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LICENÇA.
Vi6 por mandado de S. A. este Regimento Nautico, & não tem cousa,

perque se não possa imprimir, antes serà a lição delle proueitosa para os
Nauegantes.

Fr. Bertolameu Ferreira.
Vista a informação podesse7 imprimir este Regimento Nautico, & depois

d’impresso torne a este Conselho pera8 se dar licença pera correr. Em Lisboa
1. de Março de 949.

O Bispo d’Eluas. Diogo de Sousa. Marcos Teixeira.10

Pode imprimir a 2. de Abril 94. Ioão de Lucena Homem.

61606: este Regimento Nautico de Ioão Baptista Lauana, não tem cousa por a qual
senão possa imprimir, antes sera de proueito pera os Nauegantes. Em Sam Domingos de
Lisboa, a 23 de Ianeiro de 1606. Frey Manoel Coelho.

71606: podese
81606: se conferir & se dar licença pera correr
91606: 9. de Feuereiro de 1606.

101606: Marcos Teixeira.
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PREVILEGIO
Ev ElRey faço saber aos q̃ este Aluara virẽ, q̃ eu ei por bem & me praz,

que pessoa algũa não possa em meus Remos & Senhorios de Portugal impri-
mir, nem vender o Regimento Nautico q̃ Ioão Baptista Lauanha compos pera
bem vniuersal da Arte de nauegar, & isto por tẽpo de dez Annos sômente,
que começarão da feitura deste, sob pena de qualquer pessoa que o imprimir,
ou fizer imprimir o dito Regimento Nautico, ou o trouxer de fora impresso,
ou vender sem consentimento do dito Ioão Baptista perder todos os volumes
que dos ditos Regimentos lhe forem achados, & mais pagar cincoenta cruza-
dos a metade pera minha Camara, & a outra pera quem o acusar, & cada
hum dos ditos Regimentos sera assinado pello dito Ioão Baptista: & achã-
dosse em poder de algũa pessoa sem serẽ assinados por elle, emcorrerão nas
penas acima declaradas. E mando as Iustiças & officiaes a que este A’uara
for mostrado, & o conhecimento delle pertencer que o cumprão & goardem
& fação inteiramente cumprir & goardar como se nelle contem, posto que o
efeito delle aja de durar mais de hum Anno sem embargo da Ordenação do
segundo liuro titulo vinte que o contrario dispoem, & outro si valerâ, posto
que não sem passado pella Chancellaria sem embargo da dita Ordenação em
contrario. Antonio Moniz de Fonseca o fez em Madrid a xxviij de Nouembro
de M. D. CX.

REY.
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A ElRey11 Nosso Senhor.
Senhor.
Depois que vim a esta Cidade por mandado de V.12 Magestade, entendi

com a communicação dos Nauegantes ser necessario tirar algũas cousas do
outro meu Regimento, que V.13 Magestade vio no Escurial, por serem mais
speculatiuas14 do que conuem à Practica, de que elles vsão. O que faço neste,
não me apartando dos seus termos, assi para ser delles melhor entendido,
como pera que acertem, pello mesmo caminho perque errauão. Façame U.
Magestade M. de o mandar ver, porque com tão15 grande satisfação de meus
studos16, os empregue todos ousadamẽte17, na reformação desta Arte, q̃18

sendo o exercicio della tão19 necessario ao seruiço de U. Magestade, tambem
nelle (como deuem) ficão empregados: Nosso Senhor a Vida20 & Real Stado21

de V.22 Magestade guarde & Acrecente muitos Annos. De Lisboa xvij.23 de
Feuereiro de M. D. CXIIII.

Ioão Baptista Lauanha.

111606: El Rey
121606: U.
131606: U.
141606: especulatiuas
151606: tam
161606: estudos
171606: ousadamente
181606: que
191606: tam
201606: Uida
211606: Estado
221606: U.
2317.
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Ao Speculativo Mathematico.

Bem sei Docto Mathematico, que lido este meu breue trattado24, vos
parecerâ25 que fora escusado imprimirse, pois as operações26 q̃27 nelle se
ensinão, sabeis fazer por este mesmo modo, & por outros mais breues, & que
direis que28 a Taboa dos Nouilunios não pode ser perpetua, pois passados 19.
Annos29 não saõ os Nouilunios ao mesmo tempo, anticipandosse hũa hora30

& pouco mais de 27. Minutos31, & assi passados 312. Annos32 & meio33

se anticipão quasi hum dia enteiro. E as Taboas34 da declinação do Sol que
saõ imperfeitas, porque posto que estejão certas para estes primeiros quatro
Annos35 para o Meridiano de Lisboa (como o estão) acabados elles, senão
pode vsar dellas outros quatro, como eu sopponho no seu vso, pois senão pode
fazer regresso da declinação do Sol aos mesmos graos36 & minutos. E que
sendo estas declinações dos põtos37 da Ecliptica em que estâ38 o Sol ao meio39

dia neste nosso Meridiano, não saõ as mesmas em outros Meridianos mais
Orientaes, ou mais Occidentaes40, pois não he o mesmo lugar do Sol nelles.
Pello que era necessario vsar de Taboas do lugar do Sol, com41 equação do seu
mouimento, & de Meridianos, cõ42 as quaes & com43 hũa breue da declinação
dos graos de hũa quarta da Ecliptica44, se conheceria em todo o tempo, &
lugar, a exacta declinação do Sol. E ultimamente45 que as declinações das
24. Strellas46 da penultima Taboa, que vão calculadas para este Anno47, não

241606: tratado
251606: parecerá
261606: oprações
271606: que
281606: q̃
291606: annos
301606: ora
311606: minutos
321606: annos
331606: meyo
341606: taboas
351606: annos
361606: gr.
371606: pontos
381606: está
391606: meyo
401606: Occidẽtaes
411606: cõ
421606: com
431606: cõ
441606: Eliptica
451606: vltimamente
461606: Estrellas
471606: anno
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saõ sempre as mesmas, variandosse segundo o mouimento48 do 8. & 9. Ceo.
E que mais facil modo para as conhecer he o de que vôs49 vsais, com hũ50

globo Celeste, on cõ51 hũa Rede52 de Astrolobio, em que ellas estiuessẽ53

assinaladas.
Em tudo tiuereis muita razão se este Regimento fora para vosso vso. Mas

como seja sô54 para a dos Nauegantes (como o diz o seu titolo55) ha vos de
parecer, que eu a tenho, nesta disposição, & ordẽ q̃56 sigo. Porque entendei57,
que como os Mareantes estejão costumados ao seu modo de obseruar, &
obrar, se delle me apartara, & reduzira isto aos vossos termos precisos, &
speculatiuos58, fora este meu trabalho desaproueitado, & não se conseguira o
que se pretende. E para obseruações tão59 materiaes como as suas, importa
pouco, que o Nouilunio de oje seja daqui a 19. Annos hũa hora & meia60

mais cedo, pois sô61 lhes he necessario para as Marês62, de cuja causa, &
irregularidade conhecemos todos tão63 pouco, & a essa conta deixei64 no
mesmo Lunario de mostrar

481606: mouimẽto
491606: vos
501606: hum
511606: com
521606: rede
531606: estiuessem
541606: só
551606: titulo
561606: ordem que
571606: entendey
581606: especulatiuos
591606: tam
601606: meya
611606: só
621606: Marés
631606: tam
641606: deixey
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mostrar as Horas dos Nouilunios, pois para hum sô65 Meridiano podião
ser certas, & para as Marês66 o conhecimento do dia basta. E assi vai67

pouco os mesmos Nauegantes68, que para com precisaõ saberem a declina-
ção do Sol, ajão de conhecer o seu lugar no Meridiano em que se achão,
pois toda a differença vsando das presentes Taboas, ou das vossas ao vosso
modo ordenadas (cujo vso lhes he muy dificultoso, & quasi impossiuel, pello
pouco que tem de semelhantes operações)69 he sô70 de Segundos, & assi de
nenhũa consideração. E quando esta differença daqui a algũs Annos, ou por
razão do tempo, ou da Maxima declinação do Sol, for de Minutos facil he
o remedio, renouãdosse71 estas mesmas Taboas, com a exacção para o dito
tempo necessaria72. E cõ73 a mesma se reformara então a declinação das
Strellas74, & o apartamẽto75 da Polar, que aqui (posto que o não seja) sop-
pomos inuariauel. E quanto ao modo de as conhecer he o mais facil que se
podia ensinar e quem não sabe vsar dos instrumentos Astronomicos, com que
as vôs76 conheceis. Pello que experto Mathematico, sabei q̃77 de industria
guardei78 este Methodo, que79 neste Regimento80 vedes, não me apartando
dos termos Nauticos, nem desuiandome do caminho que elles atê81 agora
seguirão, porque querendo os82 leuar pello atalho, pode ser que rodeassẽ83.

E em quanto elles vsão desta minha pequena obra, que84 pella neces-
sidade, que della tem, foi85 a primeira a estamparse, eu procurarei86 apre-
sentaruos outras speculatiuas87, as quaes serão sô88 vossas, como esta, com

651606: só
661606: Mares
671606: vay
681606: nauegantes
691606: (
701606: sò
711606: renouandose
721606: necessario
731606: com
741606: Estrellas
751606: apartamento
761606: vos
771606: sabey que
781606: guardey
791606: q̃
801606: Regimẽto
811606: até
821606: querendoos
831606: rodeassem
841606:q̃
851606: foy
861606: procurarey
871606: especulatiuas
881606: só
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vossa boa licença he sô89 dos Nauegantes.

891606: só
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Ao pratico Nauegante

Vendo os muitos erros, que tinha o ordinario Regimento, de que até90

agora vsastes, determinei91 em mendaruolo, como o faço neste, para que
com a necessaria precisaõ92 fizesseis vossas operações certas, & imprimilo
por fugir93 das faltas, dos que com pouca diligẽcia o copiassem. No seu
princípio94 achareis a declaração dos circolos, cujo conhecimento vos he ne-
cessario, & de algus95 nomes & termos de q̃96 ordinariamente vsais: ao que
segue o modo com que se conhecerâ97 o Aureo numero, & Epactas, numeros
necessarios para com elles saberdes as Lũas, segundo a Igreja, & segundo os
Astronomos, & assi as Festas Mouiueis98, de que tudo tendes Taboas, das
quaes se vos declara o vso facilitado cõ exemplos99, & assi o da Taboa das
Mares de que atè100 agora vsastes:101 Vereis logo as Taboas da declinação
do Sol reduzidas â sua perfeição, & apos estas cinco Regras do Sol, com
cuja altura, & com102 o vso dellas sabereis o que estais apartado da103 Equi-
noccial, & nellas achareis mais facilidade, & clareza, que nas que vsaueis.
O que de nouo neste Regimento vos acrecentei104, he outra Taboa105 das
declinações de alguas strellas106 fixas, a qual segue as da declinação do Sol,
por meio107 das quaes sabereis a altura do Polo em qualquer parte que108

vos achardes. E peçouos quanto posso que vseis desta Taboa, & de tres Re-
gras109, que para isso vos dou, porque vos sera110 de grande proueito, assi
para com111 mais meios112 vos certeficardes na altura em que estais, como

901606: ate
911606: determiney
921606: precissaõ
931606: fogir
941606: principio
951606: algũs
961606: que
971606: conhecerã
981606: mouiueis
991606: com exẽplos

