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À Susel e à Maria,  
ao antes e ao depois  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«To ask a maritime historian “Do you sail?”, is like asking 
an agrarian historian “Do you have any livestock yourself?” 
or an historian of criminality: “Have you been out on many 
jobs lately?”» 
C. A. Davids, Zeewezen en wetenschap. De wetenschap en de ontwikkeling 
van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815, 
(Amsterdam/Dieren: Bataafsche Leeuw, 1985). Tradução de Peter de Clercq 
(2007). 
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Resumo 
 

Esta dissertação teve como objectivo avaliar a transmissão das ideias e da obra 

de náutica e navegação do cosmógrafo e matemático Pedro Nunes.  

Sabe-se que os textos que mandou publicar, em 1537 e 1566, tiveram uma 

boa aceitação e foram conhecidos em círculos eruditos europeus. No entanto, 

devido à natureza teórica desses textos e por terem sido na sua maior parte 

escritos em latim, a historiografia levantou algumas dúvidas quanto à sua real 

difusão e impacto junto dos menos eruditos, nomeadamente ao nível dos 

práticos das coisas do mar. Essas dúvidas deram azo a questões que importava 

clarificar para se entender melhor a influência da obra de Nunes na navegação e 

marinharia do seu tempo.  

Procurou-se nesta tese avaliar a existência de indícios dessa transmissão e 

divulgação de conhecimento científico; perceber que canais, mecanismos, 

pessoas e contextos foram responsáveis por esses fenómenos; investigar que tipo 

de conhecimentos foi difundido, transmitido e assimilado; e mesmo estimar em 

que medida os contributos científicos de Pedro Nunes foram introduzidos na 

prática dos marinheiros. 

Para dar respostas a estas questões, seguiram-se duas vias de investigação. 

Uma primeira centrou-se na avaliação da acção directa de Nunes enquanto 

titular do cargo de cosmógrafo. Desse desempenho, chegaram até nós escassos 

registos. Não obstante, a partir dos indícios identificados e de novas fontes 

construiu-se uma imagem mais completa do impacto dessa actividade. Uma 

segunda via procurou avaliar em que medida e de que forma as ideias, técnicas e 

resultados de Pedro Nunes foram incorporados nos trabalhos de outros – 

nomeadamente cosmógrafos, professores de navegação e matemáticos – e em 

que contextos de prática cosmográfica e contextos educativos, em Portugal, 

Espanha e Inglaterra, durante os séculos XVI e XVII. 

  
Palavras-chave: Pedro Nunes, arte e ciência de navegar, séculos XVI e XVII, 
transmissão de conhecimento. 
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Abstract 
 
 

This dissertation aimed to evaluate the transmission of the ideas and of 

the work on navigation carried out by the cosmographer and mathematician 

Pedro Nunes.  

It is known that the texts he had published in 1537 and 1566 had a good 

acceptance and were acknowledged among erudite circles of Europe. However, 

due to the theoretical nature of these texts and because they were mostly written 

in Latin, historiography raised questions about its real impact and diffusion 

amongst the less lettered, particularly in what regarded pilots and other practical 

professions.  

These questions led to issues that had to be clarified in order to better 

understand the impact of the work of Nunes on of the navigation and 

seamanship of his time. This thesis sought to evaluate the existence of evidence 

of such transmission; acknowledge what channels, mechanisms, contexts and 

people that were responsible for these phenomena, to investigate the kind of 

knowledge that was disseminated, transmitted and assimilated, and even 

estimate the extent to which the scientific contributions of Pedro Nunes were 

integrated in the practice of sailors.  

Two paths of investigation were followed in order to answer these 

questions. The first focused on the evaluation of the direct action of Nunes as a 

cosmographer. Only a few records have survived from this performance. 

Nevertheless, with the identified evidence and new sources, it was possible to 

build a more complete image of the impact of his activities. The second path 

sought to assess in what extent and how the ideas, techniques and results of 

Pedro Nunes were embedded in the work of others - namely in the work of 

cosmographers, navigation teachers and mathematicians - and in what contexts 

of practical cosmography and educational settings in Portugal, Spain and 

England during the sixteenth and seventeenth centuries.  

 
Key Words: Pedro Nunes, art and science of Navigation, sixteenth and 
seventeenth century, knowledge transmission.  
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Introdução 
 
 
 

“El arte de navegar es una de las más tempranas disciplinas «aplicadas» 
y uno de los primeros puentes que acabaron con la separación entre 
ciencia y técnica propria de la Antigüedad clásica y del mundo 
medieval. Como ciencia aplicada, resulta inseparable de la cosmografía 
y da la astronomía (...)”, Maria Isabel Vicente Maroto, «El Arte de 
Navegar», in: José María López Piñero (Dir.), Historia de la ciencia y de 
la técnica en la Corona de Castilla. Siglos XVI y XVII, Vol. III, (Toledo: 
Junta de Castilla y Léon, 2002), p. 347. 

 
 

TRABALHO QUE AQUI SE APRESENTA teve como objectivo compreender e 

avaliar em que medida existiu transmissão do trabalho sobre navegação 

realizado por Pedro Nunes e que forma esta tomou, durante os séculos 

XVI e XVII.  

O 
O problema proposto surgiu fruto de um conjunto de questões elementares, 

mas pertinentes, primeiramente formuladas por Henrique Leitão num artigo 

intitulado “Sobre a actividade do cosmógrafo Pedro Nunes”1 (publicado em 2002). 

Notou este autor que certos historiadores do século XX – ligados ao estudo da 

marinharia e arte de navegar – haviam duvidado que o matemático e cosmógrafo 

português tivesse contribuído positivamente para o desenvolvimento de técnicas de 

navegação do seu tempo2. 

                                                 
 
1 Henrique Leitão, «Sobre a actividade do cosmógrafo Pedro Nunes», Revista da Armada, 359 
(2002) 21-23. 
2 Estas opiniões desfavoráveis contrastavam com uma tendência historiográfica de, regra geral, 
destacar a obra de Pedro Nunes como um dos capítulos de maior qualidade e brilhantismo da história 
das ciências em Portugal. “O século XVI pode ser chamado na história da Matemática ibérica o 
século de Pedro Nunes. Portugal teve neste século a hegemonia das Matemáticas na nossa Península, 
não porque tivesse muitos cultores destas ciências, mas porque Pedro Nunes por si só vale por 
muitos. Nos variados ramos da referida ciência de que tratou, nenhum outro matemático português 
ou espanhol o igualou”, Francisco Gomes Teixeira, História das Matemáticas em Portugal (Lisboa: 
Academia das Ciências de Lisboa, 1934), p. 186. Outro exemplo a considerar é a opinião de 
Armando Cortesão: “(...) the illustrious Pedro Nunes, who is undoubtedly the supreme representative 
of Portuguese nautical science.”, Armando Cortesão, «Contribution of the Portuguese to scientific 
navigation and cartography», Separata de Esparsos II, (Coimbra: Junta de Investigações Científicas 
do Ultramar, 1974), p. 21. 
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Um dos exemplos mais conhecidos dessa argumentação surgiu num 

comentário do Almirante Morais e Sousa:  

 

Pedro Nunes não teve influência na ciência náutica do seu tempo. A sua existência 
passou despercebida dos pilotos (…) que continuaram a praticar os mesmos 
processos antigos (…) que representavam toda a ciência náutica então conhecida.3   

 

Este não foi, de modo algum, um comentário isolado. O historiador Luís de 

Albuquerque afiançou que o Almirante Teixeira da Mota estava convencido de que 

a acção do cosmógrafo teria mesmo sido prejudicial. Não obstante, Albuquerque 

quedou-se numa posição mais contida, confiando que Nunes “com as suas 

observações teóricas em nada contribuiu para que ela [a náutica] se aperfeiçoasse”4 . 

Perante este cenário, Henrique Leitão questionou a profundidade e alcance 

das opiniões emitidas. Lembrou que a maior parte do que chegou aos nossos dias 

sobre o matemático se resume ao que este havia escrito nas obras que mandou 

publicar, as quais, pela sua natureza, não podiam nem pretendiam comunicar 

directamente com os homens do mar. E sugeriu que, para se clarificar a sua acção 

na marinharia e arte de navegar do seu tempo, seria necessário abandonar como 

referência as suas publicações: “(...) procurar a influência de Pedro Nunes na 

marinharia portuguesa do século XVI inspeccionando textos que não tinham por 

objectivo sequer comunicar com esses marinheiros – apesar do que as palavras de 

Nunes por vezes deixam entender – parece-me ser um erro de julgamento.”5 

Referindo-se às opiniões de Morais e Sousa e Luís de Albuquerque, o 

mesmo investigador acrescentou: “É indubitável que estes pareceres assinalam 

características da actividade intelectual do cosmógrafo-mor, mas não se pode dizer 

que resultem de um estudo cuidado do registo histórico. Um tal estudo está ainda 

                                                 
 
3 Luís de Morais e Sousa, A Sciencia náutica dos pilotos portugueses nos séculos XV e XVI, Parte I 
(Lisboa: Imprensa Nacional, 1924), p. 32. 
4 Este artigo teve várias edições e neste caso a referência corresponde a Luís de Albuquerque, 
«Pedro Nunes e os homens do mar do seu tempo», A Náutica e a Ciência em Portugal. Notas sobre 
as navegações, (Lisboa: Gradiva, 1989), p. 156. 
5 Henrique Leitão, «Sobre a actividade do cosmógrafo Pedro Nunes», Revista da Armada, 359 
(2002), p. 22. 
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por fazer e até que ele exista qualquer opinião sobre este assunto será sempre muito 

especulativa.”6   

A proposta de Henrique Leitão passava assim por redireccionar as linhas de 

investigação. Ou seja, além dos livros impressos, seria necessário investigar outros 

canais, actores e contextos que pudessem ter sido responsáveis pela transmissão e 

difusão das propostas de Pedro Nunes.    

 
***** 

  

A opinião sobre o trabalho de Pedro Nunes nunca foi consensual. Mesmo 

em vida, Nunes experimentou alguma resistência às suas ideias provenientes de 

vários sectores da sociedade. Entre os opositores mais conhecidos encontram-se 

homens sabedores de assuntos de arte de navegar como Fernando Oliveira e Manuel 

Lindo, cartógrafos como Lopo Homem, intelectuais como Diogo de Sá e mesmo 

pilotos. Outros, como os conhecidos Michel Coignet, William Gilbert ou Simon 

Stevin, teceram-lhe algumas críticas de foro técnico. 

