocha o cinto que imos ir á velocidade da luz.
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- Sabes que son as estrelas, Álvaro?
- Si, son coma soles, non si?
- Si, exacto. En realidade son bólas de gas moi quente e brillante
que producen a súa propia luz e enerxía
mediante un proceso chamado fusión
nuclear.

- E todas as estrelas son iguais?
- Non. Coma as persoas as estrelas nacen,
medran e morren. Hanas de moitos tamaños e
cores. O voso Sol é unha estrela marela de
tamaño medio. As estrelas máis cativas ca o
voso Sol son azuis e as que son máis grandes
son avermelladas.
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- Mira, velaí están.
- Ala, cantas, dixo marabillado Álvaro.

- Hai millóns de estrelas no Universo. Na cidade
non as podes ver porque hai moita luz. Cómpre escuridade
para velas.
- Hai algunhas que brillan
moito e outras menos, observou
Álvaro.
- As estrelas máis grandes
normalmente brillan máis.
Tamén as que están máis preto
da Terra brillarán máis que as
máis lonxincuas.
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A Álvaro veulle unha pregunta lóxica.
-E cal é a estrela máis veciña do Sol?
-Alfa-Centauri, que está a pouco máis de 4 anos luz. É
dicir, se a luz do Sol tarda 8 minutos en chegar á Terra, a
luz de Alfa-Centauri tarda máis de 4 anos en chegar!
-Ala, daquela si que esta lonxe...
e iso que é a máis achegada...
Álvaro quedou pensativo. O
Universo é enorme, pensou.
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A nave seguía o seu rumbo, rápido, máis rápido, máis
rápido, sen un só son, as luces pasaban, as estrelas
estaban ao noso redor.
Todo era fantástico, un galano para os ollos.
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-Sabes que unindo algunhas estrelas se poden ver formas?
comentoulle Pruf Prof a Álvaro.
-Si?, respondeulle sorprendido.
-Si. Dende a Antigüidade os homes ao mirar as estrelas pola noite
imaxinaron certas figuras ao unir as estrelas con liñas
imaxinarias. Estas figuras imaxinarias chámanse
Constelacións e teñen nomes de animais, seres da
Mitoloxía e outros obxectos.
-Ahhh, pois ensíname algunhas desas Constelacións,
Pruf Prof.
-Imos velas de preto, dixo Pruf Prof.
-Xenial! contestou Álvaro.
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- Mira Álvaro, comecemos por ver a Osa Maior. Ten
unha forma tamén dun carro polo que tamén se lle dá ese
nome, formada por sete estrelas. Ademais vainos servir
para ir descubrindo outras constelacións.
- Si, é doado vela no ceo. Dunha
vez meu pai ensinouma durante
unhas vacacións.
- Hahahaha, moi ben, Álvaro.

Osa Mayor
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- A partir de aí podemos atopar a Osa Menor e chegar á
estrela Polar. Tamén son sete estrelas en forma de carro,
pero está ao revés. O máis importante da Osa Menor é a

estrela Polar, que se mantén fixa no ceo e sinala o Polo
Norte da Terra.
- Na Antigüidade, foi
empregada polos
navegante como guía
nas súas viaxes.
- Cos debuxos é doado
atopala, dixo Álvaro.

Osa Menor

Osa Mayor

Estrella Polar
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- Mira Álvaro, agora pintando unha liña imaxinaria
entre Alioth na Osa Maior e a Estrela Polar, chegamos á
constelación de Casiopea, que ten forma de W.

Osa Menor
Osa Mayor

Casiopea

18

- Agora tomamos a Estrela Polar e imos cara a estrela
Vega na constelación de Lira. Vega é a estrela máis
brillante que se pode ver no hemisferio norte.
- Ah, si que brilla. Que bonita, dixo Álvaro, sen deixar de
sorprenderse polo que ollaba.

Lira

Estrella Polar

Vega

Osa Menor
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- Vendo Vega xa nos é sinxelo ver a constelación do Cisne,
coma unha grande cruz, ao Leste de Lira. Deneb sobresae
coma a estrela máis brillante desta constelación.
- Si, están preto, que
chistoso.
- A súa forma fai que ás
veces se lle coñeza coma
a Cruz do Norte.
Logo heiche ensinar
que dende o hemisferio
sur se ve outra gran
cruz.
- Si, a verdade
aseméllase a unha cruz,
iso do cisne non o vexo
moi ben, hihihi, riuse Álvaro.

Lira

Vega

Cisne

Deneb
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- Ben, xa coñeces a Vega

e Deneb, pois canda outra chamada
Altair, forman o Triángulo do Verán. Son tres estrelas que se
ven moi ben en verán e todas son moi brillantes, así que o tes fácil
miralas cando vaias de vacacións co teu pai.
-

- E en que constelación está Altair?
Preguntou Álvaro.