1001606: atê
1011606: .
1021606: cõ
1031606: na
1041606: acrescẽtey
1051606: taboa
1061606: algũas Estrellas
1071606: meyo
1081606: q̃
1091606: regras
1101606: serà
1111606: cõ
1121606: meyos
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para que faltãdouos113 o Sol de Dia114, & de Noute115 a Strella116 Polar,
tenhais estoutras com que possais fazer a mesma operação, que com o Sol,
ou com a Polar fazeis. E se ouuerdes por dificultoso o modo, que declaro117,
para as conhecerdes, eu me offereço para com muita vontade volas mostrar
no Ceo, & que vos fiquẽ tão118

1131606: faltandouos
1141606: dia
1151606: noite
1161606: Estrella
1171606: declara
1181606: fiquem tam
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tão119 conhecidas, que como da Polar possais vsar dellas. E quãdo120

vos resoluerdes a não121 vos seruir desta Taboa, dobrai a folha, & passai a
diante122, a onde achareis, as regras que deueis de ter, para conhecerdes a
altura do Polo pella Strella123 Polar, que se em tudo não saõ conformes ao
que ate124 agora vsastes, entẽdei125 que erraueis, & que esta he a verdade.
Nem tomeis a altura desta Strella126 em nenhú127 outro Rumo, senão nos
que vos aqui aponto, porque so128 nestes acertareis. Que posto q̃129 para
outros se poderão dar regras, não sendo vniuersaes, nã130 vos seruẽ131. No
cabo achareis quãtas132 legoas respõdẽ133 por grao de differẽça134 de altura
segũdo135 o Rumo por õde136 nauegardes com q̃137 se cõcluie138 este nosso
Regimento. Em recõpença139 desta reformação vos peço tres cousas, que por
serem todas em beneficio vosso espero, que mas outorgueis.

A primeira140 que para tomar a altura da Strella141 Polar,142 ou de qual-
quer outra, não vseis da ordinaria Balestilha, porque posto que he instru-
mento143 certo,144 & verdadeiro, não o he o seu vso para o Mar, assi por
causa do continuo mouimento da Nao, com o qual senã145 pode juntamente
& no mesmo tempo, por muita que seja a destreza, ver o Horizonte146 pella

1191606: tam
1201606: quando
1211606: nã
1221606: adiante
1231606: Estrella
1241606: atê
1251606: entendey
1261606: Estrella
1271606: nenhum
1281606: sô
1291606: que
1301606: não
1311606: seruem
1321606: quantas
1331606: respõdem
134606: differença
1351606: segundo
1361606: onde
1371606: que
1381606: concluie
1391606: recompença
1401606: ,
1411606:Estrella
1421606: s/ vírgula
1431606: instrumẽto
1441606: s/ vírgula
1451606: senão
1461606: Orizonte
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ponta147 de baixo da soalha, & pella de riba a Strella148, como do desconhe-
cimento do Horizõte149, não se differenciando de noute150, o Ceo do Mar.
Em seu lugar seruiuos de hũ151 Quadrâte152 feito do modo que declarei153

na minha Arte de nauegar, com o qual pendurado do seu anel, se toma a
altura das estrellas154, & do Sol, não tendo mais tento que nellas.

A segunda he que vseis de Astrolabios iguaes, na grossura, & não dos
monstruosos de que vos seruis, porque he impossiuel assinalaruos na certeza,
com aquella sua disforme barriga, a altura do Sol, &155 muito mais conhe-
cereis este erro quando ella he muita, & esta156 o Sol perto da vossa cabeça.
He

1471606: põta
1481606: Estrella
1491606: Orizõte
1501606: noite
1511606: hum
1521606: Quadrante
1531606: declarey
1541606: Estrellas
1551606: ê
1561606: está
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He isto hũa cegueira apegadiça que ja algũs conhecem, como mo tem
dito, mas não se sabem apartar della, & pois nisto vai157 tanto a todos,
sera bem que fugais de erros tão158 manifestos & perigosos. E se me derdes
por razã159 deste vosso abuso, que vos saõ assi necessarios, para que com o
peso sejão mais seguros, repartasse160 esta grossura por todo o Astrolabio
igualmente, & fique do mesmo peso, & credeme q̃ com a mesma seguridade
vos seruira161.

A terceira, & vltima he que vseis de Agulhas de marear com os ferros
debaixo da flor de Lis, como vsaõ algũs Nauegantes da India, & não com162

elles apartados dous terços de quarta pera o Nordeste. Porque como em
nossas varias viajẽs, ou se afixe163 a Agulha, ou Nordestee164, ou Norestee165,
muito mais facil vos serà, se vos achardes onde vos Norestea a hũa quarta
darlhe sô esse resguardo, tendo os ferros debaixo da flor de Lis, tẽdoos166

dous terços de quarta ao Nordeste, darlhe dous resguardos, hum dos ditos
dous terços, do qual descontais o outro, que he a quarta que vos Norestea.

Com me concederdes estas tres bem pequenas cousas grandes porem, &
de muita importãcia167 para a nauegação, me ei168 por satisfeito do trabalho,
que em emmendar & ordenar este Regimento tiue, & de nouo me obrigareis,
que aplique cõ169 gosto meus studos170 ao seruiço desta vossa Arte.

1571606: vay
1581606: tam
1591606: razão
1601606: repartase
1611606: seruirâ
1621606: cõ
1631606: fixe
1641606: Nordeste
1651606: Noreste
1661606: tendo os
1671606: importancia
1681606: ey
1691606: com
1701606: estudos
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REGIMENTO NAVTICO.
DE IOÃO171 BAPTISTA Lauanha172 Cosmographo môr173 d’ElRey174

Nosso Senhor.
Da figura175 do Mundo, & das suas partes, & de algũs circolos nelle

imaginados.
He o Mundo hũa grande Sphera176, ou Bola, cuja face he a do decimo,

& derradeiro Ceo, dentro do qual ha outros noue, que abraçandosse177 hũs a
outros, rodeão outra Bola, feita do Mar, & da Terra, a qual posta no meio178

delles

1711606: IOAM
1721606: LAVANHA
1731606: Mór
1741606: de el Rey
1751606: Figura
1761606: Esphera
1771606: abraçandose
1781606: meyo
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REGIMENTO delles senão moue. Nos sette179 primeiros Ceos ha sette
strellas180 chamadas Planetas, no primeiro dos quaes està181 a Lũa, no se-
gundo Mercurio, no terceiro Venus, no quarto o Sol, no quinto Marte, no
sexto Iupiter, no septimo Saturno, no oitauo182 chamado Firmamento todas
as strellas183 fixas, o nono chamasse184 Christallino185, & o decimo & der-
radeiro chamasse186 o primeiro Mobil, o qual se moue de Leste para Oeste,
dando hũa inteira volta ao redor da Bola da Terra & Aguoa187, em espaço de
vinte & quatro horas188, sobre hũa linha imaginada, que atrauessa do Norte
ao Sul, chamada Eixo deste mouimento, as pontas do qual Eixo chamãose
Polos do Mundo, hum he o do Norte, & outro o do Sul.

Neste derradeiro189 & decimo Ceo, imaginamos algũs circolos, & debaixo
delles, na Bola da Terra & Aguoa190, outros, cada hum dos quaes se diuide
em trezentas & sessenta partes iguaes chamadas Graos191 & cada grao192 se
parte em sessenta outras partes iguaes chamadas Minutos de graos, & assi
tem cada circolo vinte & hum mil & seiscentos minutos193. Dos quaes trinta
he meio194 grao, 20. hum terço, quinze hum quarto, dez hum sexto, & seis
hum decimo.

1791606: sete
1801606: sete Estrellas
1811606: está
1821606: oytauo
1831606: Estrellas
1841606: chamase
1851606: christalino
1861606: chamase
1871606: Agoa
1881606: oras
1891606; ,
1901606: Agoa
1911606: ,
1921606: Grao
1931606: Minutos
1941606: meyo
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NAVTICO.195 Nestes circolos196, ha quatro iguaes197 entre si, chamados
maiores198, & dous mais pequenos que elles, iguaes porem entre si, chama-
dos menores. Os maiores199 saõ a Equinoccial200, o Zodiaco, o Merediano,
& o Horizõte201, & os menores o Tropico de Cãcer202, & o Tropico de Capri-
corno203. Equinoccial204 he hũ205 circolo206 maior207 q̃208 diuide o mundo
em duas partes iguaes209, hũa pera o Polo do Norte, & outra pera o do Sul,
dos quaes Polos ella está por todas as suas partes igualmente apartada 90.
gr210.

Zodiaco he o segundo circolo211 maior212, que corta a Equinoccial, & he
della cortado, em duas ametades, hũa o mais que está apartada da Equinoc-
cial pera o Norte saõ 23. gr. 28. mi. & a outra fica outro tanto pera o Sul,
o qual apartamento se chama a maxima declinação do Sol. Partesse213 este
circolo214 em 12. partes iguaes215, chamadas signos, & cada signo tem216 30
gr.217 dos quaes, seis delles estão da Equinoccial pera o Norte, que218 he hũa
das ametades do Zodiaco, & outros seis, que219 he a outra, pera o Sul, &
debaixo deste mesmo circulo se moue o Sol220 & a Lũa de Oeste para Leste,
dãdo221 hũa inteira volta. O Sol em 365. dias, & pouco menos de 6 horas222,

1951606: NAUTICO.
1961606: circulos
1971606: iguais
1981606: mayores
1991606: mayores
2001606: Equinocial
2011606: Orizonte
2021606: Cancer
2031606: Capricornio
2041606: Equinocial
2051606: hum
2061606: circulo
2071606: mayor
2081606: que
2091606: iguais
2101606: graos
2111606: circulo
2121606: mayor
2131606: Partese
2141606: circulo
2151606: iguais
2161606: tẽ
2171606: gra.
2181606: q̃
2191606: q̃
2201606: ,
2211606: dando
2221606: 6. oras
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& a Lũa223 em 27. dias, & quasi 8. horas224, & de hũa conjunção sua com
o Sol â225 outra, ha 29. dias, & quasi 12. horas226.

Zenith he hũ ponto, que227 está228 no Ceo dereitamẽte

2231606: lũa
2241606: 8. oras
2251606: há
2261606: 12. oras
2271606: q̃
2281606: està
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sobre a nossa cabeça, chamado tãbem229 ponto230 vertical. Meridiano
he o terceiro circolo maior231, q̃ passa pellos Polos do Mundo232, & pello
nosso Zenith, ao qual circolo quãdo233 o Sol chega he meio234 dia, & tẽ235

a maior236 altura, & os Rumos de Norte a Sul da Carta, & da Agulha,
represẽtão237 na Terra238 & no Mar o Merediano,

Horizõte239 he o quarto circolo maior240 que241 passa por onde nos parece
que242 se ajũta243 o Mar com244 o Ceo, & o diuide em245 duas partes iguaes,
hũa q̃ vemos, & outra q̃246 debaixo delle se nos esconde. O qual Horizõte247

nos representa a Agulha, repartida nos 32. Rumos.
Tropico de Cancer, he hum dos circolos menores igualmente apartado da

Equinoccial pera o Norte 23. gr. & 28. mi.248 & da mesma banda toca ao
Zodiaco, alem do qual Tropico não passa nunca o Sol pera o Norte.