Certamente estas avaliações também influenciaram o julgamento de alguns 

historiadores contemporâneos. Aqui se podem incluir os comentários de Morais e 

Sousa que, julgo, não terá estimado bem as implicações lógicas do seu comentário, 

ao sugerir que as “artes” de pilotagem praticadas no século XVI (e possivelmente 

antes) se podem incluir no campo das ciências7 , e que nada do que Pedro Nunes 

escreveu contribuiu para o seu desenvolvimento. Com efeito, ao falar-se de ciência 

náutica, não é possível ignorar as centenas de páginas que o cosmógrafo dedicou a 

assuntos de navegação e a consideração que, por isso, mereceu em alguns circuitos 

intelectuais europeus8 .  

                                                 
 
6 Pedro Nunes, Obras, IV, (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008), p. 558. 
7  Esta é uma conclusão que pode, hoje em dia, ser encarada como potencialmente polémica: o uso 
da palavra “ciência” aplicada ao século XVI deve ser, em geral, moderado. Também o uso de 
“ciência de navegar” deve ser encarado com alguma cautela. Neste caso, a minha apreensão prende-
se necessariamente com o uso da expressão “ciência” para classificar a actividade marítima do início 
do século XVI (ponho em dúvida a existência de uma “ciência náutica” em Portugal, no início do 
século XVI) e a consequente não inclusão de Nunes entre os que a praticavam. 
8 Sobre o tema da difusão da sua obra em círculos intelectuais europeus ver: Henrique Leitão, 
«Sobre a difusão europeia da obra de Pedro Nunes», Oceanos, 49 (2002) 110-128. 
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A opinião de Luís de Albuquerque foi mais assertiva em relação à questão 

que aqui se pretende avaliar. Não obstante, numa publicação anterior revelou-se 

mais favorável a uma influência do cosmógrafo na marinharia do seu tempo, ao 

afirmar: “Entre as contribuições mais valiosas dadas por Pedro Nunes à marinharia 

da época contam-se os processos que em 1537 apresentou para a determinação de 

latitudes por alturas extra-meridianas do Sol, e para a determinação da declinação 

magnética (...). Estes dois contributos do cosmógrafo para a arte náutica, que viria a 

estar sob sua directa responsabilidade alguns anos mais tarde, têm desigual valor 

prático, mas ambos se tornaram bastante conhecidos (...)”9 . Noutra ocasião 

Albuquerque sustentara também que o matemático “(...) é o primeiro autor que cita 

a suspensão de Cardano, falando dela ocasionalmente quando descreve o seu 

instrumento de sombras”10 . Da mesma maneira, o historiador adicionou que as 

contribuições do cosmógrafo também terão incidido na terminologia em uso na 

época, como por exemplo, na substituição da expressão comum «bornear da 

estrela» pela expressão «bornear da agulha pela estrela»11 .  

Penso ter ficado claro que as orientações transcritas não são conclusivas e 

até potenciam algumas dúvidas. Não obstante, nenhuma destas opiniões é suficiente 

para confirmar se Nunes teve ou não impacto na marinharia do seu tempo. Na 

realidade, nunca existiu um trabalho de fundo que se tenha ocupado destas questões 

aparentemente simples mas que importa clarificar. 

 

Objecto de Investigação. Enquadramento 
 

Como já foi referido, este é um estudo sobre transmissão de conhecimento. A 

literatura sobre este tema é relativamente vasta e debruça-se sobre tópicos que vão 

                                                 
 
9 Luís de Albuquerque, «Sobre as Prioridades de Pedro Nunes», Separata de Memórias Academia 
Ciências Lisboa, Classe de Ciências, 16 (1972), p. 394. 
10 Luís de Albuquerque, Instrumentos de Navegação, (Lisboa: Comissão Nacional para a 
Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, 1988), p. 63. 
11 Luís de Albuquerque, Instrumentos de Navegação, p. 67. 
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desde a transmissão de tradições científicas, à transmissão de teorias, ao estudo das 

sociedades científicas, etc.  

Na historiografia, assiste-se regra geral, a uma convivência de termos como 

«difusão», «disseminação», «transmissão», «influência», «impacto», 

«comunicação», «divulgação». Contudo, estes termos não são equivalentes e 

apresentam matizes diversos entre si. Ao longo desta tese irá utilizar-se 

preferentemente o termo «transmissão», que será empregue na acepção que lhe deu 

R. G. A. Dolby:  

 

A new scientific idea or practice is transmitted from one individual to another if the 
second individual learns about the innovation from the first, directly or indirectly, 
and accepts it as a knowledge or uses it in his own work.12 

 

 Quanto aos outros termos, serão usados com cautela suficiente para não 

induzir em erro, mas ainda assim com relativa liberdade, assumindo que em boa 

parte das situações estudadas há equivalência entre si. Por exemplo, quando se fala 

da recepção de ideias científicas pelos práticos das coisas do mar não se pode falar 

de difusão, uma vez que este conceito implica transmissão sem alteração de 

conteúdos. 

De uma forma geral, os estudos sobre transmissão de conhecimentos 

científicos orientam-se para responder, em cada caso, a perguntas como: houve 

transmissão de conhecimento? Se sim, que tipo de conhecimento foi transmitido, ou 

seja, que conteúdos (se não, porquê)? Como foi o conhecimento transmitido, ou 

seja, por que meios? A quem foi transmitido, ou seja, quem é o receptor? Porque foi 

transmitido, ou seja, o contexto?13 . Os estudos sobre esta temática procuram 

                                                 
 
12 R. G. A. Dolby, «The transmission of science», History of Science, 15 (1977), p. 1. 
13 A literatura geral sobre este tema é vasta e é abordada tanto por historiadores quanto por filósofos 
e sociólogos. Do lado da história assenta principalmente em estudos de caso, como os que constam 
na edição referida. Já do lado da filosofia existem alguns trabalhos de fundo que abordam o tema de 
forma mais alargada. Encontrei principalmente trabalhos relacionados com o papel do testemunho 
nos processos de transmissão de conhecimentos. No caso desta tese, a abordagem a estas questões, 
com todas as reservas possíveis e distâncias devidas, foi influenciada pela leitura de Sachiko 
Kusukawa, Ian Maclean (eds.), Transmitting Knowledge: Words, Images, and Instruments in Early 
Modern Europe (Oxford: Oxford University Press, 2006), principalmente pelo texto introdutório de 
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identificar os possíveis canais e mecanismos associados à transmissão. Na época 

histórica que aqui interessa (designada geralmente early modern) o foco dos 

investigadores incide bastante na análise de textos, imagens e instrumentos da 

ciência.  

No que diz respeito à base teórica sobre estas questões, e devido 

principalmente à vastidão do tema e aos diversos pontos de vista, optei por não 

adensar muito as leituras. Como base de trabalho usei (além do importante «The 

transmission of science»14  de R. G. A. Dolby) uma publicação recente: Sachiko 

Kusukawa, Ian Maclean (eds.), Transmitting Knowledge: Words, Images, and 

Instruments in Early Modern Europe (Oxford: Oxford University Press, 2006). Este 

volume apresentou diversos estudos de caso sobre o tema com a vantagem de se 

situarem na idade média tardia e período early modern.  

Especificamente sobre a difusão e transmissão do trabalho de Nunes 

registaram-se vários contributos ao longo dos anos, por diversos autores. Refiro 

brevemente neste espaço (as referências completas podem ser consultadas na 

bibliografia): de Luís de Albuquerque «Pedro Nunes e os homens do mar do seu 

tempo», entre outros; a Marinharia dos descobrimentos, de Fontoura da Costa; 

recentemente, de Onésimo Teotónio de Almeida, «…fique a dúvida para Pedro 

Nunes: sobre a cooperação entre cientistas e navegadores»; a produção de Henrique 

Leitão, com destaque para o artigo «Sobre a difusão europeia da obra de Pedro 

Nunes»; e ainda, o estudo de Víctor Navarro-Brótons, «Aspectos de la obra 

cosmográfica de Pedro Nunes y su influencia en la cosmografia Ibérica» que foi um 

primeiro esforço de perceber os contornos da influência da obra de Nunes na 

península ibérica15 . Naturalmente, este assunto é também abordado nas 

«Anotações» do volume IV da recente edição das obras de Pedro Nunes. 

                                                                                                                                        
 
Richard Scholar, «Introduction», pp. 1-10. É muito interessante a sua análise histórica, 
principalmente no que diz respeito à explicação dos primórdios de uma teoria sobre a transmissão de 
conhecimentos, formulada por Blaise Pascal.   
14 R. G. A. Dolby, «The transmission of science», History of Science, 15 (1977) 1-43. 
15 A consulta da bibliografia desta dissertação dará certamente ao leitor várias outras opções que aqui 
não refiro. Recentemente tive a grata oportunidade de contribuir para esta lista com o artigo «Pedro 
Nunes and seamen: a study in the transmission of scientific knowledge», Synergia: Primer 
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Esta dissertação irá concentrar-se em avaliar a existência de indícios da 

transmissão da obra de Pedro Nunes sobre náutica, em investigar que canais, 

mecanismos, pessoas e contextos foram responsáveis por esses fenómenos. 

Pretende-se também investigar que tipo de conhecimentos foi difundido, 

transmitido e assimilado, e mesmo estimar se houve introdução dos contributos 

científicos de Pedro Nunes na prática. 

Cumpre referir que o trabalho de Nunes tinha dois públicos alvo: o erudito, 

que entendia a linguagem usada nos textos impressos, e o prático, que em última 

análise deveria usar esse conhecimento na sua actividade profissional. 

Necessariamente, somente a partir dos livros, não havia hipótese de comunicação 

entre Nunes e os práticos das coisas do mar. Por isso podem conceber-se duas vias 

que possibilitam essa comunicação: a via directa, (oral ou escrita) fruto do seu 

desempenho enquanto cosmógrafo, isto é, na formação de pessoas e na supervisão 

técnica dos instrumentos, métodos, regras e pessoas que intervinham na boa 

condução dos navios; e uma via indirecta, que faria uso de intermediários nesse 

processo. 

