
OBSERVACIÓN DA 
ECLIPSE 
SOLAR

3 DE NOVEMBRO

(XARDÍNS DA USC,
Praza de Rodriguez Cadarso)

AS ECLIPSES

Ocorren só cando se 
produce unha 
aliñación 
perfecta entre o 
Sol, a Lúa e 
maila Terra: as 
eclipses de Sol 
ocorren só cando 
hai Lúa nova (as 
de Lúa cando hay 
Lúa chea).

O EVENTO

O Clube Compostelán de 
Astronomía Vega ten previsto un 
evento de observación da eclipse do 3 
de novembro de 2013 ao que todo o 
mundo está convidado de balde.

A convocatoria é para ás 12:30 nos 
Xardíns do Campus Sur da USC, preto 
da Praza de Rodríguez Cadarso 
(coordenadas para GPS: 42.877, -8.554). 
¡Esperemos que o tempo acompañe e 
poidamos gozar do espectáculo!

Web:
http://www.clubevega.org/

Email:
vega@clubevega.org

Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Clube-
Compostelán-de-Astronomía-
VEGA/106839109400297



A ECLIPSE DENDE 
SANTIAGO

A eclipse do 3 de novembro 
corresponde ao número 23 do Saros 
143 (ciclo de eclipses). Aínda que é un 
eclipse dos chamados híbridos, dende 
as nosas latitudes, será visto coma 
un eclipse parcial no que apenas 
un 10% da superficie solar será 
cuberta pola Lúa.

Dende Santiago, a eclipse comezará 
aproximadamente ás 12:52 e 
rematará ás 13:54, sendo o máximo 
do mesmo sobre ás 13:23.

A seguinte eclipse 
solar visible dende 
Santiago non 
ocorrerá ata 
marzo de 
2015.

QUE PODEREMOS 
OBSERVAR

Non se notará apenas ningún 
escurecemento na luz do día, 
dada a pouca fracción de Sol que 
será eclipsada. Pódese observar 
nembargantes se sé usan 
instrumentos específicos, como o 
método de proxección ou telescopios 
especiais de observación solar. Tamén 
se poderá observar protexéndonos os 
ollos con gafas especiais.

Veremos coma unha fracción do Sol 
se vai escurecendo polo paso da 

Lúa por diante, que en sí non 
será visible,  pero a parte 

de Sol ocultada por esta 
será marcadamente 
escura en 
comparación co resto 
do disco solar.

PRECAUCIÓNS 
IMPORTANTES

A observación do Sol pode causar 
danos graves nos ollos se non se 
usan as debidas precaucións. 
Podedes consultar calquera dúbida 
que teñades cos membros do Clube 
que acudan ao evento.

A forma máis segura para observar 
o Sol é mediante o chamado 
método de proxección, no que un 
sistema óptico proxecta a imaxe do 
Sol nunha superficie. Este é un dos 
métodos que os membros do Clube 
usarán durante o evento. Outro 
método é usar gafas ou pantallas 
especiais para por diante dos ollos. 
Este material ten que ser especial e 
específico para a observación de 
eclipses. Con este método, non é 
recomendable mirar cara o sol 
máis de 15 segundos seguidos 
INCLUSO COAS GAFAS 
ESPECIAIS.

NUNCA DEBES OBSERVAR O SOL 

DIRECTAMENTE CUN TELESCOPIO OU PRISMÁTICOS!!!

Figura.- 
traxectoria da 
eclipse: umbra 
(onde a eclipse é 
total ou anular) 
en negro, penumbra 
delimitada en verde 
(onde a eclipse é parcial).