Tropico de Capricorno, he outro circolo menor igualmẽte249 apartado da
Equinoccial outros 23. graos250 & 28. min.251 para o Sul, onde tambem252

toca o Zodiaco, & alem do qual não passa o Sol pera o Sul.
Do Aureo numero.
AVreo numero he hũa reuolução de 19. Annos de 1. atè253 19254 a qual

acabada se torna a 1. & assi no Anno255 de 1595. serâ256 o Aureo numero
2291606: tãbẽ
2301606: põto
2311606: mayor
2321606: mundo
2331606: quando
2341606: meyo
2351606: tem
2361606: mayor
2371606: representão
2381606: ,
2391606: Orizõte
2401606: mayor
2411606: q̃
2421606: q̃
2431606: ajunta
2441606: cõ
2451606: ẽ
2461606: que
2471606: Orizõte
2481606: min.
2491606: igualmente
2501606: gr.
2511606: mi.
2521606: tãbẽ
2531606: até
2541606: 19.
2551606: anno
2561606: serà
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19. & logo no seguinte de 1596. serà o Aureo numero 1. & no Anno257

2571606: anno
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de 1597. serà 2258 & por este modo a cada hum dos Annos259 seguintes
se acrecentarà 1. ao Aureo numero do Anno260 proximo passado, atè q̃261

se chegue a 19. o qual Aureo numero tornara262 a ser no Anno263 de 1614.
depois do qual no Anno264 seguinte de 1615. será265 da mesma maneira o
Aureo numero 1.

Consta este circolo do Aureo numero de 19. Annos266, porque passados
19. Annos267 Solares, tornão a ser os Nouilunios aos mesmos dias dos meses,
posto que não às mesmas horas268.

Saberse ha o Aureo numero de qualquer Anno269 pella primeira regra
da seguinte Taboa (na qual ha 19. espaços, no primeiro dos quaes està o
numero 18. & no derradeiro 17.)270 se se der o numero do primeiro espaço
que he 18. a este presente Anno271 de 1594. & os 19. do segundo espaço ao
Anno272 seguinte de 1595. & assi se for continuando273 até274 q̃275 se chegue
ao Anno276, do qual se busca o Aureo numero, tornando277 ao principio
da Taboa se de todo se acabar, que278 o numero no qual cair o Anno279

proposto280, esse serà o seu Aureo numero que se busca.
Exemplo.
Queremos conhecer o Aureo numero281 do Anno282 de 1598. pello q̃ dãdo

o primeiro espaço da Taboa ao ãno283 1594. & o

2581606: 2.
2591606: annos
2601606: anno
2611606: que
2621606: tornarà
2631606: anno
2641606: anno
2651606: serà
2661606: annos
2671606: annos
2681606: oras
2691606: anno
2701606: não fecha parêntesis
2711606: anno
2721606: anno
2731606: continuãdo
2741606: atè
2751606: que
2761606: anno
2771606: tornãdo
2781606: q̃
2791606: anno
2801606: pruposto
2811606: num.
2821606: anno
2831606: anno / ãno
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segundo284 ao de 1595. & o terceiro ao de 1596. & o quarto ao de 1597.
& o quinto ao proposto anno de 1598. veremos q̃285 nelle està286 o numero
3. & assi diremos que 3. he o Aureo numero do dito anno de 1598.

Das Epactas.
Epactas287 que quer dizer crecimẽtos288, saõ os dias em que o anno Solar

cõmum289 de 365290 dias excede ao anno Lunar commum de 354. dias, & assi
o anno primeiro he o anno Solar maior291 que o Lunar 11. dias, o segundo
22. o terceiro 3. (porque posto que sao292 33293 hã se294 de tirar 30.) o
quarto 14 &c.

Estas Epactas respondem variamente aos Aureos numeros, & se quere-
mos saber a Epacta de qualquer anno, que responde ao seu Aureo numero.
Achado pello modo declarado o Aureo numero, na segunda regra da seguinte
Taboa, que começa em viij295 & acaba em xxvij296 debaixo do espaço em
que achamos o Aureo numero, acharemos outro, no qual está297 a Epacta do
proposto anno, & que ao dito Aureo numero responde.

Exemplo.
NO298 mesmo anno de 1598. queremos saber a Epacta, pello que achado

o Aureo numero do proposto anno na primeira regra da seguinte Taboa no
espaço quinto, que he 3. no espaço que fica debaixo della da segunda regra
veremos xxiij.299 & assi diremos q̃300 a Epacta do dito anno he xxiij.301

2841606: segũdo
2851606: que
2861606: esta
2871606: ,
2881606: crecimentos
2891606: commum
2901606: 365.
2911606: mayor
2921606: saõ
2931606: 33.
2941606: hâo se
2951606: 8.
2961606: 27.
2971606: està
2981606: No
2991606: 23.
3001606: que
3011606: 23.



22

Taboa de Aureo numero, & Epactas desde o Anno302 de 1594. atè303 o
Anno304 de 1700.

Da Letra Dominical.
A Letra Dominical se sabera305 pella seguinte Taboa dãdo306 a primeira

letra do primeiro spaço307 que he b. a este Anno308 de 1594. a segunda que
he A. ao Anno309 de 1595. & as duas letras g, f,310 do terceiro espaço ao
Anno311 de 1596. E por esta ordem se va continuando dando a cada Anno312

a letra de hum espaço, & tornando a começar a Taboa, todas as vezes que
se ouuer acabado, atè que313 se chegue ao Anno314 proposto, no qual se quer
saber a letra Dominical, que no espaço em q̃315 o proposto Anno316 cae,
estara a Letra Dominical que317 nelle auemos de vsar. E se for hũa, será318

o Anno commum319 de 365. dias, & se forem duas as letras, serà Bissexto320

de 366. dias, & em tal caso a letra superior mostrara321 no Calẽdario322 o
dia de Domingo desde o principio do Anno323, até a festa do Apostolo S.324

3021606: anno
3031606: até
3041606:anno
3051606: saberà
3061606: taboa dando
3071606: espaço
3081606: anno
3091606: anno
3101606: g.f.
3111606: anno
3121606: anno
3131606: q̃
3141606: anno
3151606: que
3161606: anno
3171606: q̃
3181606: serà
3191606: anno cõmũ
3201606: bissexto
3211606: mostrarà
3221606: Calendario
3231606: anno
3241606: Sam
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Mathias, & a inferior seruira do dia deste Sãcto325 tè326 o fim do ãno327.

3251606 Sancto
3261606: té
3271606: anno
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Exemplo. Queremos saber qual seja a letra Dominical no Anno328 de
1598. pello que dando a letra do primeiro espaço da Taboa ao Anno329

de 1594. & a do segũdo330 ao de 1595. & assi proseguindo331, caira332 o
proposto Anno333 no quinto espaço, no qual esta334 a letra d,335 pello que336

d,337 sera338 a339 letra Dominical do dito Anno340, & sera341 Commum342

por acharmos hũa sô343 letra no dito espaço. E se queremos saber a Letra
Dominical do Anno344 do345 1600. contando do primeiro espaço o Anno346

de 1594. caira347 o proposto Anno348 no setimo349 espaço, no qual estão duas
letras, b, A,350 & portanto sera351 o dito Anno352 Bissexto353, por serem354

duas as letras que355 no espaço achamos, das quaes a superior b,356 seruira357

até o dia de S. Mathias, & a inferior A,358 o restante359 do Anno360.
Taboa de letras Dominicaes desde o Anno361 1594. até362 o Anno de

1700.
3281606: anno
3291606: anno
3301606: segundo
3311606: prosseguindo
3321606: cayra
3331606: anno
3341606: està
3351606: d.
3361606: q̃
3371606: d.
3381606: será
3391606: sem a
3401606: anno
3411606: serà
3421606: cõmum
3431606: só
3441606: anno
3451606: de
3461606: anno
3471606: cayra
3481606: anno
3491606: septimo
3501606: b.A.
3511606: será
3521606: anno
3531606: bissexto
3541606: serẽ
3551606: q̃
3561606: b.
3571606: seruirá
3581606: A.
3591606: restãte
3601606: anno
3611606: Anno de
3621606: atè
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Das festas mouiuies.
As Festas363 mouiueis se saberão em qualquer Anno364 pella seguinte

Taboa, com365 a sua Epacta, &366

3631606: festas
3641606: anno
3651606: cõ
3661606: é
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letra Dominical, tomando na primeira columna, cujo titolo367 he Epactas,
a Epacta do proposto Anno368, &369 na segunda das letras Dominicaes, a
letra Dominical corrente, abaixo logo da Epacta (& aduertindo que se a letra
Dominical corrente ficar em dereito da Epacta, & na mesma regra, não se
ha de370 vsar della, & em seu lugar se ha de tomar a mesma letra Dominical
proxima seguinte) & em dereito della se acharão todas as festas mouiueis.

Exemplo.

Neste Anno de 1594. a Epacta he viii.371 & a letra Dominical b,372

pello que se se tomar a primeira letra b,373 abaixo dos viii.374 de Epacta em
dereito della na mesma regra acharemos a Septuagessima a 6. de Feuereiro,
a Cinza a 23. a Pasqua a 10. de Abril, a Ascensaõ a 19375 de Maio376, o
Pentecoste a 29. o Corpo de Deos a 9. de Iunho,377 25. Domingos entre
o Pentecoste378, & o Aduento, & a 27. de Nouembro379 o Aduento380. E
hasse381 de aduertir, que382 se a letra Dominical corrente383 ficar em dereito
da Epacta corrente384, não se ha de vsar della, & em seu lugar se ha de
tomar a mesma letra Dominical proxima seguinte. Como no Anno385 de
1605. a Epacta he x. & a letra Dominical b,386 & porque387 a dita letra fica
em dereito da dita Epacta, não388 nos seruiremos della, & tomaremos outro
b,389 logo seguinte (que390 fica sete391 regras abaixo, & em dereito da Epacta

3671606: titulo
3681606: anno
3691606: è
3701606: s/ de
3711606: 8.
3721606: b.
3731606: b.
3741606: 8.
3751606: 19.
3761606: Mayo
3771606: s/ virgula
3781606: Pẽtecoste
3791606: Nouẽbro
3801606: Aduẽto
3811606: hase
3821606: q̃
3831606: corrẽte
3841606: corret̃e
3851606: anno
3861606: b.
3871606: porq̃
3881606: nã
3891606: b.
3901606: q̃
3911606: 7.
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III.) & por elle conheceremos as Festas392. E assi mais se ha de aduertir que
nos Annos Bissextos393 se ham394 de buscar todas as Festas395 Mouiueis396

3921606: festas
3931606: annos bissextos
3941606: hão
3951606: festas
3961606: mouiueis
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pella segunda letra Dominical, que corre depois da Festa397 de S.398

Mathias, com tãto399 porem, que â400 Septuagesima401, & ao dia de Cinza
que vierem em Ianeiro, & em Feuereiro, se acrecente hum Dia402, ao que
a Taboa assinalar, & se o Dia de Cinza cair403 em Março, serâ404 o Dia405

na Taboa assinalado, não lhe acrecentando outro, como ouueramos de fazer
caindo406 em Feuereiro, & aos Dias407 de Pasqua, & aos mais das outras
Festas408 não ha que mudar, ou seja o Anno Bissexto409, ou commum.