Como se sabe, na época os pilotos usavam na sua prática regras e 

procedimentos técnicos muito simples. Pedro Nunes, ao tornar-se cosmógrafo, 

avançou com uma proposta, (nas palavras de Henrique Leitão, um «programa») que 

passava por tornar a navegação numa disciplina com bases matemáticas. Parece 

inevitável que, perante este cenário, se desse um choque profissional entre o teórico 

e os práticos, entre o cosmógrafo e os homens do mar, habituados a uma tradição 

técnica bastante diferente16 . Mas tal não significa um corte na comunicação entre 

                                                                                                                                        
 
Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia de la Ciencia, Valência 18-20 Novembro 2005 
(Madrid: CSIC, 2007) 349-362. 
16 Os litígios entre cosmógrafos e pilotos não foram exclusivos da realidade portuguesa: há exemplos 
de dinâmicas afins noutros contextos sócio-profissionais estrangeiros. A tese de Alison Sandman, 
Cosmographers vs pilots: Navigation, Cosmography, and the State in early modern Spain, 
Dissertação de Doutoramento, University of Wisconsin, 2001, atesta perfeitamente este facto para o 
caso da primeira metade do século XVI, em Espanha. Sandman relata bem a tensão existente entre as 
duas classes e a sua luta pelo controlo das instituições e políticas ligadas ao regulamento das 
navegações. Por exemplo, a autora refere o caso em que o cosmógrafo espanhol Pedro de Medina se 
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estes estratos com interesses tão distintos. Por isso, os mecanismos associados a 

estes fenómenos de transmissão terão sido mais complexos do que até recentemente 

se pensava, interessando percebê-los para desvendar como as suas propostas e 

ideias poderão ter passado para os homens que iam para o mar. 

No caso da via indirecta, o processo parece ter sido o seguinte. Alguns 

intermediários – cosmógrafos, professores, praticantes de matemáticas, cartógrafos, 

fabricantes de instrumentos, etc. – agiram sobre os conteúdos eruditos de Pedro 

Nunes, adaptando-os de maneira a serem entendidos e usados pelos práticos. O 

objectivo desta dissertação é pois avaliar estes processos, conteúdos, meios, 

contextos e receptores ligados à disseminação das ideias de Pedro Nunes, 

relacionadas com navegação.  

 

Metodologia e orientações gerais 
 

A complexidade em avaliar a difusão da obra noniana tem também que ver com a 

vastidão do trabalho que é necessário realizar e com a exigência em caracterizar, 

com alguma precisão, as diferentes referências que são feitas à obra e à 

personalidade do matemático português, pelos seus contemporâneos e pelos 

pensadores das gerações seguintes.  

Na primeira parte deste trabalho, pretendeu-se proceder a um estudo 

pormenorizado das contribuições de Pedro Nunes para a ciência náutica. 

Necessariamente, houve que assumir que os seus textos foram canais privilegiados 

da sua comunicação científica. Por isso, essas fontes foram sujeitas a uma atenção 

especial, de modo a identificar as matérias e tópicos que mereceram a atenção de 

Pedro Nunes, destacando-se principalmente as suas ideias em relação às curvas de 

                                                                                                                                        
 
viu envolvido numa contenda que o opôs ao piloto mayor Sebastião Caboto e ao piloto e cartógrafo 
Diego Gutiérrez a propósito de erros nas cartas que este último tinha produzido e o piloto mayor 
aprovado. Para esta investigadora, esta questão foi uma verdadeira “batalha legal” entre os 
cosmógrafos literatos de um lado e os pilotos (e cosmógrafos menos informados) do outro. Na sua 
opinião, os cosmógrafos acabaram por levar a melhor ao apostaram num discurso baseado na 
utilidade da ciência para o estado de maneira a ganhar o controlo das instituições. 
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rumo – a moderna derrota loxodrómica. A fase seguinte consistiu na localização e 

estudo de autores e de fontes bibliográficas primárias que pudessem encaixar nos 

requisitos definidos. A investigação incidiu sobre os principais regimentos e 

tratados de náutica do séc. XVI e também de todo o séc. XVII, impressos ou 

manuscritos, escritos em vernáculo.  

Consideraram-se também fontes de outra natureza, principalmente notas de 

aulas. Estas constituem documentos de grande importância já que são provas 

irrefutáveis do que era ensinado, do que passava para os alunos, do que era 

considerado importante pelos mestres e, em última análise, teria potencial para ser 

aplicado a bordo. No caso português, optou-se por estudar de modo mais 

consistente algumas fontes jesuítas referentes ao ensino de náutica na Aula da 

Esfera, de Lisboa. 

A análise da difusão das ideias de Pedro Nunes exigiu também uma certa 

atenção a trabalhos de personalidades ligadas a outros âmbitos técnico-científicos, 

passando por construtores de instrumentos, astrónomos teóricos, geómetras, etc. E 

também ao papel desempenhado por artífices (cartógrafos e fabricantes de 

instrumentos, por exemplo), pilotos e pelas instituições e organizações responsáveis 

pelo ensino da época e que estariam de algum modo ligados ao ensino e prática da 

náutica nas suas diversas vertentes17 .  

De entre as fontes e personalidades consideradas surgiram alguns que se 

destacaram e foram usados como estudos de caso. Em cada capítulo apresenta-se 

pelo menos um destes títulos e seu estudo detalhado. 

Em relação à janela temporal considerada, a escolha recaiu no período entre o 

ano de 1529 (ano em que Pedro Nunes foi nomeado cosmógrafo) e, no máximo, o 

ano de 1700. A princípio não houve razões especiais para a escolha deste ano e 

tratou-se apenas de uma escolha operativa, com a função de “arredondar” datas. De 

                                                 
 
17 A razão para esta decisão pode ser resumida pela opinião de Richard Scholar: “(...) words, images, 
and instruments frequently interact with one another in the same act of transmission and that this has 
profound consequences for the knowledge transmitted”, Richard Scholar, «Introduction», in: 
Sachiko Kusukawa, Ian Maclean (eds.), Transmitting Knowledge: Words, Images, and Instruments 
in Early Modern Europe (Oxford: Oxford University Press, 2006), p. 1. 
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facto, continuou a existir transmissão da obra de Nunes para lá desta data. 

Posteriormente, verificou-se que este espaço de tempo dava garantias de abranger 

uma boa parcela de fenómenos de transmissão que interessava estudar, sendo que na 

maioria dos casos até nem seria necessário estender tanto o período.  

Este estudo também se debruçou compreender a transmissão da obra de 

Nunes a outros contextos que não só o português. O ensino das artes matemáticas, e 

especificamente da navegação, neste período foi fortemente influenciado por 

contextos locais daí o interesse de apresentar um estudo comparativo18 . Assim, além 

do português, estudaram-se maioritariamente fontes em espanhol e inglês, 

registando-se ainda o estudo de algumas fontes flamengas, francesas e italianas.  

A organização das fontes foi feita tendo em conta a sua divisão geográfica por 

local de publicação (as excepções serão comentadas oportunamente) já que se espera 

que os primeiros impactos e influências se tenham dado nesses locais.  

 

Organização e estrutura da tese 
 

A tese está organizada tal como visível no índice temático. Optei pela divisão em 

dois volumes. O primeiro volume divide-se ainda em duas partes principais. Na 

primeira parte apresenta-se uma pequena biografia de Nunes e um olhar mais 

detalhado sobre o seu trabalho científico (dedicado a assuntos da navegação). Aí, 

em capítulos diferentes, analisam-se os três textos principais com o objectivo 

estabelecer uma cronologia evolutiva das suas ideias e de seleccionar e identificar 

os tópicos mais relevantes que serão procurados nas fontes principais. Numa 

segunda parte, apresentam-se os dados recolhidos nessa investigação, repartidos por 

capítulos segundo zonas geográficas. Em cada capítulo é apresentado um sumário. 

                                                 
 
18 “Thinking about place therefore gives us one ‘way in’ to the examination of mathematical 
cultures. Moreover, the absence of an overarching disciplinary formation meant that the pursuit of 
mathematics in the Renaissance was peculiarly subject to local conditions (in complete contrast to 
our familiar perception of its universal character). This contingency and diversity of Renaissance 
mathematics points to the need for local studies.”, Stephen Johnston, Making mathematical practice: 
gentlemen, practitioners and artisans in Elizabethan England, Dissertação de Doutoramento, 
Universidade de Cambridge, 1994, pp. 10-11. 
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Por fim, apresenta-se uma conclusão geral. Um segundo volume reúne os anexos, 

principalmente constituídos por textos transcritos.  

Sendo esta uma tese em que muito se falará de ciência e de navegação 

convém alertar para o uso de algumas expressões eventualmente polémicas. Regra 

geral irei usar certas expressões ligadas ao jargão da arte de navegar com bastante 

liberdade, tentando não comprometer a compreensão do texto. Sempre que possível 

darei indicações que facilitem essa leitura. Um exemplo é o uso das expressões 

«arte de navegar» e «ciência de navegar», onde regra geral me aproximo das 

designações «ars nauigandi», quando pretendo referir-me à «arte de navegar» como 

saber prático, e «ratio nauigandi» quando pretendo referir-me à «ciência de 

navegar» como um saber teorizado, matematizado, tal como sugerido por Henrique 

Leitão19 . Noutros momentos refiro-me conjuntamente a «arte e ciência de navegar». 

Também pouco se irá aprofundar sobre a classificação literária de textos impressos 

(se é um Tratado, Regimento, etc.), bem como dos escritos atribuídos a pilotos 

(roteiros, notas, regimentos, etc.). Aqui opta-se por não ser demasiado exaustivo e 

sempre que for pertinente juntam-se indicações para facilitar a compreensão do 

leitor. Outro exemplo é o uso relativamente livre de expressões técnicas como 

«regimento do sol», «regimento da altura do sol», ou a designação de Pedro Nunes 

«regimento da altura do pólo ao meio-dia». Em caso de evidente filiação com o 

trabalho de Pedro Nunes, assinala-se recorrendo aos termos usados pelos autores. 

Apresentam-se ainda estudos e transcrições de alguns documentos 

manuscritos, como sejam tratados, regimentos, notas de aulas, apontamentos sobre 

matérias leccionadas, etc. As transcrições são apresentadas num volume à parte. O 

objectivo deste conjunto de transcrições é apenas o de disponibilizar textos de 

difícil acesso, para não alongar este estudo excessivamente e, sobretudo, para não o 

desencaminhar da sua linha fundamental.   

 

                                                 
 
19 A literatura sobre o tema deixa perceber interpretações alternativas da expressão “arte de 
navegar”. Ver por exemplo: Maria Isabel Vicente Maroto, «El Arte de Navegar», in: José María 
López Piñero (Dir.), Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla. Siglos XVI y 
XVII, Vol. III, (Toledo: Junta de Castilla y Léon, 2002), pp. 347-348.  
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Nota: Critérios de transcrição 

  

As transcrições aqui apresentadas procuram aproximar-se o mais possível do 

original. As alterações introduzidas procuraram facilitar a leitura e o trabalho de 

transcrição, (para o que se optou por grafar, por exemplo, as nasais sobrescritas -“õ” 

aparecerá “on” ou “om”; regra geral, opto por desdobrar todas as abreviaturas). 

