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estrelas nessa região, pouco luminosas, à

A nossa casa é maior
do que se pensava.
A Via Láctea tem
um diâmetro de 1,9
milhões de anos-luz.

espera de serem observadas. (DOI: 10.1093/
mnras/staa1711)

Que tempo vai fazer
daqui a três semanas?
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FIGURA 1. Via Láctea. Imagem do Telescópio espacial
Fermi (fonte: Fermi LAT collaboration/ DOE/ NASA).
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