Vega

Deneb
Altair

- Boa pregunta, hahaha, non cho
dixera, riuse Pruf Prof. Está na
constelación da Aguia. Ademais
Altair está preto do voso Sol, tan só
a 16 anos-luz.
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A nave seguía o seu rumbo, rápido, máis rápido, xiraba, ía,
volvía. Ás veces cara adiante, outras cara atrás...
E as estrelas escintilaban todo o tempo, e xiraban e xiraban
ao seu redor. E a súa luz asolagábao todo.
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- Tornemos á Osa Maior. Procuremos a Arturo unha estrela
doada de atopar unindo dúas estrelas da cola da Osa Maior. É a
xigante vermella máis achegada a nós, tan só a 35 anos-luz.
Sobresae polo seu brillo, é a terceira máis brillante do ceo.
Atópase na constelación do Boieiro.
- Pois si que brilla, e é moi sinxela de
atopar dende a Osa Maior, dixo
Álvaro.
Boyero

Osa Mayor
Arturo
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- Agora imos ver unha das
constelacións máis coñecidas,
Orión, o cazador. As súas
estrelas brillantes son visibles
dende ambos os dous hemisferios da
Terra. A estrela máis coñecida é
Betelgeuse, grande e luminosa, por
se tratar dunha superxigante vermella,
unha estrela que xa consumiu o seu
combustible.

Orión
Betelgeuse

- E como é de xigante? É moi grande.
- Si, Álvaro, si. Se estivera no lugar do Sol, estenderíase deica
Marte, engulindo a Mercurio, Venus e a Terra.
- Hala!, sorprendeuse Álvaro, aínda que non chegaba a entender
con exactitude esas dimensións tan enormes.
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- Quédanos por ver dúas constelacións e tornaremos, que
xa non temos tempo para ver máis. Poderiamos estar anos e
anos vendo estrelas pero terás que merendar algo, non si?
- Si, xa teño o estómago baleiro, asentiu Álvaro.
- Pois na nave non che hai comida para humanos, síntoo,
hahahaha, respondeu Pruf Prof.
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Lembras onde estaba a estrela Polar?
A pregunta sorprendeu a Álvaro. Puf, pensou, é que xa non
me lembro... e non respondeu
-Enténdoo, a situación das constelacións hai que
practicala observándoas polas noites, non se aprende nun
día. Así que xa sabes,
cando volvas á Terra
pasea polas noites co
teu pai cando esteas
no campo de
vacacións.
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- Mira alí, na Osa Menor. Cara
ao sur-leste, preto do horizonte
atopamos unha preciosa
constelación: o Escorpión. A
súa forma axústase moi ben ao
seu nome. Antares destaca ao
comezo da súa cola polo seu brillo
avermellado. É unha estrela
superxigante máis grande que
Betelgeuse.

Antares

Escorpión

hacia la
estrella Polar

- -Que grande, dixo Álvaro.
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- A última Álvaro, dixo Pruf Prof.
- Vaites, que mágoa, respondeu con resignación Álvaro
- No hemisferio sur
vese inconfundíbel a

Cruz do Sur,
unha das máis
coñecidas aínda que
é moi pequena. É moi
útil para a
orientación porque
permite situar o sur
da Terra, ao igual cá
Estrela Polar co norte.

La Cruz
del Sur

- E con isto nos
volvemos, a escape....
28

Álvaro tentaba seguir vendo todo cos ollos abertos, coma se
quixera gravar todo o que vía. Realmente quizais non o
había volver ollar nunca máis... ou seica noutra viaxe co
seu amigo.
As estrelas xiraban..., viraban..., a nave se movía...,
un certo mareo o percorría. Ao cabo apareceu a Terra
alí abaixo, tan azul, tan cativa, pero tan acolledora.
Volvían.
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A nave aterrou mainamente preto do parque onde estivera a
xogar con Pablo e Adrián. Onde andarán? Pensou Álvaro, e
a súa nai?. Empezouse a agoniar de se poder atopar só.
- Aquí te deixo, díxolle Pruf Prof. Grazas por
acompañarme. Gustouche, non si?
- Si, moito! Respondeu un aínda excitado Álvaro.
- Ben, pois deica outra, teño que marchar.
- Adeus Pruf Prof, que te vaia ben e
moitas grazas polo paseo. Adeus!
Álvaro quedou saudando coa man
mentres a nave volvía despegar.
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Agora, Álvaro tiña que buscar á súa nai, Estaría aínda
alí? Canto tempo tería pasado? Miraba cara todos os lados
con preocupación.
Si, alí esta, vense os seus macarróns, pensou. Correu cara
ela... e si, eses macarróns só podían ser seus. Álvaro
chamaba macarróns aos rizos da súa nai. Menos mal,
pensou, e un grande sorriso apareceu na súa cara. Despois
fundiuse nunha gran aperta con ela.
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Xa estaba na casa, na súa Terra. Despois de ver todas aquelas
marabillas, cando ollase cara ao ceo xa nada ía ser igual. Absorbíao
unha sensación de querer conservar e coidar todo aquilo que vira, toda
esa fermosura.
Si, iso faría pensou, cando volvía en coche cara a súa casa ollando pola
xaneliña.
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Fin
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A editorial
Editorial Weeble é un Proxecto Educativo aberto á colaboración de todos para fomentar a
educación, ofrecéndoa dun xeito atraíbel e moderno.
Creamos e editamos libros educativos infantís que sexan divertidos, modernos, sinxelos e
imaxinativos. Libros que se poidan usar na casa ou na escola como libros de apoio.
E o mellor é que son de balde! Por iso publicamos en formato electrónico. Queremos facer
accesíbel este novo xeito de aprender.
Apostamos polo desenvolvemento da imaxinación e da creatividade coma alicerces fundamentais
para o crecemento dos máis novos.
Cos nosos libros queremos redeseñar o xeito de aprender.
Se queres saber máis de nós, visítanos en: http://editorialweeble.com
Un saúdo,
O equipo de Editorial Weeble
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