Substitui-se também a barra [/] pela vírgula. Normalmente, respeitam-se os espaços 

entre palavras e letras dos textos originais. Ainda para simplificação da leitura e 

aligeiramento das notas de rodapé, corrigem-se sempre que seja necessário, sem 

indicação, erros nos impressos, decorrentes de gralhas tipográficas, como a troca de 

“n” por “u”. De resto, permanece a fidelidade à grafia dos impressos e manuscritos, 

distinguindo “v” e “u”, transcrevendo “&” por “e” e mantendo, em geral, 

imperturbada a pontuação original. Entre parêntesis rectos (“[ ]”) anota-se a 

numeração das folhas e páginas, observações, correcções; dificuldades de leitura 

são marcadas entre barras verticais (“| |”) no caso de ser possível reconstruir o 

sentido das palavras, ou com ponto de interrogação entre barras verticais (“|?|”) no 

caso de uma dificuldade geral; finalmente, são indicadas entre “< >” letras ou 

sílabas que se podem reconstruir mas que não estão no texto por lacuna ou gralha 

evidente de edição. Optei ainda por não introduzir alterações nos textos fixados nas 

últimas edições das Obras de Pedro Nunes. Todas as excepções a estas linhas gerais 

de orientação serão devidamente indicadas. 
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1.1 PEDRO NUNES (1502-1578), 
APONTAMENTOS BIOGRÁFICOS20 

 
 
 
 
 

ÉDICO, MATEMÁTICO, ASTRÓNOMO OU COSMÓGRAFO, Nunes foi no seu 

tempo o exemplo do investigador teórico (apesar de tudo) preocupado 

em conferir ao seu trabalho a tónica de uma experiência e de uma 

prática fundadas na interpretação matemática do mundo real. Os seus estudos 

abrangeram questões de astronomia, matemática, navegação, mecânica, fabrico de 

instrumentos científicos e cartografia. 

M 
Henrique Leitão é de opinião de que ainda não se escreveu uma narrativa 

definitiva da vida de Pedro Nunes21 . Essa é uma tarefa deveras complicada talvez 

porque muitos são os aspectos da sua vida ainda envoltos pelo desconhecido. A 

literatura é abundante e continua a aumentar mas subsistem assuntos e posições 

ainda por clarificar. Claro está, não é isso que se pretende cumprir com este breve 

apontamento. Aqui, o objectivo não é mais que listar alguns momentos mais 

                                                 
 
20 Apresentam-se nesta secção alguns apontamentos biográficos relativos a Pedro Nunes para 
orientação do leitor. Ao longo desta tese dar-se-ão outras indicações bibliográficas complementares. 
Estes apontamentos não têm qualquer pretensão de suplantar vários estudos mais completos. Como 
exemplo deixo estas indicações: Rodolfo Guimarães, «Vida e descendência de Pedro Nunes», 
Boletim da Segunda Classe da Academia das Sciências de Lisboa, 9 (1914-15) 122-141; António 
Baião, «O Matemático Pedro Nunes e sua família à luz de documentos inéditos», Boletim da 
Segunda Classe da Academia de Sciências de Lisboa, 9 (1914-15) 82-121; Henrique Leitão, «Para 
uma biografia de Pedro Nunes: O surgimento de um matemático, 1502-1542», Cadernos de Estudos 
Sefarditas, 3 (2003) 45-82; Joaquim de Carvalho, «Nunes, Pedro», in: Grande Enciclopédia 
Portuguesa e Brasileira, Vol. XIX (Lisboa e Rio de Janeiro: Editorial Enciclopédia, 1935 e ss.) 53-
65; Fernando Taveira da Fonseca, «Pedro Nunes na Universidade, I – Lisboa», in: Estudos em 
Homenagem a Luís António de Oliveira Ramos, Vol. II, (Porto: Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, 2004) 537-544; Fernando Taveira da Fonseca, «Pedro Nunes na Universidade, II – 
Coimbra», Revista Portuguesa de História, 35 (2001-2002) 297-333.  
21 “Apesar de não ser escasso o número de trabalhos dedicados ao famoso matemático e cosmógrafo 
quinhentista Pedro Nunes (1502-1578), não existe ainda um estudo biográfico suficientemente 
desenvolvido que congregue os muitos elementos hoje em dia já apurados e que circulam em 
publicações diversas (...)”, Henrique Leitão, «Para uma biografia de Pedro Nunes: O surgimento de 
um matemático, 1502-1542», p. 45.  
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marcantes da sua vida científica; de outro modo correr-se-ia o risco de repetição de 

episódios já enunciados em vários relatos muito mais competentes.  

 

***** 

 

A dedicação à ciência foi o traço principal da vida de Pedro Nunes. Se não 

veja-se: desde cedo a busca pelo saber o levou a sair do seu próprio país e foi, 

supostamente, o seu prestígio científico que o “obrigou” depois a regressar; a sua 

profissão (que tanto condicionou a sua vida pessoal) estava ligada à aplicação de 

saberes científicos; todos os seus escritos são sobre matérias da ciência. E boa parte 

da informação biográfica que hoje subsiste advém do que o próprio Pedro Nunes 

escreveu nos seus livros. Sem excepção, todos eles foram livros dedicados à 

ciência: por isso, qualquer biografia noniana deverá dirigir sempre um especial 

cuidado a esta faceta.  

Ao passo que os seus interesses científicos se encontram documentados nos 

livros que publicou (e mesmo nos que por algum motivo não publicou) a sua vida 

social é a que carece de mais informação. Existem naturalmente outras fontes que 

permitem traçar um retrato mais claro e seguro da sua vida e que vão desde simples 

documentos de nomeação, a anotações em livros, a opiniões de outros e aos 

famigerados depoimentos dos seus netos perante o tribunal do Santo Ofício. 

As dúvidas biográficas sobre Pedro Nunes começam logo nos seus primeiros 

anos de vida já que se desconhecem os seus antecedentes familiares. O mesmo não 

sucede no ano e local do seu nascimento. Por indicação do próprio no De 

crepusculis22 , e nas Annotationes in Planetarum Theoricas Georgii Purbachii 

(publicadas originalmente nas Opera de 1566)23  terá nascido em 150224 , na cidade 

                                                 
 
22 Nesta obra surge a designação “Petrus Nonius Salaciensis”. Designação semelhante surgiu no 
texto Astronomici introductorii de spaera epitome (muito provavelmente publicado antes de 1542).   
23 Surge na p. 209 (edição de 1566) e p. 135 (edição de 1573). 
24 Surgem muitas vezes várias imprecisões que subsistem em diversos canais, muitas vezes bastante 
populares e conotados e que terão tido origem numa confusão presente no frontispício de alguns 
exemplares da edição de 1566 das suas Opera. A confusão prende-se com a troca do ano de “1592” 
com o ano de “1502” e que posteriormente foi tomado como erro no algarismo das centenas e não 
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(ou proximidades) de Alcácer do Sal25 . Nesta importante cidade, antiga Salácia, 

tinha casado no dia 30 de Outubro de 1500, em segundas núpcias, o rei D. Manuel. 

É natural que esta recente e gloriosa memória fosse desde cedo transmitida ao 

jovem Pedro Nunes que ainda para mais tinha nascido no ano em que o herdeiro do 

trono, João, também tinha nascido.  

 Em relação à sua família apenas se podem tecer ténues considerações. Não 

seriam, provavelmente, pertencentes às classes mais baixas já que puderam 

conceder ao filho Pedro a oportunidade de iniciar e prosseguir os seus estudos e há 

mesmo investigadores que sugerem que estes poderiam inclusivamente ter 

familiaridade com o ambiente da corte26 . Mas sobre quem seriam os seus 

ascendentes ou se teria tido irmãos nada se sabe de concreto. Não há referências 

pelo punho do próprio, nem se conhecem documentos em que estes estejam 

mencionados.  

Hoje em dia ainda se ignora se Pedro Nunes seria descendente de cristãos-

novos. Muitas respostas foram dadas e, no presente texto, não me irei deter mais 

sobre este assunto – a questão de Pedro Nunes ser descendente de famílias de 

judeus marranos apenas interessa para entender alguma influência e interesse pela 

produção científica de indivíduos que professavam o culto judaico e que, na altura, 

era de altíssima qualidade. Apesar de tudo, a tese que confirma a sua ascendência 

judaica é forte e bem sustentada27 .  

 

                                                                                                                                        
 
das dezenas, dando origem a “1492”. Ver Henrique Leitão, «Para uma biografia de Pedro Nunes: O 
surgimento de um matemático, 1502-1542», p. 48, nota 6. 
25 Algumas tradições locais avançam que o seu nascimento terá ocorrido na localidade de Vale de 
Guizo mas sem indicar fontes. De referir também que os registos nesta localidade (paróquia N.ª Sr.ª 
do Monte) remontam apenas ao ano de 1606, pelo que não é possível verificar datas anteriores. O 
Arquivo Municipal de Alcácer do Sal ardeu completamente em 1965. Ver: Maria Teresa Lopes 
Pereira, Pedro Nunes. Em busca das suas origens (Lisboa: Edições Colibri, 2009), p. 167. 
26 Ver Rodolfo Guimarães, «Vida e descendência de Pedro Nunes», Boletim de Segunda Classe da 
Academia das Ciências de Lisboa, Lisboa, 9 (1914) 122-141. 
27 Na bibliografia apresentam-se várias obras que referem este ponto mas chamo especial atenção 
para a discussão presente em Rodolfo Guimarães, «Sur la vie et l’oeuvre de Pedro Nunes», Separata 
de Annaes Scientificos da Academia Polytechnica do Porto, 9 (1914) 54-64, 96-117, 152-167, 210-
227; 10 (1915) 20-36 e Henrique Leitão, «Para uma biografia de Pedro Nunes: O surgimento de um 
matemático, 1502-1542». 

 17



A excepção que o liga a uma tradição científica judaica surge com a sua 

análise do relógio de Acaz, problema que surgiu no Antigo Testamento. Não 

obstante o problema ter sido tratado por vários autores que nada teriam a ver com 

essa tradição, este facto pode ser utilizado para suportar a sua filiação já que a 

análise de passagens da Torá constituía uma das principais razões que levavam 

indivíduos com determinadas funções na hierarquia social judaica (os rabinos, por 

exemplo) a encetar estudos astronómicos. No fundo, esta é uma questão que ocupa 

um plano não primário nos estudos nonianos, embora seja interessante para o 

esclarecimento das suas origens.  