Como o Anno410 de 1596. Bissexto411 será a Epacta i.412 & as letras
Dominicaes413 g, f,414 & assi buscando as Festas415 ao modo dito pella se-
gunda letra f,416 a Taboa assinala a Septuagessima a 10. de Feuereiro, & a
Cinza a 27. de Feuereiro, & portanto por esta regra acrecentando hum dia,
serà Septuagessima a 11. de Feuereiro, & a Cinza a 28. de Feuereiro, & a
Pasqua aos 14. de Abril na Taboa assinalados, não auendo nella, nem nas
mais Festas variedade417.

3971606: festa
3981606: Sam
3991606: tanto
4001606: á
4011606: septuagessima
4021606: dia
4031606: cayr
4041606: será
4051606: dia
4061606: cayndo
4071606: dias
4081606: festas
4091606: bissexto
4101606: anno
4111606: bissexto
4121606: 1.
4131606: ,
4141606: g.f.
4151606: festas
4161606: f.
4171606: festariedas vade
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Dos Nouilunios.
Os Nouilunios, a que chamamos Lũas nouas (q̃ saõ as conjunções418 que

faz a Lũa com419 o Sol) se saberão cada Mes420 pella seguinte Taboa, segundo
a conta dos Astronomos, conhecido o Aureo numero corrente, o qual achado
nella, na primeira columna421 debaixo do titolo422 do Aureo numero423, em
dereito delle na mesma regra se verão os dias de todas as Lũas424 dos doze
Meses425 do Anno426, cada hũa debaixo do titolo427 do seu Mes428, & a onde
acharem dous numeros distinctos, & apartados429 em hum espaço, auera
no Mes430 debaixo do qual elle està431 duas Lũas, nos dias no dito espaço
assinalados. Os quaes dias saõ contados ao nosso modo, & como os conta a
Sancta Igreja, da meia noute a meia noute432.

Exemplo.
No Anno de 1594. queremos saber a Lũa de Ianeiro, em que dia serâ.

Pello que achado o Aureo numero deste Anno433 que he 18. na colũna434 do
Aureo numero na sua mesma regra veremos debaixo do Mes435 de Ianeiro 21.
& portanto diremos, que aos 21. he Lũa noua, ou Nouilunio, & na propria
regra, estão todas as mais dos outros Meses, & assi a de Feuereiro serà aos
20. & a de Março aos 21436 &c.

E se queremos saber as Lũas do Anno437 seguinte de 1595 achalasemos
em dereito dos 19. que he o Aureo numero do dito Anno438, & no vltimo
espaço debaixo de Dezembro veremos dous numeros, 1. & 30. Pello que no
dito Mes439 aurea duas Lũas, hũa ao primeiro, & outra aos 30.

4181606: cõjunções
4191606: cõ
4201606: mes
4211606: colũna
4221606: titulo
4231606: n.
4241606: lũas
4251606: meses
4261606: anno
4271606: titulo
4281606: mes
4291606: apartado
4301606: mes
4311606: está
4321606: da meya noite a meya noite
4331606: anno
4341606: columna
4351606: mes
4361606: ,
4371606: anno
4381606: anno
4391606: mes
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SE440 quisermos conhecer estes mesmos Nouilunios segundo o modo que
tem a Igreja Catholica em os contar, vsaremos da Taboa seguinte, seruindo-
nos a Epacta corrente em lugar de Aureo numero, a qual achada na primeira
columna debaixo do titolo441 das Epactas, em dereito della veremos todas
as Lũas do proposto Anno442, assi como vimos na Taboa passada.

E não faça duuida a differença dos dias dos Nouilunios, que ha entre
estas duas Taboas, porque a primeira he segundo a conta dos Astronomos,
&443 os dias das Lũas nella assinalados, saõ os em q̃444 realmente a Lũa se
ajunta com o Sol. E os que amostra esta segunda, saõ conforme a Igreja, a
qual por razão da celebração da Pasqua, faz mais caso dos Plenilunios, que
dos Nouilunios, os quaes de industria cõta445 sempre hum dia depois que
soccedem446 no Ceo, & às vezes dous.

Exemplo.
Neste mesmo Anno447 queremos saber o Nouilunio de Março segundo

a conta448 da Igreja. Pello que achados entre os numeros das Epactas os
viij.449 que450 saõ deste Anno451, na mesma regra debaixo do Mes452 de
Março, veremos o numero 23. & assi diremos que453 o Nouilunio de Março,
he aos 23. dias do dito Mes454.

4401606: Se
4411606: titulo
4421606: anno
4431606: é
4441606: que
4451606: conta
4461606: socedem
4471606: anno
4481606: cõta
4491606: 8.
4501606: q̃
4511606: anno
4521606: mes
4531606: q̃
4541606: mes
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Das Mares.
As Marés se sabera455 a que horas456 hão de ser cada dia, na Costa

de Espanha, sabidos os dias da Lũa contados do dia, que a primeira Taboa
passada assinalou o Nouilunio. Os quaes dias buscados na seguinte Taboa, na
primeira, ou na segunda457 regra debaixo delles na terceira regra se acharão
as Horas458, & na quarta os Minutos dellas, a que serà Preamar. Da qual à459

primeira Preamar do dia seguinte ha (segundo a ordinaria experiencia) 24.
Horas460, & 48. Minutos461, que saõ quatro quintos de Hora462, diuidindose
cada Hora463 em sessenta partes iguaes chamadas Minutos de Hora464. E
neste espaço de vinte & quatro Horas465, & quatro quintos ha duas Marès466

cheas, & duas vazias. O qual tempo se não diuide sempre igualmente pellas
ditas Marés (posto que lhe costumão dar a cada hũa seis Horas467) porque
não guardão ellas entre si commummente igual espaço em encher, & vazar.
Sendo este mouimento do Mar mui468 vario, & irregular, & não conhecida
atè469 agora com certeza a causa delle. Pello que se vsara da ordinaria Taboa
das Marés, para se conhecerem470, que he a seguinte.

4551606: saberá
4561606: oras
4571606: segũda
4581606: oras
4591606: á
4601606: oras
4611606: minutos
4621606: ora
4631606: ora
4641606: minutos de ora
4651606: oras
4661606: Marés
4671606: oras
4681606: muy
4691606: até
4701606: conhecerẽ
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Da Declinação471 do Sol.
DEclinação do Sol he o seu apartamento da Equinoccial, o qual como

seja differente, & para duas diuersas partes, duas saõ as differenças472 da
Declinação473, hũa da Equinoccial para o Norte, & outra para o Sul. A
Declinação do Norte tem o Sol em quanto anda nos seis Signos que estão
apartados da Equinoccial para o Norte, que he de vinte & hum de Março
atè474 vinte & tres de Settembro475, & a Declinação476 para o Sul tem o Sol
mouendosse477 pellos outros seis Signos que da Equinoccial estão apartados
para o Sul, & he de vinte & quatro de Settembro até478 vinte de Março.

4711606: declinação
4721606: diferenças
4731606: declinação
4741606: até
4751606: Septembro
4761606: declinação
4771606: mouendose
4781606: Septembro atè
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Para conhecermos esta Declinação serue a seguinte Taboa, diuidida em
oito479 folhas, & cada face dellas tem no alto scrito o Anno480 em que ha de
seruir, & logo ao lõgo481 tres columnas, com os nomes de tres Meses482, &
cada hũa dellas diuidida em outras tres. Das quaes a primeira he dos Dias
do Mes483, como o declara o titolo484, a segunda dos Graos485 significados
pella letra G. & a terceira dos Minutos, assinalados pella letra M. os quaes
Graos, & Minutos486 saõ da Declinação487 como o mostra o titolo488.

O vso desta Taboa he conhecermos em qualquer dia a Declinação que
tem489 o Sol, & para este vso se requerem duas cousas sabidas, o dia do
Mes490, & o Anno, se he Bissexto, ou sendo Commum491, se he o primeiro,
segundo492, ou terceiro, depois do Bissexto493. Pello que buscado no alto da
Taboa o Anno494, & nelle o Mes495, & no primeiro espaço dos dias do Mes496

o proposto Dia497, em dereito delle na mesma regra acharemos os Graos, &
Minutos, que nelle tem o Sol de Declinação498, que será pera o Norte se for
dos vinte & hum499 de Março atè vinte & tres de Settembro500, como està501

dito, & será502 para o Sul se for de 24. de Settembro atè503 20. de Março.

4791606: oyto
4801606: escrito o anno
4811606: longo
4821606: meses
4831606: dias do mes
4841606: titulo
4851606: graos
4861606: graos & minutos
4871606: declinação
4881606: titulo
4891606: declinação que tẽ
4901606: mes
491anno, se he bissexto, ou sendo cõmum
4921606: segũdo
4931606: bissexto
4941606: anno
4951606: mes
4961606: mes
4971606: dia
4981606: declinação
4991606: 21.
5001606: , atè 23. de Septembro
5011606: está
5021606: serà
5031606: Septembro até
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Exemplo.
A 18. de Ianeiro do Anno504 de 1594. queremos saber a declinação do

Sol, & porque este Anno505 he commum, & segundo depois do Bissexto506

buscaremos na Taboa Anno507 segundo, o qual acharemos na terceira fo-
lha, & na primeira face della o Mes508 de Ianeiro, & correndo pellos dias do
Mes509 atè os 18. em dereito delles na mesma regra estão 20. Graos, & 37.
Minutos510. E portanto diremos, que outros tantos tem o Sol de Declina-
ção511 o proposto Dia512, & porque Ianeiro fica entre Setembro513, & Março,
será a Declinação514 para o Sul.

515

5041606: anno
5051606: anno
5061606: bissexto
5071606: anno
5081606: mes
5091606: mes
5101606: 20. graos, & 37. minutos
5111606: declinação
5121606: dia
5131606: Septembro
5141606: serà a declinação
5151606: Taboa
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TABOA DA declinação do Sol, sendo a maior de516 23. Graos, & 28.
Minutos.

5161606: DECLINACAM DO SOL, Sendo a mayor de
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43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55

Da altura do Polo, & como se sabera de dia pello Sol.
ALtura de Polo, saõ os Graos que elle està leuantado sobre o nosso Ho-

rizonte517, & sẽpre518 saõ iguaes em numero aos que o nosso Vertice, ou
nòs519 estamos apartados de Equinoccial, de maneira que se tiuermos 40.
Graos520 de altura de Polo, por elle estar 40. Graos leuantado sobre o nosso
Horizonte521, outros tantos estaremos apartados da Equinoccial, o qual apar-
tamento se chama largura. Conheceremos esta altura do Polo, ou largura de
dia pello Sol, tomando ao meio522 dia em ponto a sua altura (que serà523 a
maior524 de todas que525 tiuer no dito dia) com o Astrolobio, ou outro qual-
quer instrumento, para este vso accomodado526, & por ella sabendo quanto
estamos apartados do Sol, & pella passada Taboa a Declinação527 que tem
no proposto dia, com as quaes duas cousas sabidas & aduertindo para que
parte nos deita as sombras o Sol ao meio528 dia, quando tomamos a sua
altura, se para o Norte529, se para o Sul, conheceremos a altura do polo530

vsando das seguintes cinco regras.
REGRA I.
Quando o Sol não tiuer Declinação os531

5171606: Orizonte
5181606: sempre
5191606: nos
5201606: Gr.
5211606: Orizonte
5221606: meyo
5231606: será
5241606: mayor
5251606: q̃
5261606: acomodado
5271606: declinação
5281606: meyo
5291606: não tem esta parte ’se para o Norte’
5301606: Polo
5311606: Graos que
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os Graos que ouuer de nòs532 ao Sol, esses estaremos apartados da Equi-
noccial para a parte das sombras.