Não se conhecem indícios que esclareçam onde fez os estudos primários ou 

secundários nem quem foram os seus primeiros mestres e influências. Nem se sabe 

que factores lhe terão despertado o interesse pelas ciências. De certo a sua família 

teria algumas possibilidades económicas de o ter posto a estudar nalguma escola de 

moços em Alcácer e de posteriormente o enviar a Salamanca, sendo que poderá 

também ter beneficiado de alguma bolsa de estudo para estudar fora do país. Em 

relação a isto conhece-se a indicação do seu netos durante o processo a que foi 

submetido pelo Tribunal do Santo Ofício nos anos vinte do século XVII. Estas 

indicavam que o seu avô teria passado “a infância na sua terra natal e de lá se foi a 

estudar à Universidade de Salamanca sendo de pouca idade”28 . Terá iniciado 

estudos universitários por volta de 1517 frequentando a Universidade de Salamanca 

como aluno livre, a partir de 1521. Foi também nessa cidade que casou, no ano de 

1523, com D. Guiomar Áreas (Aires) e deste casamento nasceram dois rapazes 

(Apolónio e Pedro) e quatro raparigas (Briolanja, Francisca, Isabel e Guimoar). É 

possível vê-lo aí como bacharel médico entre 1526 e 1527. Passou certamente pela 

Universidade de Alcalá de Henares mas não foi até hoje determinado se aí terá sido 

estudante29 .   

                                                 
 
28 Excertos dos processos podem ser encontrados em: António Baião, «O matemático Pedro Nunes e 
sua família à luz de documentos inéditos», Boletim da Segunda Classe da Academia das Sciencias 
de Lisboa, 9 (1914-1915) 82-121. 
29 Por exemplo, Nunes refere explicitamente um livro (uma edição das conhecidas tabelas de 
Afonso, o Sábio) que está na biblioteca de Alcalá em Obras, IV, p. 328. 
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A cidade de Salamanca era na altura um centro de grande actividade 

intelectual. A historiografia espanhola refere-se mesmo à existência de uma 

“revolución cosmográfica salmantina” levada a cabo por 3 eminentes figuras dessa 

Universidade: Francisco Nuñez de la Yerba que mandara publicar uma versão latina 

de comentários à Cosmographia de Pompónio Mela em 1498; Elio Antonio de 

Nebrija que publica In Cosmographiae libros introductiorum em 1503; e o 

português Pedro Margalho que publicara um Physices Compendium em 1520. 

Nunes não terá sido indiferente a esta influência mesmo que a sua obra não se insira 

exactamente na linha destes 3 humanistas cuja formação em matemáticas ficaria 

bem longe da que atingiu.  

Não foi até hoje possível determinar se Pedro Nunes terá trabalhado em 

assuntos relacionados com a sua produção científica futura sendo ainda estudante 

e/ou bacharel em Salamanca. Certo é que teria, estando ainda em Espanha, atingido 

já alguma notoriedade científica, como médico ou como matemático/astrónomo, de 

tal maneira que o rei português o terá chamado ao seu serviço. Não obstante, foi 

nesta cidade que terá tido o primeiro insucesso profissional quando lhe viu recusada 

a cátedra de Artes em Agosto de 152630.  

Esse poderá ter sido um factor que pesou na sua decisão de retornar ao seu 

país embora as circunstâncias exactas não sejam claras. Mais uma vez se podem 

fazer algumas conjecturas. Se por acaso era aluno bolseiro poderá ter atingido o 

tempo máximo dessa mesma bolsa o que o faria voltar ao país de origem. Mas 

provavelmente o seu retorno terá sido acelerado pelo prestígio científico que já teria 

atingido. Possivelmente terá sido chamado para exercer a sua profissão de médico 

na corte. Uma outra conjectura coloca-o, por essa razão, como destacado para 

“consultor” científico para a resolução da questão das Molucas e conversações que 

antecederam a assinatura do Tratado de Saragoça, em 1529.  

É nesse mesmo ano, a 16 de Novembro, que é nomeado cosmógrafo do 

reino; a 4 de Dezembro foi encarregue de leccionar Filosofia Moral; a 15 de Janeiro 

de 1530 foi encarregue da regência da cadeira de Lógica e, por decreto interno da 

                                                 
 
30 Obras, IV, p. 662. 
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Universidade de 6 de Abril de 1531 passou a ler lições de Metafísica, que ainda 

regia quando se licenciou em medicina. 

Por volta de 1531, a pedido de D. João III, terá começado a dar aulas aos 

infantes D. Luís e D. Henrique (e possivelmente D. Duarte) a quem viria a dedicar 

trabalhos futuros. As aulas estendem-se pelo menos até 1541, altura em que 

somente as daria a D. Luís31 . Em 1533, esteve com a corte em Évora. Depois deste 

ano há a registar uma informação do próprio referente ao tempo que passou 

enfermo32 . É por volta de 1534/5 que se começa a interessar pelo trabalho de 

Orôncio Fineu33 . 

Em 1537 saiu do prelo da oficina de Germão Galharde o seu primeiro 

trabalho, o Tratado da Sphera34 , composto por 90 fólios e dedicado “Ao 

serenissimo e excelentissimo principe ho ifante Dom Lvis”35 . A obra consistia 

numa tradução para português dos textos: Tractatus de sphaera de Sacrobosco; 

Livro I da Geografia de Ptolemeu; e dos capítulos do Sol e da Lua das Teoricae 

novae planetarum de Peuerbach. O autor incluiu ainda dois tratados originais sobre 

teoria de navegação nesta edição – Tratado que ho doutor Pêro nunez fez sobre 

certas duuidas de nauegação: dirigido a el Rey nosso senhor and Tratado que ho 

doutor pêro nunez Cosmographo del Rey nosso senhor fez em defensam da carta de 

marear: cõ o regimento da altura. Com estes dois tratados, dava-se início ao uso de 

ferramentas matemáticas para resolver problemas de navegação.  

                                                 
 
31 Segundo dedicatória do De crepusculis e também porque D. Duarte já tinha morrido. 
32 “E despois no anno de .1533. em euora: dey a el-Rey nosso senhor o regimento escripto em huma 
folha de papel: e perante sua alteza tomey a altura do pólo da dita cidade já tarde: pouco tempo antes 
do sol posto: e achey que era .38. grãos e quasi hum terço. E porque ate ora o mais do tempo fuy 
doente: e o dito regimento que assi escreui: tinha necessidade de alguma mais decraração pêra se 
poder praticar ho não comuniquey a todos: posto que meu desejo sempre fosse e he: tirarse de 
minhas letras algum fructo pera esta arte de nauegar”, Obras, I, p. 160. 
33 É na dedicatória do De erratis Orontii Finaei (1546) que surge uma rara intenção de se 
corresponder com outros autores, incluindo o próprio Fineu. 
34 Tratado da sphera com a Theorica do Sol e da Lua. E ho primeiro liuro da Geographia de 
Claudio Ptolomeo Alexãdrino. Tirados nouamente de Latim em lingoagem pello Doutor Pero Nunez 
Cosmographo del Rey dõ João ho terceyro deste nome nosso Senhor. E acrecẽtados de muitas 
annotações e figuras per que mays facilmente se podem entender. Item dous tratados que o mesmo 
Doutor fez sobre a Carta de marear. Em os quaes se decrarão todas as principaes duuidas da 
nauegação. Cõ as tauoas do mouimento do sol: e sua declinação. E o Regimẽto da altura assi ao 
meyo dia: como nos outros tempos (Lisboa: Germão Galharde, 1537). 
35 Obras, I, p.5. 
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Transparece ao longo do texto que Pedro Nunes se empenhou na aplicação 

de ferramentas da geometria e da trigonometria à navegação e marinharia: ele focou 

a sua atenção numa série de lacunas, erros e problemas ao nível do conhecimento 

matemático na navegação, razão pela qual apelou à instrução matemática dos 

marinheiros. Tendo por base esta ideia, cria aqui uma nova disciplina: a ciência 

náutica36 . Nunes estabeleceu a diferença entre ars nauigandi e ratio nauigandi: 

considerou a ars nauigandi como a comum marinharia, baseada no conhecimento 

de regras, procedimentos e instrumentos e a ratio nauigandi como a actividade 

náutica baseada na compreensão e utilização de princípios e ferramentas 

matemáticas. Esta abordagem não era comum na literatura sobre a arte de navegar, 

na qual se apresentava, maioria das vezes, um conjunto de regras simples, tabelas, 

mnemónicas e introduções elementares à esfera. Dito de forma simples, Nunes 

pensou na ratio nauigandi como uma “marinharia científica”37 . Ao longo do 

desenvolvimento do seu trabalho, Nunes apresentou um estudo profundo da 

navegação, identificando problemas e desenvolvendo conceitos matemáticos novos 

como é o caso da linha de rumo, conhecida hoje como curva loxodrómica38 .   

A publicação seguinte não foi dedicada à navegação. A escrita do De 

Crepusculis (1542)39  foi a primeira grande demonstração das suas capacidades 

científicas. Fazendo fé no que escreve na dedicatória a D. João III a sua composição 

foi influenciada por uma dúvida do Infante D. Henrique acerca da “extensão dos 

crepúsculos nos diferentes climas”40 . A vida na corte era exigente e era necessário 

                                                 
 
36 Esta não é uma conclusão exclusiva da historiografia nacional. Veja-se a opinião: “To Nunes is 
due the credit of having raised the art of finding one’s way across the ocean – an art which had 
existed for many centuries before his day - to the rank of a science. Thanks to his work and 
studies, in Portugal a great height was attained, greater than anywhere else in the sixteenth 
century.”, The principal works of Simon Stevin, Vol. III, p. 492. 
37 Henrique Leitão, «Ars e ratio: a náutica e a constituição da ciência moderna», in: Maria Isabel 
Vicente Maroto, Mariano Esteban Piñeiro (coords.), La ciencia y el mar, (Valladolid: Los autores, 
2006) 183-207. 
38 A palavra «loxodromia» foi introduzida por Willebroord Snell no seu trabalho Willebrodi Snellii à 
Royen R. F. Tiphys Batavus sive Histiodromice, de navium cursibus et re navali (Lugduni 
Batavorum: Officina Elzeviriana, 1624). 
39 De Crepusculis liber unus, nunc recens et natus et editus. Item Allacen Arabis vetustissimi, de 
causis crepusculorum liber unus, a Gerardo Cremonensi iam olim latinitate donatus, nunc vero 
omnium primum in lucem editus (Olyssippone: Ludouicus Rodericus, 1542). 
40 Obras, II, p. 142.  
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proceder a uma constante valorização pessoal (muito mais se pensarmos nos 

homens ligados à ciência e ao ensino pertencentes aos restritos círculos de mestres 

dos Infantes) e Pedro Nunes relembra que não foi o único a acorrer à resolução da 

pertinente dúvida41 . Não informa quem terá dado uma outra solução apoiada em 

“coisas muito sabidas e gastas” mas a sua solução foi original e mereceu destaque 

de publicação. Encontram-se também referências a várias obras completas ou por 

terminar e em especial uma referência a uma tradução inacabada do De 

architectura, de Vitrúvio, obra deixada “a mais de meio” por razões de saúde. Não 

era a primeira vez, nem seria a última, que Pedro Nunes se referia à perda de saúde 

não sendo possível estabelecer se a dita referência dizia respeito ao anterior período, 

posterior a 1533. Se assim for a tradução de Vitrúvio pode ser posta em paralelo 

com a composição do Tratado de 1537. De qualquer maneira, a “falta de saúde” 

atravessou a vida de Pedro Nunes ficando por saber qual a sua natureza. Não 

querendo ir mais longe, nem sequer tecer comentários de natureza mais ligeira num 

texto necessariamente revestido de seriedade, não seria de estranhar que os estudos, 

constantes deslocamentos, aulas, defesas de honra e polémicas lhe incutissem uma 

qualquer maleita relacionada com (um muito moderno) stress laboral, algo que 

Nunes, em defesa pessoal, não se cansava de relembrar ao monarca.  