Declaração desta regra. NAõ tẽdo533 o Sol Declinação estarà necessa-
riamẽte534 na Equinoccial, & assi os Graos que com o Astrolabio acharmos,
que está apartado de nós535, esses mesmos estamos apartados da Equinoccial
em que elle està536, & será para o Norte, se o Sol deitar as sombras para o
Norte, ou será para o Sul se as sombras forem para o Sul.

Exemplo.
Aos 21. de Março do Anno537 seguinte de 1595. tomamos em Lisboa

a altura do Sol, & achamos que auia de nôs538 a elle 38. Graos, & 40.
Minutos que saõ dous terços de Grao, & porque no dito dia não tem539 o Sol
Declinação (& ainda q̃540 tem 1. Minuto na Taboa he de pouca consideração
para exemplo) diremos que os mesmos 38. Graos & 40. Minutos541 estamos
em Lisboa apartados da Equinoccial, & será542 para o Norte, porque o Sol
deitou as sombras no dito dia para a mesma parte do Norte.

REGRA II.
Se o Sol tiuer 90.543 Graos de altura, a sua

5321606: nos
5331606: Não tendo
5341606: estará necessariamente
5351606: nos
5361606: está
5371606: anno
5381606: nos
5391606: tẽ
5401606: que
5411606: Min.
5421606: serà
5431606: nouenta
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Declinação, serâ544 o que estamos apartados da Equinoccial, para a parte
da Declinação.

Declaração desta regra.
EStando o Sol sobre nossa cabeça, & assi tendo 90. Graos545 de altura,

& não fazendo sombra para nenhũa parte, o que elle estiuer apartado da
Equinoccial, q̃546 he a sua Declinação, isso mesmo estamos nòs547 apartados
della, & será para a parte do Norte, se a Declinação for para o Norte, ou
serà548 para o Sul, se a Declinação for para o Sul.

Exemplo.
A 19. de Ianeiro deste Anno549 de 1594. tomamos o Sol, & achamos que

tinha 90. Graos550 de altura, & porque a sua Declinação no dito dia he de 20.
Graos,551 & 25. Minutos552 diremos que outros tantos estamos apartados da
Equinoccial, para a parte do Sul, por ser a dita Declinação para o Sul.

REGRA III.
Se o Sol tiuer 90. Graos de altura, & não tiuer Declinação estaremos na

Equinoccial.

5441606: será
5451606: Gra.
5461606: que
5471606: nos
5481606: será
5491606: anno
5501606: Gr.
5511606: Gra.
5521606: Min.
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Declaração desta Regra553. EStando o Sol sobre a nossa cabeça, tendo
nouẽta Graos554 de altura, como diz esta regra, & não tendo Declinação555 &
portanto estando na Equinoccial, estarà556 a mesma Equinoccial, em que557

o Sol està558, sobre a nossa cabeça, & assi della não559 estaremos apartados,
nem para o Norte, nem para o Sul.

REGRA IIII.
Se o Sol deitar as sombras para a mesma parte da sua Declinação560,

ajuntaremos os Graos que ha de nôs561 ao Sol a sua Declinação562, & a soma
serâ o que563 estamos apartados da Equinoccial para a parte da Declina-
ção564.

Declaração desta regra.
DEitando o Sol as sombras para o Norte, & tendo Declinação565 para o

Norte, & deitandoas para o Sul, sendo a Declinação566 para o Sul, fica elle
entre nós567, & a Equinoccial, & portanto ajuntaremos como diz a Regra a
Declinação do Sol, com o que ha de nòs568 a elle, & tudo junto será o que
ha de nòs569 á Equinoccial, para o Norte, ou para o Sul, segundo para onde
for a Declinação570.

5531606: regra
5541606: 90. Gr.
5551606: declinação,
5561606: estará
5571606: q̃
5581606: está
5591606: nã
5601606: declinação
5611606: nos
5621606: declinação
5631606: será o q̃
5641606: declinação
5651606: declinação
5661606: declinação
5671606: nos
5681606: nos
5691606: nos
5701606: declinação
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Exemplo.
A 20. de Ianeiro deste Anno571 de 1594. ao meio572 dia tomamos o Sol,

& achamos que tinha 15. Graos & 20. Minutos573 de apartamento da nossa
cabeça, & porque a Declinação574 he para o Sul, & as sombras cairão para
a mesma parte, ajuntaremos, conforme a esta regra, a Declinação575 que he
de 20. Graos & 12. Minutos576 com os 15 Graos & vinte Minutos577 que ha
de nòs578 ao Sol, & toda a soma he de 35. Graos, & 32. Minutos,579 pello
que isso mesmo estaremos apartados da Equinoccial para o Sul, por ser a
Declinação580 para o Sul. E aos vinte & noue581 de Agosto seguinte tomada
a altura do Sol, estaua apartado de nós vinte & noue Graos & 10 Minutos,582

& porque a Declinação583 he para o Norte, & as sombras cairão584 para a
mesma parte, junta a Declinação585 que he noue Graos, trinta Minutos586

com o apartamento faz soma de trinta & oito Graos, 40. Minutos,587 pello
que os mesmos 38. Graos, 40. Minutos588 teremos de largura para o Norte,
sendo a Declinação589 para o Norte.

REGRA V. QVando590 as sombras cairem591 para a parte contraria da
Declinação, & ella for igual ao apartamento592 que ouuer de nòs593 ao Sol,
estaremos na Equinoccial. Mas se for desigual, tiraremos o menor numero
do maior594, & o que595 ficar serâ o q̃ ha de nôs â596 Equinoccial para a parte

5711606: anno
5721606: meyo
5731606: Min.
5741606: declinação
5751606: declinação
5761606: 20. Gr. & 12. min.
5771606: cõ os 15. Gr. & 20. Min.
5781606: nos
5791606: 35. gr. & 32. min.
5801606: declinação
5811606: 29.
5821606: nos 29. Gr. & 10. Mi.
5831606: porq̃ a declinação
5841606: cayrão
5851606: declinação
5861606: 9. Gr. 30. Min.
5871606: 38. Gr. 40. Min.
5881606: 38 Gr. 40. Min.
5891606: declinação
5901606: Quando
5911606: cayrem
5921606: apartamẽto
5931606: nos
5941606: mayor
5951606: q̃
5961606: nos à
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da declinação
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se ella for o maior597 numero, ou para a parte contraria, se for o menor.
Declaração da primeira parte desta Regra. Tendo o Sol Declinação para

o Norte598 & deitando as sombras para o Sul, ou tendo Declinação599 para o
Sul, & deitando600 as sombras para o Norte, se o apartamento601 que ouuer
de nòs602 ao Sol, for igual à Declinação603 que elle tem604 da Equinoccial,
estaremos debaixo da mesma Equinoccial.

Exemplo.
Aos 23. de Ianeiro deste Anno605 tem o Sol Declinação para o Sul, &

achamonos em parte, que deitaua as sombras para o Norte, pello que tomada
a sua altura achamos que estaua de nòs606 apartado 19. Graos, & 32. Mi-
nutos, & porque a sua Declinação607 no dito dia he dos mesmos 19. Graos,
& 32. Minutos diremos que estamos debaixo da Equinoccial.

E se tomarmos o Sol a 7. de Abril, tendo elle de Declinação608 para o
Norte 6. Graos, 40. Minutos609, & deitar as sombras para o Sul, & o que ha
de nôs610 a elle forem os mesmos 6. Graos, 40. Minutos, pella mesma regra
affirmaremos, q̃611 estamos debaixo da Equinoccial.

Declaração da segunda parte desta Regra612.
MAs se tendo o Sol da mesma maneira Declinação613 para o Sul, & dei-

tando as sombras ao Norte, ou declinando614 ao Norte, deitar as sombras615

5971606: mayor
5981606: ,
5991606: declinação
6001606: deitãdo
6011606: apartamẽto
6021606: nos
6031606: a declinação
6041606: tẽ
6051606: anno
6061606: nos
6071606: declinação
6081606: declinação
6091606: 6. Graos 40. Minutos
6101606: nos
6111606: que
6121606: regra
6131606: declinação
6141606: declinãdo
6151606: é deitar as sõbras
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ao Sul, forem616 desiguaes ao apartamento de nós617 a elle & sua decli-
nação. Ou serâ maior618 a declinação, ou serâ maior o apartamẽnto619. Se
for maior620 a declinação, que o dito apartamẽto621, ficamos nós622 entre o
Sol & a Equinoccial, & assi tirãdo da declinação o apartamento de nós623 ao
Sol, o numero que624 fica, serà625 o q̃626 ha de nòs627 á Equinoccial para a
parte donde628 he a declinação, por ser o numero maior629.

E sendo como diz a regra a declinação para o Sul630 & as sombras para o
Norte, ou a declinação para o Norte, & as sombras para o Sul, o apartamento
de nós631 ao Sol for maior632 que a sua declinação ficará necessariamente a
Equinoccial entre nòs633, & o Sol, & assi tirando634 pello mesmo modo do
maior635 numero que he o apartamento de nòs636 ao Sol, o menor numero, que
he a sua declinação, o que fica he o que ha de nòs637 à638 Equinoccial, para
a parte contraria da declinação por ser o numero menor que o apartamento
de nòs639 ao Sol.

Exemplo.

A 24. de Ianeiro declinando o Sol para o Sul, & deitando640 as sombras
ao Norte, he a sua declinação 19. Graos 18. Minutos,641 & tomando a

6161606: forẽ
6171606: nos
6181606: será mayor
6191606: será mayor o apartamento
6201606: mayor
6211606: q̃ o dito apartamento
6221606: nos
6231606: apartamẽto de nos
6241606: q̃
6251606: será
6261606: que
6271606: nos
6281606: dõde
6291606: mayor
6301606: ,
6311606: apartamẽto de nos
6321606: mayor
6331606: nos
6341606: tirãdo
6351606: mayor
6361606: apartamẽto de nos
6371606: nos
6381606: á
6391606: nós
6401606: deitãdo
6411606: 19. Gr. 18. Min.
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sua altura achamos que642 auia de nôs643 a elle 12. Graos 15. Minutos,644

pello que645 sendo estes numeros desiguaes, & tirando do maior646 que he a
declinação o menor, que he o apartamento, ficão 7. Gr. 3. Min. q̃647 tantos
diremos, que

6421606: q̃
6431606: nos
6441606: 12. Gr. 15. Min.
6451606: q̃
6461606: mayor
6471606: que
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que ha de nòs á648 Equinoccial, para o Sul, por ser a declinação para o
Sul, & maior649 que o apartamento.

E se a 23. de Maio650 a declinação foi651 para o Norte de 20. Gr. 30.
Min. & as sombras forão ao Sul652 & o apartamento de nôs653 ao Sol de 8.
Gr. 20. Min. tirados dos 20. Gr. 30. Min. da declinação ficão 12 Gr. 10.
Min. q̃654 tanto pella mesma regra serâ655 o que ha de nos â656 Equinoccial,
para a mesma banda do Norte, donde he a declinação do Sol.