No De crepusculis, mostrou como é que um fenómeno atmosférico pode ser 

explicado utilizando “os princípios certíssimos e evidentíssimos da matemática”: 

 

Vendo eu, entretanto, que apenas se respondia com coisas muito sabidas e gastas, e 
por ninguém, que eu saiba, até agora demonstradas, seduziu-me o intento de explicar 
claramente este assunto mediantes os princípios certíssimos e evidentíssimos da 
matemática. Nesta ordem de ideias, meditando e investigando, descobri coisas que 
em parte alguma li e não mereceriam crédito, se não fossem demonstradas (...).42 

  

Mais uma vez, defendeu que a explicação de um fenómeno real pode ser 

obtida utilizando demonstrações matemáticas. Ao longo do livro tratou os 

problemas a partir de uma abordagem euclidiana (dos princípios gerais às 

                                                 
 
41 Avisa que “Houve logo quem tentasse resolver o caso”, Obras, II, p. 141. 
42 Obras, II, p. 142. 
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conclusões, assentes nas proposições subsequentes), apresentou um conjunto de 

informações relevantes para os astrónomos e ainda uma sugestão de aplicação 

gráfica destinada a ser utilizada em instrumentos de medida, conhecida como nónio. 

No todo, produziu-se um livro de boa qualidade científica, e bastante considerado, 

entre outros, por Clavius e Tycho Brahe. Os trabalhos que aí anuncia, a serem 

publicados no futuro, incluíam tratados sobre o astrolábio, proporções ou gráficos 

de náutica e das esferas, e ainda uma tradução de De architectura de Vitrúvio, e 

contribuiriam para o seu prestígio e atenção por parte da comunidade científica 

internacional.  

Mas a década de 1540 seria preenchida por muitos acontecimentos que iriam 

consagrar ainda mais o estatuto e influência de Pedro Nunes na vida científica 

nacional e internacional. O texto que compõe o manuscrito de Florença, em que se 

opõe a um “bacharel” que terá escrito um texto a atacar os seus tratados de 1537, foi 

quase de certeza composto nos primeiros anos dessa década. Depois, em 16 de 

Outubro de 1544 é convidado para ir ler a cadeira de matemática na Universidade 

de Coimbra, após esta ter sido transferida de Lisboa em 1537. E no ano de 1547, a 

22 de Dezembro, foi nomeado Cosmógrafo-Mor do reino.  

Antes, em 1546, Nunes escrevia outro livro direccionado a uma audiência 

internacional, no qual viria a estabelecer a sua reputação científica nos círculos 

científicos europeus. O De erratis Orontii Finaei43  mostra os erros em algumas 

demonstrações matemáticas de Oronce Fine (1494-1555), um famoso professor de 

matemática do Collège de France (Paris), que havia procurado resolver três 

problemas clássicos (duplicação dum cubo, trissecção de um ângulo e a quadratura 

do círculo) e ainda alguns problemas de gnomónica.  

                                                 
 
43 De erratis Orontii Finaei regii mathematicarum Lutetiae professoris. Qui putauit inter duas datas 
lineas, binas medias proportionales sub continua proportione inuenisse, circulum quadrasse, cubum 
duplicasse, multangulum quodcunque rectilineum in circulo describendi, artem tradidisse et 
longitudinis locorum differentias aliter quam per eclipses lunares, etiam dato quouis tempore 
manifestas fecisse, Petrii Nonii Salaciensis Liber vnus (Conimbricae: ex Officina Ioannis Barrerii et 
Ioannnis Alvari, 1546). Sobre isto ver: Henrique Leitão, «Pedro Nunes against Oronce Fine: Content 
and context of a refutation», in: A. Marr (Ed.), The worlds of Oronce Fine: Mathematics, 
instruments and print in Renaissance France, (Donington: Shaun Tyas, 2009) 156-171. 
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Em 1562, via chegar a jubilação da Universidade de Coimbra. É possível 

questionar até quando teria exercido as suas funções docentes. Numa carta datada 

de 7 Dezembro 1557, o padre Luís Gonçalves da Câmara enviou ao Padre Geral da 

Companhia de Jesus, Diogo Laines, solicitava um professor de matemática para o 

Colégio das Artes: “O que agora nos é extremamente necessário, era um professor 

que leia Matemática; e sendo vindo de Roma e conhecendo sòmente os princípios, 

creio que será o bastante, bem que haja de suceder a Pedro Nunes, que já não está 

em Coimbra.”44 . Esta informação confirma a intermitência da sua actividade 

docente na Universidade, muito possivelmente devido às suas obrigações em 

Lisboa.  

Depois disto, Nunes ainda deu aos prelos mais duas obras. Em 1566 

publicou as Opera numa grande tipografia em Basileia e em 1567 publicou o Libro 

de Algebra45  em Antuérpia. Estes dois títulos concluiriam o trabalho matemático 

que Nunes havia começado por volta de 1530 como uma expressão dos seus 

pensamentos científicos e do seu “programa de matematização do mundo real”. 

Como já foi referido, este programa científico é mais evidente no caso da ciência 

náutica, uma vez que o principal objectivo era alcançar uma prática de marinharia 

“per arte e razão”, de tal forma que fosse possível consolidar habilidades naturais e 

a arte de navegar através do estudo de conteúdos matemáticos. 

Morreria no dia 11 de Agosto de 1578. 

 

                                                 
 
44 Este texto encontra-se traduzido em Francisco Rodrigues, História da Companhia de Jesus na 
Assistência de Portugal, Vol. IV, (Porto: Livraria Apostolado da Imprensa, 1931-1950), p. 403, na 
nota 4.  
45 Libro de Algebra en arithmetica y geometria. Compuesto por el Doctor Pedro Nuñez, 
Cosmographo Mayor del Rey de Portugal, y Cathedratico Iubilado en la Cathedra de Mathematicas 
en la Vniuersidad de Coymbra (Anvers: En casa de la Biuda y herederos de Iuan Stelsio, 1567). 
Veja-se: Jens Høyrup, «Pedro Nuñez: Innovateur bloqué, et dernier témoin d’une tradition 
millénaire», Gazeta da Matemática, 143 (2002) 52-59; Maria Gertrudes de Sá Soares de Oliveira, A 
geometria no Libro de Algebra de Pedro Nunes, Texto policopiado, Braga. 1997. [Dissertação de 
mestrado, Universidade do Minho, 1991]; Luciano Pereira da Silva, «O Libro de Algebra de Pedro 
Nunes», Obras Completas, Vol. I, (Lisboa: Agência-Geral das Colónias, 1946) 187-197.  
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1.2 TRATADO DA SPHERA 
 

 

 

“Aristippus suffering shipwracke on the coast of Rhodes found described in the sande 
Geometricall figures, wherin he took such singuler comforte, that forgetting his losse, and 
cause of sorrow: he cryed out thus unto his fellowes, be of good cheere my mates quoth 
he, for loe I see the footesteppes of men”, Francis R. Johnson, «Thomas Hood's Inaugural 
Address as Mathematical Lecturer of the City of London (1588)», Journal of the History 
of Ideas, 3 (1942), p. 105. 

 

 

O ANO DE 1537 saía dos prelos da oficina de Germão Galharde o 

primeiro trabalho impresso do cosmógrafo Pedro Nunes: o Tratado da 

Sphera46 . Os volumes impressos tinham dedicatória geral “Ao 

serenissimo e excelentissimo principe ho ifante Dom Luys”, irmão do rei D. João 

III. À primeira vista o leitor depara-se com uma colectânea de traduções de textos 

científicos muito conhecidos: o Tractatus de sphaera, de Sacrobosco; capítulos 

referentes às teorias do Sol e da Lua das Theoricae nouae planetarum, de 

Purbáquio; Livro I da Geographia de Ptolemeu. Rapidamente se percebe que o 

autor lhes juntou algumas anotações e também dois textos originais sobre aspectos 

ligados à arte de navegar – Tratado que ho doutor Pêro nunez fez sobre certas 

duuidas de nauegação: dirigido a el Rey nosso senhor e o Tratado que ho doutor 

 N

                                                 
 
46 O título completo deste livro é: Tratado da sphera com a Theorica do Sol e da Lua. E ho primeiro 
liuro da Geographia de Claudio Ptolomeo Alexãdrino. Tirados nouamente de Latim em lingoagem 
pello Doutor Pero Nunez Cosmographo del Rey dõ João ho terceyro deste nome nosso Senhor. E 
acrecẽtados de muitas annotações e figuras per que mays facilmente se podem entender. Item dous 
tratados que o mesmo Doutor fez sobre a Carta de marear. Em os quaes se decrarão todas as 
principaes duuidas da nauegação. Cõ as tauoas do mouimento do sol: e sua declinação. E o 
Regimẽto da altura assi ao meyo dia: como nos outros tempos (Lisboa: Germão Galharde, 1537). Na 
ausência de indicação contrária, a partir daqui irei referir a edição mais recente: Pedro Nunes, Obras, 
Volume I, (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002). Existem outras edições dos Tratados 
originais levadas a cabo no século XX. Para evitar estar a repetir informação, remete-se o leitor para 
a leitura das «Anotações» ao volume I, pp. 223-226 ou às «Anotações» do volume IV, pp. 539-540, 
ambas da edição mais recente das Obras de Pedro Nunes.  
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pêro nunez Cosmographo del Rey nosso senhor fez em defensam da carta de 

marear: cõ o regimento da altura47 .  

Mesmo sem ter provas mais concretas, é possível conjecturar que a redacção 

desta obra se dividiu entre a cidade de Lisboa, onde Nunes tinha funções ligadas ao 

Estudo Geral e ao cargo de cosmógrafo, e a cidade de Évora, burgo escolhido para 

albergar a corte joanina entre 1531 e 1537. Nesta cidade era comum o monarca 

rodear-se de figuras da cultura e sociedade portuguesa de então, entre os quais 

estaria, de tempos a tempos, o cosmógrafo salaciense48 . É o próprio que fornece 

informações dispersas sobre o seu trabalho na representação deste cargo em Évora, 

por exemplo, quando regista “no anno de .1533. em euora: dey a el-Rey nosso 

senhor o regimento escripto em huma folha de papel”49 .  

Até 1537, acumulou funções universitárias e de docência privada com o 

cargo de cosmógrafo. Além disso, e uma vez mais segundo o que deixou escrito 

mais tarde no manuscrito da Biblioteca de Florença (conhecido por Tratado em 

defensam da carta de marear e sobre o qual se darão informações no capítulo 

seguinte), terá passado bastante tempo doente, razões suficientes para condicionar a 

sua prestação profissional. De qualquer maneira, os textos de 1537 não foram 

escritos à pressa e sugerem aprofundados estudo e reflexão sobre os assuntos 

versados50 .  

 

                                                 
 
47 Na edição mais recente (Obras, I) inclui-se ainda o opúsculo Astronomici introductorii de spaera 
epitome (pp. 185-201) e a sua tradução para português (pp. 203-220).  
48 Sobre a biografia de D. João III consultar, por exemplo, o recente título Ana Isabel Buescu, D. 
João III, (Rio de Mouro: Círculo de Leitores; Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão 
Portuguesa, Temas e Debates, 2008). 
49 Obras, I, p.160. Trata-se de um dos mais claros relatos pessoais da sua actividade como 
cosmógrafo presentes nos Tratados de 1537. O leitor mais familiarizado com este texto saberá que 
existem outros exemplos. Ainda que não se tenha a certeza da sua real ocorrência, o mais conhecido 
será a indicação com que inicia o Tratado sobre certas duuidas da nauegação e o coloca em 
“diálogo” com Martim Afonso de Sousa.  
50 Existem vários estudos sobre temas dos Tratados de 1537. É indispensável a leitura de “Anotações 
ao «Tratado da Sphera»”, Obras, I, pp. 221-280; “Apêndice”, I, pp. 289-306. A título de exemplo 
sugere-se ainda: L.J Semedo de Matos, “Em defensam da carta de marear”, Oceanos, 49 (2002), pp. 
36-53; A. Costa Canas, “Pedro Nunes e as linhas de rumo”, Oceanos, 49 (2002), pp. 54-67; W.G.L. 
Randles, «Pedro Nunes e a descoberta da curva loxodrómica», Gazeta de matemática, 143 (2002) 
90-97. Sugere-se também, um artigo um pouco mais técnico: João Filipe Queiró, «Pedro Nunes e as 
linhas de rumo», Gazeta de matemática, 143 (2002), pp. 42-47.  
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***** 

 

Sobre os textos não originais presentes na edição de 1537 existe literatura 

geral suficiente, pelo que de seguida se darão informações bastante comedidas 

sobre este assunto51 .  

O Tratado da Esfera foi escrito na primeira metade do século XIII, por João 

de Sacrobosco. Trata-se de um texto introdutório a questões de cosmografia, 

geografia e astronomia, que foi amplamente difundido, estudado e comentado até 

finais do século XVII, principalmente dentro do ambiente universitário. À luz de 

parâmetros editoriais modernos há que considerá-lo um verdadeiro campeão de 

vendas uma vez que desde a sua primeira edição em Ferrara, em 1472, até finais do 

século XVI contou com cerca de 130 edições52 . Seria comum encontrar este texto, 

ou adaptações dele, incluído nos regimentos e tratados sobre náutica que se iriam 

publicar pela Europa nos séculos XVI e XVII.  

No que respeita às Teóricas e à Geographia, textos também bastante 

disseminados, embora menos que a Sphaera, não se conhecem edições ou traduções 

anteriores no nosso país. A Geografia tinha sido composta por Ptolemeu no século 

II d.C., circulou em fontes manuscritas, e teve a primeira edição em Vicenza 

(1475)53 . Aqui se encontrava principalmente a explicação de três projecções 

                                                 
 
51 A lista de referências é vasta por isso deixam-se apenas algumas sugestões de leitura: sobre o 
Tractatus de Sphaera de Sacrobosco, ver: Lynn Thorndike, The Sphere of Sacrobosco and its 
Commentators (Chicago: University of Chicago Press, 1949); Olaf Pedersen, «In quest of 
Sacrobosco», Journal for the History of Astronomy, 16 (1985) pp. 175-221. Sobre as Theoricae 
novae planetarum, ver: Olaf Pedersen, «The origins of the “Theorica planetarum”», Journal for the 
History of Astronomy, 12 (1981) 113-123; E. J. Aiton, «Peurbach’s Theoricae novae planetarum. A 
translation with commentary», Osiris, 3 (1987) 5-43. Sobre a Geographia de Ptolemeu, ver: 
Klaudios Ptolemaios, Handbuch der Geographie, Alfred Stückelberger, Gerd Grasshoff (Eds.), 
(Basel: Schwabe, 2006-2009); J. Lennart Berggren, Alexander Jones, Ptolemy’s Geography. An 
Annotated translation of the Theoretical Chapters (Princeton: Princeton University Press, 2000). 
52 A primeira edição foi Sphaera mundi (Ferrara: Andreas Belfortis, 1472). Sugere-se um sítio na 
Internet (de autoria de Roberto de Andrade Martins) onde se pode aceder a uma lista de mais de 200 
edições da Sphaera: http://ghtc.ifi.unicamp.br/Sacrobosco/Sacrobosco-ed.htm. 
53 A Geografia ou Guia Geográfico de Ptolemeu foi um texto que teve uma transmissão complexa. 
De registar que já no século XIV houve uma divisão em duas famílias de textos: grega e latina. O 
texto da família latina foi editado, sem mapas, pela primeira vez em Vicenza (1475) e com mapas 
em Bolonha (1477). A primeira edição do texto da família grega deveu-se a Erasmo (Basileia, 1533). 
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cartográficas e também tabelas com a localização de mais de um milhar de lugares 

da ecúmena então conhecida.  

As Teóricas de Jorge Purbáquio (1423-1461) tiveram a primeira edição em 

Viena, no ano de 1474. O texto do germânico Purbáquio, que seria publicado por 

Regiomontano, veio reformar as “velhas” Theorica planetarum de autor 

desconhecido do século XII ou XIII e servia de antecâmara ao estudo de astronomia 

mais avançada.  

Tanto as Teóricas como a Geografia eram textos importantes, de nível 

médio/avançado, cujo estudo se seguiria, em condições normais, ao estudo do texto 

de Sacrobosco. Há que frisar que a junção destes três textos clássicos num mesmo 

volume impresso é totalmente original e não tenho conhecimento de quaisquer 

edições semelhantes até 153754 . No que toca a fontes manuscritas, assinala-se um 

outro texto que segue de perto esta configuração: o Tratado da Esfera por 

Perguntas e Respostas, atribuído normalmente a D. João de Castro. 

Apesar de não lhe advir grande desafio intelectual da tradução dos textos 

“clássicos”, Pedro Nunes contribuiu com 26 anotações marginais ao Tratado de 

Sacrobosco. Destas, a mais conhecida foi a Anotação sobre as derradeiras palauras 

do Capitulo dos Climas. Esta Anotação, que consiste numa breve nota técnica, 

sobre a largura dos “climas”, é seguramente o texto de Pedro Nunes que maior 

divulgação teve devido à sua inclusão nas edições da esfera de Élie Vinet55 . Nunes 

                                                 
 
54 Sigo indicações presentes nos comentários das Obras, I, 2002, p.248-249. No entanto existiram 
algumas edições com combinações de dois destes títulos. Há, por exemplo, edições feitas em Veneza 
em 1482, 1485, 1490, 1499 (reedição em 1519) que juntam num mesmo volume a Sphera e as 
Theoricae. É possível apreciar um exemplar da edição de 1519 no Observatório Astronómico de 
Coimbra, ver nota em Luciano Pereira da Silva, A astronomia de Os Lusíadas (Lisboa: Junta de 
Investimento do Ultramar, 1972), p. 22). 
55 A expressão “clima” designava o espaço terrestre entre dois paralelos que limitavam os locais que 
verificavam uma diferença de meia hora no seu dia mais longo do ano. A razão porque este breve 
trabalho conheceu uma difusão tão grande deve-se a ter sido traduzido para latim por Élie Vinet 
(1509-1587) e incluído nas muitas edições da Esfera promovidas por esse autor francês. Nunes 
conhecera Vinet no período em que este residira em Portugal (1547-1549), integrando o conhecido 
grupo de professores bordalenses que vieram leccionar no Colégio das Artes, em Coimbra. Em 
concreto pouco sabemos das relações que se terão estabelecido entre os dois homens, mas não 
oferece dúvida que foram de amizade e, sobretudo, por parte de Vinet, de admiração pelo trabalho 
do matemático português. Vinet passaria a incluir a anotação de Nunes sobre os climas nas muitas 
edições (foram de mais de vinte) publicadas a partir de 1556. 
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fez ainda algumas notas interessantes ao texto de Ptolemeu, nomeadamente sobre o 

uso do meteoroscópio e sobre algumas críticas de Werner a Ptolemeu.  

Esta publicação surgiu num contexto histórico profundamente marcado 

pelos interesses ultramarinos de Portugal e Castela; ao mesmo tempo, na corte 

portuguesa existia interesse pela cultura e ciência(s) (aqui se incluíam as matérias 

de carácter cosmográfico) como, de resto, era “moda” no resto da Europa56; este 

gosto pelas matérias científicas tornava-se cada vez mais presente na educação dos 

nobres e é especialmente importante na educação do Infante D. Luís (1506-1555), 

D. Henrique (1512-1580) e D. Duarte (1515-1540) que foram discípulos de Pedro 

Nunes. Assim, e na ausência de dados mais concretos sobre a sua vida científica em 

Espanha, a corte portuguesa surge como o primeiro contexto onde o trabalho de 

Nunes terá sido conhecido e difundido. 