A 25. de Ianeiro tomando o Sol, achamos q̃657 auia de nos a elle 58. Gr.
& porque tem de declinação para o Sul o dito dia 19. Gr. 3 Min.658 &
nos deitou as sombras ao Norte, tirada do dito apartamento a Declinação659

ficão 38. Gr. 57. Min. q̃660 tantos auera661 de nos a Equinoccial para o
Norte, por ser a declinação para o Sul, sendo menor que o apartamento q̃662

ha de nos ao Sol.

E se aos 24. de Maio663 tomando o Sol, for o apartamento delle a nos
de 32. Gr. 20. Min.664 sendo o dito dia a sua declinação de 20. Gr.
42. Min. para o Norte, & deitando665 as sombras para o Sul, tiraremos do
apartamẽto666 a declinação, & ficão 11. Gr. 38. Min.667 & outros tãtos
estaremos apartados da Equinoccial para o Sul, por ser a declinação para o
Norte, &668 menor que o apartamento que ha de nos ao Sol.

Como se sabera a mesma altura do Polo, de Noute669 por algũas Strel-
las670 fixas.

6481606: nos à
6491606: mayor
6501606: Mayo
6511606: foy
6521606: ,
6531606: nos
6541606: min. que
6551606: serà
6561606: á
6571606: que
6581606: Mi.
6591606: declinação
6601606: que
6611606: auerà
6621606: que
6631606: Mayo
6641606: Mi.
6651606: deitãdo
6661606: apartamento
6671606: Mi.
6681606: è
6691606: Noite
6701606: Estrellas
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PAra671 conhecermos de noute672 a altura do Polo, nos podem seruir
todas as Strellas673, tomando674 a sua altura, quando estiuerem no Rumo de
Norte a Sul (que será estando no Meridiano) & sabendo a sua declinação da
Equinoccial. Porem bastarâ675 que vsemos

6711606: Para
6721606: noite
6731606: Estrellas
6741606: tomãdo
6751606: bastará
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das maiores676, & mais notaueis, que ha perto da mesma Equinoccial, &
que677 della se apartão pouco. Das quaes escolhemos 24. que vão postas na
seguinte Taboa. A qual vai678 diuidida em 10. columnas679, a primeira he dos
nomes das Strellas680, a segunda681 como diz o titolo682 da sua declinação em
Graos & Minutos683, como significão as letras G. & M. no alto della postas, &
as letras N. S. que vão pella mesma columna entre os numeros, querem dizer
Norte ou Sul684, segundo he a declinação da Strella685, a terceira columna
amostra a grandeza686 das Strellas687, & as sette688 derradeiras nos assinalão
as noutes dos Meses689, & as Horas690 dellas, em que cada hũa das ditas
Strellas691 vem ao Meridiano, ou Rumo de Norte a Sul, em toda a parte do
mundo, o que nos seruira692 para conhecermos as Strellas693 nesta Taboa
postas, & para sabermos as Horas694.

Mas porque he necessario para fazer esta operação, que preceda o conhe-
cimento das Strellas695 nesta Taboa postas, conuem que se de hum modo,
com que o alcancemos. O qual he sabendo a noute696, & as Horas della
em que a Strella697, que queremos conhecer vem ao Meridiano, para o que
nos seruirão as sete derradeiras columnas desta Taboa, nas quaes desde as
noue Horas da noute atè698 as tres da menhaã Hora por Hora699 o veremos.
Escolheremos para isto

6761606: mayores
6771606: q̃
6781606: vay
6791606: colũnas
6801606: Estrellas
6811606: segũda
6821606: titulo
6831606: Graos, & Minutos
6841606: Norte, ou Sul
6851606: segundo a declinação da Estrella
6861606: grandezas
6871606: Estrellas
6881606: sete
6891606: noites dos meses
6901606: oras
6911606: Estrellas
6921606: seruirá
6931606: Estrellas
6941606: oras
6951606: Estrellas
6961606: noite
6971606: Estrella
6981606: noite até
6991606: menhã hora por ora
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hum lugar, cuja largura seja sabida, & pode ser qualquer de Espanha,
no qual elegidas as Horas700, & o Mes701, em cujas noutes702 as queremos
conhecer, buscaremos nas derradeiras columnas as Horas,703 & debaixo dellas
o Mes, &704 atras nas mesmas regras, acharemos705 na primeira columna,
entre os nomes das Strellas706, as que às707 ditas Horas708 naquellas noutes709

virão ao Meridiano. Pello que se nas ditas noutes710 às mesmas Horas711

tomarmos a altura Meridiana, com712 o Quadrante, da Strella713 grande,
& notauel, que714 virmos no Meridiano, & ao apartamento715 que tiuer de
nós716, lhe ajuntarmos a sua declinação se for para o Norte, & a soma for
igual ao que ha de nòs717 à Equinoccial, será a dita Strella718 a que queremos
conhecer, & sendo a declinação para o Sul, se tirandoa719 do apartamento
de nôs à Strella720, o restante for o que ha de nós à721 Equinoccial, serà722

da mesma maneira a dita Strella723 a que buscauamos. E se estes numeros
não forem iguaes, tornaremos fazer a operação com outra Strella724 grande
posta no Meridiano ao mesmo tẽpo725, atè que conformando pello modo dito
o numero da nossa largura, com o que resulta desta operação, tenhamos
certeza que he a Strella,726 que queriamos conhecer. A qual assi por este
modo conhecida a confrontaremos com outras suas vezinhas, para q̃727

7001606: oras
7011606: mes
7021606: noites
7031606: oras
7041606: mes, é
7051606: regras acharemos
7061606: Estrellas
7071606: ás
7081606: oras
7091606: noites
7101606: noites
7111606: oras
7121606: cõ
7131606: Estrella
7141606: q̃
7151606: apartamẽto
7161606: nos
7171606: nos
7181606: Estrella
7191606: tirãdoa
7201606: nos â Estrella
7211606: nos á
7221606: será
7231606: Estrella
7241606: Estrella
7251606: tempo
7261606: q̃ he a Estrella
7271606: que



68

em toda a parte728, que nos acharmos, conhecendoas possamos vsar dellas
nesta operação.

Exemplo.
Em Lisboa no Mes729 de Ianeiro âs 9. Horas730, queremos conhecer algũas

Strellas731, pello que achadas as 9. Horas732 na primeira columna das sete,
nella na segunda regra veremos 7. de Ianeiro, & na mesma regra, entre
as Strellas733 Olho do Touro, & na terceira regra 17. de Ianeiro, a que734

responde o Pee735 esquerdo de Orião, & na quarta vinte & seis de Ianeiro
na qual está o Hombro736 dereito de Orião. E assi nestas noutes âs737 ditas
noue Horas738 virão estas tres Strellas739 ao Meridiano, & portanto querendo
conhecer o Olho do Touro aos sete de Ianeiro as noue Horas740 olhando para
o Ceo, veremos no Meridiano hũa Strella741 grande, da qual tomada a altura
com o Quadrante742, achamos que auia de nôs a ella vinte & dous Graos,
& corenta & seis Minutos,743 & porque o Olho do Touro tem de declinação
para o Norte quinze Graos, cincoenta & quatro Minutos744 juntos ao dito
apartamẽto, he toda a soma 38. Graos, 40. Minutos,745 & porque este
numero he igual, ao que ha de nôs746 á Equinoccial (sendo a largura de
Lisboa dos mesmos 38. Graos 40. Minutos,747) serâ a tal Strella o Olho748

do Touro.
E se as mesmas Horas749 queremos conhecer o Pé750 esquerdo de Orião,

sera aos 17. de Ianeiro. Pello que na dita noute as 9. Horas751 fazendo a

7281606: toda a parte que
7291606: mes
7301606: ás 9. oras
7311606: Estrellas
7321606: oras
7331606: Estrellas
7341606: q̃
7351606: pé
7361606: ombro
7371606: noites ás
7381606: oras
7391606: Estrellas
7401606: 7. de Ianeiro ás 9. oras
7411606: Estrella
7421606: Quadrãte
7431606: 22. Gr. & 46. Mi.
7441606: 15. Gr. 54. Min.
7451606: 38. Gra. 40. Min.
7461606: nos
7471606: 38. Gr. 40. Min.
7481606: serà a tal Estrella o olho
7491606: oras
7501606: pé
7511606: q̃ na dita noite ás 9. oras
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mesma operação com a Strella752 grande que virmos no Meridiano, tomando
a sua altura, achamos que ha de nós753 a ella corenta & sete Graos, &
corenta & noue Minutos,754 tiraremos do tal apartamento a declinação do
Pee755 esquerdo de Orião que he 9. Graos, 9 Min.756

7521606: Estrella
7531606: nos
7541606: 47. Gr. & 49. Min.
7551606: pè
7561606: 9. Gr. 9. Min.
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por ser para o Sul, & ficão 38. Gr. 40. Min. E porq̃757 saõ iguaes
â758 largura de Lisboa onde estamos, sera a Strella q̃759 obseruamos o Pee760

esquerdo de Orião, q̃761 procurauamos conhecer. E por este modo se conhe-
cerão todas as 24. Strellas762 na Taboa assinaladas.

Conhecidas as Strellas763, & querendo saber a altura do Polo, por meio764

de qualquer dellas. Tomaremos com o Quadrante a sua maior765 altura que
he a Meridiana, quando vem ao Rumo de Norte a Sul tomãdoa766 hũa, &
muitas vezes (assi como fazemos quãdo767 tomamos a do Sol) com a qual, &
com768 a declinação da dita Strella769, sabida por esta Taboa seguinte770, se
conhecera a altura do Polo que se busca vsando de tres regras.

REGRA I.
TOmando771 a altura da Strella que772 declina ao Sul, com o rosto ao

Norte, ou da que declina ao Norte cõ773 o rosto ao Sul, ajuntaremos a sua de-
clinação ao q̃774 ha de nôs à Strella775, & a soma he o que estamos apartados
da Equinoccial para a mesma parte da declinação da Strella776.

Exemplo.
Esta regra & as outras sô com exemplos se entenderão facilmente. E

assi em Lisboa tomamos em Ianeiro com o Quadrante a maior777 altura da
Strella778 chamada Hombro

7571606: mi. E porque
7581606: á
7591606: será a Estrella que
7601606: pè
7611606: que
7621606: Estrellas
7631606: Estrellas
7641606: meyo
7651606: mayor
7661606: tomandoa
7671606: quando
7681606: cõ
7691606: Estrella
7701606: seguinta
7711606: Tomando
7721606: Estrella q̃
7731606: com
7741606: que
7751606: nos á Estrella
7761606: Estrella
7771606: mayor
7781606: Estrella
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dereito de Orião (que poderâ779 ser aos 26. do dito Mes as 9. Horas, ou
aos 12 as 10. Horas780) cõ781 o rosto ao Sul, & achamos que auia de nos a
ella 32 Gr. 20. Min. & porque a sua declinação he para o Norte de 6. Gr.
20. Min. ajuntalaemos segundo esta regra ao dito apartamento que tem de
nos, & saõ por todos 38. Gr. 40. Min. & tanto sera o que782 da Equinoccial
estamos apartados para o Norte, ou a nossa altura do Polo do Norte, por ser
a declinação da dita Strella783 para a mesma banda.

E se fizermos esta operação cõ a Strella784 chamada Pee785 esquerdo de
Orião (que sera786 aos 17. do dito Mes787 de Ianeiro as 9. Horas, ou aos
3. as 10. Horas788) a qual declina ao Sul, como na Taboa se ve789, 9. Gr.
9. Min. & tomarmos a sua maior790 altura com791 o rosto ao Norte, &792

acharmos que esta793 de nos apartada 10. Gr. 30. Min. ajuntalosemos794

pello mesmo modo á795 sua declinação, & sera796 toda a soma 19. Gr. 39.
Min. que797 sera o nosso apartamento da Equinoccial para o Sul, porq̃798

para a mesma parte he a declinação da Strella799.

REGRA II.

TOmando800 a altura da Strella801 q̃ declina ao Sul, cõ802 o rosto ao
Sul, ou da q̃ declina ao Norte com803 o rosto ao Norte ajũtaremos804 a sua

7791606: poderà
7801606: mes âs 9. oras, ou aos 12. ás 10. oras
7811606: com
7821606: q̃
7831606: Estrella
7841606: com a estrella
7851606: pê
7861606: serâ
7871606: mes
7881606: âs 9. oras, ou aos 3. âs 10. oras
7891606: vè
7901606: mayor
7911606: cõ
7921606: ê
7931606: q̃ estâ
7941606: ajũtalosemos
7951606: â
7961606: serâ
7971606: q̃
7981606: porque
7991606: Estrella
8001606: Tomando
8011606: Estrella
8021606: com
8031606: cõ
8041606: ajuntaremos
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maior805 altura cõ806 a sua declinação, & se todo o numero junto forẽ807 90.
Gr. estaremos debaixo da Equinnoccial, & se não808 chega a nouenta,809 os
que faltão estamos della apartados para a parte contraria da declinação da
Strella810.

8051606: mayor
8061606: com
8071606: forem
8081606: senão
8091606: 90.
8101606: Estrella



73

Strella811. E se sobejão os que mais forem812 estaremos apartados da
mesma Equinoccial para a parte da declinação da Strella813.

Exemplo.

Se tomarmos no mesmo Mes814 de Ianeiro a maior815 altura da Strella816

chamada o Cão maior817 (que será818 aos 25. do dito Mes ás 10. Horas,
ou aos 11. âs 11. Horas819) com o rosto ao Sul, & for de 74. Graos, 5.
Minutos,820 porque ella tem821 declinação para o Sul, & he 15. Graos 55.
Minutos,822 ajũtaremos estes dous numeros altura, & declinação, & he toda
a soma 90. Graos,823 pello que conforme824 a esta regra, estaremos debaixo
da Equinoccial.

E se tomarmos a maior825 altura da Strella826 chamada Cão menor827

(que serà a 23. de Ianeiro âs 11. Horas, ou aos 9. ás 12. Horas828) com
o rosto ao Norte, & for de 60. Gr. 40. Min.829 porq̃ declina para o Norte
5. Gr. 55. Min.830 ajuntalosemos aos da altura, & será toda a soma 66.
Gr. 35. Min.& porque831 não chegão a 90. Gr. os que832 faltão que saõ 23.
Gr. 25. Min.833 estaremos apartados da Equinoccial para o Sul, por ser a
declinação da dita Strella834 para o Norte segundo esta regra.

E tomãdo a maior altura da Srella835 chamada Coração do Lião (que

8111606: Estrella
8121606: forẽ
8131606: Estrella
8141606: mes
8151606: mayor
8161606: Estrella
8171606: mayor
8181606: serâ
8191606: mes às 10. oras, ou aos 11. âs 11. oras
8201606: 74. Gr. 5. Min.
8211606: tẽ
8221606: 15. Gr. 55. Mi.
8231606: 90. Gr.
8241606: q̃ cõforme
8251606: mayor
8261606: Estrella
8271606: cão menor
8281606: q̃ serâ a 23. de Ianeiro ás 11. oras, ou aos 9. as 12. oras
8291606: mi.
8301606: min.
8311606: mi & porq̃
8321606: q̃
8331606: Mi.
8341606: Estrella
8351606: tomando a mayor altura da Estrella
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sera836 aos 29. de Ianeiro a 1. Hora837, ou aos 14. as 2. Horas838, ou ao
primeiro as 3. Horas839) com o rosto ao Norte, & for de 80. Gr. 20. Min.
porque a sua declinação he para o Norte de 13. Gr. 45. Min. ajuntalosemos
aos da altura, & serão todos 94. Gr. 5. Min. pello que840 tirados delles 90.
Gr. ficão 4. Gr. 5. Min. q̃841 tantos estaremos apartados da Equinoccial
para o Norte, para onde he a declinação da dita Strella842.

8361606: serà
8371606: 1. ora
8381606: 14. ás 2. oras
8391606: oras
8401606: q̃
8411606: que
8421606: Estrella
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REGRA III
Se a altura da Strella843 for de 90. Graos a sua Declinação844, he o que

estamos apartados da Equinoccial para a parte da Declinação845.
Exemplo.
Se tomada no dito mes de Ianeiro a maior846 altura da Strella847 chamada

Resplandecente848 da Hydra (que pode ser a 20. do dito Mes a 1. Hora, ou a
6. as 2. Horas849) foi de nouẽta Graos:850 conforme a esta Regra851 diremos,
que os 5. Graos 3. Minutos852 que ella tem de Declinação853 para o Sul, esses
mesmos estamos apartados da Equinoccial para o Sul.

E se tomamos a maior854 altura da Strella855 chamada Cabeça de Hercu-
les (que serâ856 aos 23. de Ianeiro ás 11. Horas857, ou aos 9. âs 12. Horas858)
& foi de 90. Graos os 28. Graos, 28 Minutos859 que ella tem de Declina-
ção860 para o Norte, esses mesmos estaremos apartados da Equinoccial para
o Norte.

SEGVESSE A TABOA das Declinações de algũas notaueis Strellas861

fixas.

8431606: Estrella
8441606: declinação
8451606: declinação
8461606: mayor
8471606: Estrella
8481606: Resplandecẽte
8491606: mes a 1. ora, ou a 6. as 2. oras
8501606: foy de 90. Gra conforme
8511606: regra
8521606: 5. Gra. 3. Min.
8531606: declinação
8541606: mayor
8551606: Estrella
8561606: sera
8571606: âs 11. oras
8581606: 9. as 12 oras
8591606: foy de 90. Gra. os 28. Gra. 28. Min.
8601606: declinação
8611606: Estrellas
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Como se sabera a mesma altura pella Strella862 Polar, & pellas guardas.
EMquanto em nossas nauegações, se não esconde863 debaixo do Horizonte

a Strella864 Pollar, ou do Norte (que com865 outras seis fazem866 hũa figura a
que867 chamão Bozina) seruimonos della, para saber a altura do Polo, vsando
atè868 agora de Regras869, que870 em toda a parte não saõ certas, & para
acertar nesta operação, conuem871 vsarmos de outras. Notando primeiro
que872 em algũas partes pode esta Strella873 ter duas alturas Meridianas (o
que serà874 em todos aquelles lugares, que tiuerem mais Graos875 de altura
do Polo do Norte, dos que876 ella está apartada delle.) Hũa serà877 Maxima,
quando878 ella ficar entre nós879 & o Polo, & outra Minima quando ficar o
Polo entre nòs880 & ella. E para conhecermos o tempo881 em que a dita
Strella tem882 hũa destas alturas, nos aproueitaremos do sitio que883 com
ella tiuer outra Strella884, de duas grandes da boca da Bozina, chamadas por
outro nome as Guardas885, das quaes he a primeira, & a que no mouimento
do Ceo vai886 diante da segunda887 E assi se imaginarmos no mesmo Polo,
posta hũa rosa de hũa Agulha888 de marear com todos os Rumos, & o do
Norte a Sul em seu lugar representando889 o Merediano. Quando890 a guarda

8621606: Estrella
8631606: escõde
8641606: Orizonte a Estrella
8651606: cõ
8661606: fazẽ
8671606: q̃
8681606: até
8691606: regras
8701606: q̃
8711606: conuẽ
8721606: q̃
8731606: Estrella
8741606: q̃ será
8751606: graos
8761606: q̃
8771606: será
8781606: quãdo
8791606: nos
8801606: nos
8811606: tẽpo
8821606: Estrella tẽ
8831606: q̃
8841606: Estrella
8851606: guardas
8861606: vay
8871606: segũda.
8881606: agulha
8891606: representãdo
8901606: Quãdo
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primeira ou dianteira891 ficar quasi ao

8911606: diãteira
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sudueste da Strella892 Polar, tera893 a dita Polar a sua maxima altura,
& portanto quando estas duas Strellas894 estiuerem neste sitio, tomaremos
com895 o Quadrante a altura da Polar algũas vezes, em quanto conhecer-
mos que vai896 crecendo, até que comece a diminuir, q̃ a maior897 de todas
serà898 a maxima. E quando a guarda primeira ficar quasi ao Nornordeste
da Strella899 Polar, tera a dita Strella900 a sua minima altura, a qual to-
mada pello mesmo modo algũas vezes, em quanto for diminuindo, atè901

que comece a crecer, a menor de todas serâ902 a minima q̃903 buscauamos.
Conhecida hũa destas alturas, por qualquer dellas se sabera904 a do Polo,
vsando destas duas regras seguintes.

REGRA I.
SE905 a altura da Strella906 Polar for a maxima tiraremos della 3. Gr.

27. Min. & o que ficar serâ907 a altura do Polo sobre o nosso Horizonte908.
Exemplo.
Estando a guarda dianteira ao Susudueste da Strella909 Polar, tomamos

a altura da Polar, & achamos que a maxima era de 18. Gr. 40. Min. pello
que tirando delles os 3. Gr.910 27. Min. (que saõ os q̃ ella estâ apartada do
dito Polo) ficão 15. Gr. 13. Min.911 que tantos teremos de altura do Polo
do Norte sobre o nosso Horizonte912.

8921606: Estrella
8931606: terá
8941606: Estrellas
8951606: cõ
8961606: vay
8971606: que a mayor
8981606: será
8991606: Estrella
9001606: terá a dita Estrella
9011606: até
9021606: será
9031606: que
9041606: saberá
9051606: Se
9061606: Estrella
9071606: será
9081606: Orizonte
9091606: Estrella
9101606: Gra.
9111606: não aparece (que saõ...) ficão 15. Gr. 13. Min.
9121606: Orizonte
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REGRA II.
SE913 a altura for a menor, acrecentarlheemos os mesmos 3. Gr. 27.

Min.914 & toda a soma serâ915 a altura do Polo.
Exemplo.
Estando a guarda dianteira ao Nornordeste da Strella916 Polar, & to-

mando da dita Polar a sua altura, & sendo a menor de todas de 8. Gr.917

20. Min. ajuntarlheemos os 3. Gr.918 27. Min. & tudo será 11. Gr. 47.
Min. & tanta será a nossa altura do Polo.

Para este mesmo vso nos podem seruir as duas Guardas, das quaes a
primeira està919 apartada do Polo do Norte 14. Gr. 26. Min. & a segunda
17. Gr.920 7. Min. & se estiuermos em parte onde ellas tenhão duas
alturas Meridianas, em tudo vsaremos das duas Regras921 atras dadas para
a Strella922 Polar, ajuntando, ou tirando os Graos, & Minutos, que ellas estão
apartadas do Polo. E notando que a guarda primeira tera923 a maxima altura
quãdo924 lhe ficar a Polar ao Sul quarta ao Sueste quasi. E a guarda segunda
a tera, quando lhe ficar a Polar quasi ao Susueste. E tera a menor altura a
guarda primeira, quando tiuer a Polar ao Norte quarta ao Noroeste quasi, &
a guarda segunda925, tẽdoa quasi ao Nornoroeste.

9131606: Se
9141606: 3. Graos 27. Minutoss
9151606: será
9161606: Estrella
9171606: 8. Graos
9181606: 3. Grao.
9191606: está
9201606: 17. Gra.
9211606: regras
9221606: Estrella
9231606: terá
9241606: quando
9251606: segũda
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Mas estando em parte a onde estas Strellas926, ou a Polar, não tem mais
que hũa altura Meridiana, que serà927 a maxima, della tiraremos sempre o
apartamento que qualquer dellas tiuer do Polo, & o que ficar serà928 o que o
dito Polo està929 leuantado sobre o nosso Horizonte930.

Exemplo.
Tomando a maxima altura da guarda primeira achamos que931 era de

20. Gr. 30. Min. pello que tirando932 delles 14. Gr. 26. Min.933 que ella
está apartada do Polo,934 ficão 6. Gr. 4. Minutos,935 que tantos teremos de
altura.

E se á guarda segunda achamos 5. Gr. 50. Min. de altura mínima,
ajuntãdolhe936 os 17. Gr. 7. Min. que ella tem de apartamento do Polo
somão 22. Gr. 57. Min. & tanta serâ937 a altura do dito Polo.

Como se conhecerá a Hora.
POdemos vsar da Taboa passada das declinações das Strellas938, para

sabermos de noute a Hora que939 he seruindonos940 para isso as sete der-
radeiras columnas941 della. Porque querendo conhecer a Hora que942 he,943

veremos qual das 24. Strellas944 está no Meridiano ou Rumo de Norte a Sul,
&945 buscada a mesma Strella946 na Taboa, na sua mesma regra acharemos
o Mes947,948 em que

9261606: Estrellas
9271606: q̃ será
9281606: será
9291606: está
9301606: Orizonte
9311606: q̃
9321606: tirãdo
9331606: 26. Mi.
9341606: s/ ,
9351606: 4. Min.
9361606: minima, ajuntandolhe
9371606: será
9381606: Estrellas
9391606: noite a ora q̃
9401606: seruindo nos
9411606: colũnas
9421606: ora q̃
9431606: s/ ,
9441606: Estrellas
9451606: é
9461606: Estrella
9471606: mes
9481606: s/ ,
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
que estamos, & as noutes949 delle, em que a tal Strella950 vem ao Meridi-

ano, & as Horas951 que ficarem encima da noute do Mes952, em que fazemos
esta operação, essas saõ as daquelle tempo. E não achando o mesmo nu-
mero da noute em que953 estamos, tomaremos o outro mais a elle chegado,
& das Horas954 que a este responderem no alto da Taboa, tiraremos por cada
noute955, que ouuer de differença entre os numeros das noutes956, 4. Minutos
de hora957 (que he pouco mais a menos, porq̃958 nesta practica será o erro
insensiuel) se o nosso numero for maior, que o que959 tomamos na Taboa, ou
acrecentaremos os mesmos 4. Min. de Hora960 por cada noute, que961 ouuer
de differença, se o nosso numero for menor, que o que tomamos na Taboa, &
o que ficar ou da diminuição, ou da soma, será a Hora962 que buscauamos.

Exemplo.
A noute963 dos 3. de Feuereiro vemos no Meridiano a cabeça de Apollo,

& queremos saber que Hora964 he, pello que achada esta Strella965 na Taboa
que he a sexta, na mesma regra acharemos na segunda columna das sete os
3966 de Feuereio debaixo das 10. Horas,967 & assi diremos que tantas968 saõ
ao tempo que vimos a dita Strella969 no Meridiano. E se a mesma Strella970

virmos no Meridiano aos 8.971 de Feuereiro, & quisermos conhecer a Hora972,
tomemos o numero dos 3. de Feuereiro, que973 he o mais chegado a elle, &

9491606: noites
9501606: q̃ a tal Estrella
9511606: Oras
9521606: noite do mes
9531606: noite em q̃
9541606: Oras
9551606: noite
9561606: noites
9571606: Min. de ora
9581606: porque
9591606: mayor, q̃ o q̃
9601606: ora
9611606: noite, q̃
9621606: ora
9631606: noite
9641606: ora
9651606: Estrella
9661606: 7. os 3.
9671606: oras
9681606: tãtas
9691606: Estrella
9701606: Estrella
9711606: 28.
9721606: ora
9731606: q̃
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será a differença de hũa noute á974 outra 5. E porque o numero da Taboa

9741606: noite a
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Taboa he menor que975 o nosso, tiraremos das 10. Horas que respon-
dem976 aos 3. de Feuereiro 20. Min. que977 montão nas 5. noutes de
differença978, dando a cada hũa 4. Min. de Hora979, como se ha dito, & assi
ficarão 9. Horas, 40. Min.980 que tantas serão ao proposto tempo.

E se a virmos ao primeiro de Feuereiro, ha de differença aos 3. duas
noutes981, que saõ 8. Min. de Hora,982 os quaes acrecentados ás 10. que
respondem aos 3. de Feuereiro, por ser maior983 numero que o nosso, serão
10. Horas984 8. Min. quando na dita noute985 vimos a dita Strella986 no
Meridiano.

Do que responde por cada Grao de differença de altura, segundo o Rumo
por onde se nauega.

ESta seguinte Taboa nos mostra quantas legoas montão por cada Grao
de differença987 de altura de Polo, segundo o Rumo por onde nauegamos,
& assi quanto está apartado o Meridiano988 ou Rumo de Norte a Sul do
lugar onde nos achamos do outro donde partimos. Para o que tem989 tres
columnas, na primeira estão os nomes de todos os 32. Rumos da Agulha, na
segunda as legoas que a cada Gr.990 de differença de altura respondem991,
& na terceira as legoas, que ha de apartamento entre dous Meridianos, como
o declarão os titolos992 das mesmas columnas.

O vso desta Taboa he, que conhecendo o Rumo por onde nauegamos, &
os Graos que diminuimos993, ou acrecentamos em altura, saberemos quantas
legoas

9751606: q̃
9761606: oras q̃ respondẽ
9771606: 20. Min. q̃
9781606: noites de differẽça
9791606: 4. Mi. de ora
9801606: 9. oras, 40. Min.
9811606: noites
9821606: ora
9831606: mayor
9841606: oras
9851606: noite
9861606: Estrella
9871606: differẽça
9881606: ,
9891606: tẽ
9901606: Grao
9911606: respondẽ
9921606: titulos
9931606: diminuymos
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auemos caminhado, buscando na primeira columna da Taboa o Rumo, &
na mesma regra, na segunda columna acharemos quantas legoas respondem
a cada Grao. E se os Graos que ouuer de differença entre a altura donde
partimos, & onde nos achamos, os multiplicarmos pello numero das legoas,
que a cada hum responde, o que vier na multiplicação, essas serão as legoas
que auemos caminhado. E se conhecendo994 o Rumo por onde nauegamos,
& pella estimatiua as legoas q̃995 temos andado, queremos saber a altura
onde estamos, diuidiremos as legoas que nos parece ter nauegado, pellas que
respondem a cada Grao do nosso Rumo, & o que vier na repartição, esses
saõ os Graos que mais, ou menos temos de altura do lugar donde partimos,
& assi saberemos a em que estamos.

Exemplo.
Partimos da996 Ilha da Madeira para Lisboa com a Proa ao Nordeste,

& achamonos em 34. Graos de altura, & queremos saber quantas997 legoas
temos andado. Pello que achado na Taboa o Rumo de Nordeste na mesma
regra, na segunda columna veremos 24. legoas, 3. quartos que saõ as que
respondem a cada Grao de differença de altura pello dito Rumo. E porque
entre o lugar donde partimos que tinha

9941606: conhecẽdo
9951606: que
9961606: na
9971606: quãtas
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32. Gr.998 de altura, & o em que nos achamos que tem 34. ha 2. Graos
de differença de altura. Multipicaremos as ditas 24. legoas 3. quartos pellos
ditos 2. Graos, & saira999 na multiplicação 49. legoas & meia1000 que tantas
diremos que auemos nauegado.

E se nauegando da mesma Ilha ao Nornordeste nos parecer pella esti-
matiua, que temos andado 60 legoas1001, repartilasemos por 19. legoas, tres
oitauos1002 que respondem a cada Grao pello dito Rumo, & vira na reparti-
ção 3. Graos, & tantos diremos que1003 ha de differença de altura do lugar
onde estamos, ao donde partimos, & assi juntos aos trinta & dous1004 serão
trinta & cinco1005 Graos, & esta serâ1006 a nossa altura, & não ha que fazer
caso de hũa legoa & sete oitauos1007 que sobejão na repartição, porque na
estimatiua de maior1008 numero de legoas que este se pode não fazer conta.

9981606: Graos
9991606: sayra

10001606: legoas, & meya
10011606: 60. legoas
10021606: oytauos
10031606: q̃
10041606: 32.
10051606: 35.
10061606: será
10071606: oytauos
10081606: mayor
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Seruenos tambem esta passada Taboa como auemos dito, para sabermos
por ella na Carta de marear quãtas1009 legoas ha do Rumo de Norte a Sul,
que passa pello lugar donde partimos a outro que passa pello em que nos
achamos, medidas por hum Rumo de Leste a Oeste. O que conheceremos
sabendo a Derrota que leuamos, & os Graos que temos de differença de
altura. Porque em dereito do Rumo por onde nauegamos achado na Taboa,
na terceira columna veremos quantas legoas està1010 hum Rumo de Norte a
Sul apartado de outro por cada Gr.1011 de differença de altura. E assi os
Gr.1012 que ouuer de differença de altura entre os dous propostos lugares,
multiplicados pellas legoas de apartamento de Meredianos, as que vierem na
multiplicação, saõ as que hum Meridiano,1013 ou Rumo de Norte a Sul, dista
do outro.

Exemplo.
Nauegando como dissemos no passado exemplo da Ilha da Madeira ao

Nordeste, & tendo de differença de altura dous Gr.1014 de hum lugar ao
outro, queremos saber quanto dista o Rumo de Norte a Sul, que passa pela
dita Ilha, do que passa pello lugar em que estamos. E assi buscado o dito
Rumo de Nordeste na Taboa, na terceira columna, em dereito delle, achare-
mos 17. legoas & mea. Pello que multiplicadas as ditas legoas pellos ditos
dous Graos de differença

10091606: Marear quantas
10101606: está
10111606: Grao
10121606: Graos
10131606: Merediano
10141606: Graos
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de altura, saõ 35.1015 legoas, & tantas estarão apartados os Rumos de
Norte a Sul, ou Meridianos1016, na nossa Carta, que passarem pellos ditos
lugares, contadas, & medidas por hum Rumo de Leste a Oeste. E a mesma
operação se fara sendo mais ou menos1017 os Graos de differença de altura
entre os dous lugares, & sendo qualquer outro o Rumo perque1018 nauegar-
mos.

FIM.

10151606: trinta, & cinco
10161606: Meredianos
10171606: mais, ou menos
10181606: Rumo, porque