É precisamente na dedicatória que faz ao infante D. Luís, que afirma que o 

seu principal intento foi “revelar” na sua língua materna, os princípios necessários a 

quem quisesse saber alguma coisa sobre cosmografia57 . As línguas “maternas” ou 

vernáculas começavam a amadurecer pelo que esta opção estaria possivelmente 

ligada a uma certa tendência intelectual que as via como veículos culturais de pleno 

direito, um pouco em contra ciclo com a tendência do quattrocento que ainda 

ecoava pela Europa58 . E é isso que Nunes afirma quando escreve “a sciencia não 

tem lingoagem: e que per qualquer que seja se pode dar a entender”. Curiosamente, 

ele não voltaria a publicar em português, provavelmente por se ter apercebido que 

                                                 
 
56 “In the sixteenth century there was a considerable vogue for «cosmographical» works”, Nicholas 
Jardine, «The places of Astronomy in early-modern culture», Journal for the History of Astronomy, 
29 (1998), p. 49. Este interesse por matérias científicas tinha sido evidente na corte de alguns reis da 
dinastia de Avis e, neste aspecto, a corte joanina não fugiria à regra. Na verdade, a sua antecessora 
tinha sido marcante no campo cultural e os próprios infantes (João e seus irmãos) terão dedicado 
algum do tempo da sua educação básica ao estudo de matérias científicas e foram também, desde 
cedo, habituados a frequentar a rica biblioteca de seu pai. Sobre a educação de D. João III, consultar 
o já referido Ana Isabel Buescu, D. João III. 
57 Obras, I, p. 5. 
58 A primeira gramática do grupo de línguas românicas a ser editada foi a Gramática de la lengua 
castellana composta por Elio Antonio de Nebrija (Salamanca, 1492). Em 1516 surgia a primeira 
edição de uma gramática italiana: Giovanni Francesco Fortunio, Regole grammaticali della volgar 
lingua (Ancona: Bernardin Vercellese, 1516). Em Portugal seria Fernando Oliveira o autor da 
Grammatica da lingoagem portuguesa (Lisboa: Germão Galharde, 1536). 
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este era um idioma de alcance científico limitado e que as elites científicas ainda 

preferiam o latim como língua franca. Não obstante, as “traduções” do cosmógrafo 

teriam de certeza sido bem recebidas por alguns cortesãos, onde se inclui o próprio 

monarca português, que no que se refere à língua latina revelavam aptidões pouco 

mais que medianas59 .   

A inclusão dos Tratados originais sobre problemas da navegação vem 

condicionar fortemente a opinião sobre o objectivo da edição noniana. É natural 

encontrar nalguma historiografia a opinião de que este seria um manual para leitura 

e ensino de pilotos e outros homens ligados aos assuntos do mar60 . Se se olhar pela 

perspectiva do impacto junto dos supostos destinatários do livro, esta conclusão já 

não parecerá tão satisfatória. De facto, pode especular-se sobre o nível cultural e 

intelectual dos marítimos da época, no fundo a sua capacidade de entender o 

trabalho do cosmógrafo Pedro Nunes: seriam, de maneira geral, homens pouco ou 

nada letrados a quem as obras latinas estariam, com honrosas excepções ao nível de 

alguns cartógrafos e capitães, totalmente vedadas; quanto à maioria dos pilotos 

seriam homens educados segundo um saber técnico através de transmissão oral e 

assente num forte empirismo. A título de comparação lembram-se dados de um 

estudo sobre um universo de cerca de 800 pilotos espanhóis do século XVI, levado 

a cabo por Pablo Mallaína, revela que cerca de 26% nem saberia assinar o seu 

próprio nome61.  

                                                 
 
59 Não sendo um homem com aptidões naturais para as ciências, é conhecido o interesse particular 
que D. João III tinha pela arquitectura. As suas limitações linguísticas poderão ter pesado na decisão 
de encomendar a Nunes a tradução do De architectura de Vitrúvio. Pedro Nunes alude a esta 
“encomenda” na dedicatória do De crepusculis, ver Obras, II, pp. 5-7. 
60 Deixo apenas alguns exemplos pontuais: “Como os dois Tratados do grande cosmógrafo, 
publicados em 1537 com o seu Tratado da esphera, eram destinados aos mareantes portugueses, 
sobretudo aos mais instruídos (...)”, Abel Fontoura da Costa, Marinharia dos Descobrimentos 
(Lisboa: Edições culturais da Marinha, 1983), p. 224; “As dúvidas [de Martim Afonso de Sousa], 
embora pareçam – hoje – pueris, mostram a atenção com que os pilotos competentes exerciam a sua 
profissão e o espírito de observação que os animava. E mostram também que esses pilotos recorriam 
ao saber de Pedro Nunes.”, Obras, I, p. 300. Embora mais comedida, esta também me parece uma 
afirmação ainda exagerada que leva a questionar o real peso destes pilotos no conjunto destes 
“profissionais”.   
61 O estudo foi baseado na incapacidade de assinar o nome em documentos oficiais. Pablo E. Pérez-
Mallaína, Los Hombres del Oceano. Vida cotidiana de los tripulantes de las flotas de índias. Siglo 
XVI (Sevilha: Sociedad Estatal para la Exposición Universal, 1992), p. 241. 
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Hoje em dia a ideia do manual para pilotos está praticamente posta de lado: 

seria muito difícil a um piloto normal ler, perceber e sentir-se estimulado por esta 

edição noniana. Nunes escrevera sim um manual contendo as matérias necessárias à 

formação de “qualquer pessoa que em Cosmographia deseja saber algũa cousa” e 

juntara-lhes dois pequenos textos teóricos sobre erros comuns nas navegações.   

Mas deve relembrar-se que os homens do mar não eram totalmente avessos 

ao contacto com informação escrita associada à sua prática. As fontes documentais 

que até hoje chegaram (sejam elas livros de marinharia, roteiros, etc.)62  confirmam 

que na década de 1530 existia uma tradição de circulação de textos, impressos e 

manuscritos, sobre aspectos técnicos da prática de pilotagem e de marinharia em 

geral, como sejam tabelas e algumas indicações geográficas e astronómicas. Em 

muitos casos eram os próprios pilotos que compilavam as informações em volumes 

personalizados e alguns, hoje em dia, são conhecidos pelos seus nomes. Os 

conhecimentos necessários à sua compreensão e utilização resumiam-se à 

capacidade de leitura e de operar com números e aritmética básica. Não obstante, 

quando se compara estes textos com o trabalho de Nunes percebe-se que se está a 

operar em níveis intelectuais totalmente distintos63. A própria impressão tipográfica 

atesta que o Tratado da sphera, além de não ter tido grande tiragem, nem sequer 

seria um livro muito adequado a ser transportado em viagens de alto mar; como já 

foi referido os pilotos estariam habituados a compilar a sua própria informação 

conforme mais lhes interessasse e essa sim estaria presente no navio. 

Fazendo aqui um ponto de situação, inclino-me fortemente para a seguinte 

interpretação: a ideia do livro terá surgido no seio da casa real, possivelmente a 

pedido do rei, de algum dos infantes ou por sugestão directa do próprio autor. Pedro 

Nunes dominava as matérias teóricas e já as teria ensinado aos infantes e a outros 

                                                 
 
62 Adopto estas designações literárias a um nível meramente operativo e exemplificativo. Isto é, se 
necessário mais rigor, recorrer-se-á à categorização presente no artigo de João Rocha Pinto: “Houve 
diários de bordo durante os séculos XV e XVII?”, Revista da Universidade de Coimbra, 34 (1988) 
383-416. 
63 Não quero com isto afirmar que o entrave ao conhecimento seria da ordem das capacidades 
intelectuais dos homens do mar da época; muitas vezes, como ainda hoje, haverá outras explicações 
(de ordem social, etc.) cuja análise poderá ter lugar noutro local que não este.  
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nobres e mesmo, porque não, a alguns (ainda assim poucos) pilotos interessados. 

Naturalmente, desta actividade lectiva, do seu trabalho como cosmógrafo e também 

fruto do seu invulgar espírito crítico surgiram as ideias que veio a expor nos 

trabalhos originais. Ele aproveitou a oportunidade de publicar pela primeira vez, 

juntou os dois tratados originais e produziu um “manual” com múltiplos usos. Este 

é um indício muito importante pois permite prever que a corte foi o primeiro 

contexto onde Nunes terá comunicado as suas primeiras ideias originais sobre a arte 

de navegar.  

Finalmente, esta publicação surge numa altura crucial em que se verificava 

uma cada vez maior necessidade de regulamentar as profissões ligadas às viagens 

ultramarinas64  e que Nunes, mesmo sem nunca ter navegado, teria um 

conhecimento privilegiado da situação em que a marinharia nacional se encontrava. 

Esta compilação surge como uma declaração programática por parte de Pedro 

Nunes, uma primeira abordagem a um programa de educação dos homens do mar, a 

quem interessava o conhecimento do seu ambiente através da geografia, o 

conhecimento básico sobre o movimento dos astros e a capacidade de saber 

localizar a sua posição em mar alto. 

 

***** 

 

Em 1537 vivia-se ainda nos primeiros tempos de uma tradição na circulação 

de textos técnicos impressos, para uso nas navegações. Olhando para alguns 

exemplos, chegaram até aos dias de hoje exemplares de simples regimentos (os 

                                                 
 
64 Existe alguma falta de informação em relação a estes processos no nosso país. Pra saber mais 
sobre este assunto é indispensável consultar: Regimento da Casa da Índia: manuscrito do século 
XVII existente no Arquivo Geral de Simancas, Francisco Mendes da Luz (Ed.), (Lisboa: Sociedade 
Industrial de Tipografia, 1951). Já em Espanha, o caso é substancialmente diferente. As primeiras 
notícias de regulamentação do cargo de Piloto Mayor (cargo associado à Casa de la Contratacíon de 
Sevilha e que tinha funções de natureza semelhante mas menos exigentes que o cargo cosmógrafo 
em Portugal) datam de 1508. Em relação a estudos históricos não faltam exemplos. Registo uma das 
últimas compilações de estudos sobre a Casa de la Contratacíon de Sevilha a sair do prelo (esta a 
propósito da comemoração dos 500 anos desta instituição): La Casa de la Contratación y la 
navegación entre España y las Indias, Antonio Acosta Rodríguez, Adolfo Luis González Rodríguez, 
Enriqueta Vila Vilar (Coords.), (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2003).  
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Regimentos de Évora e Munique65) e pouco mais. No que diz respeito a 

manuscritos existia certamente mais informação a circular, em textos tão díspares 

como eram o Esmeraldo de situ orbis66 , de Duarte Pacheco Pereira e o livro de 

Manuel Lindo67. A maioria dos textos que chegou aos nossos dias surge na forma 

de compilações devidas a alguns pilotos mais informados, conhecidos hoje em dia 

como livros de marinharia e roteiros, como são exemplos o livro de marinharia de 

João de Lisboa68 e o roteiro de Aleixo Moniz, somente para deixar alguns 

exemplos. Em Espanha, relembro as publicações do já referido Tratado da esphera 

de Francisco Faleiro e a Suma de Geografia de Enciso69 . No resto da Europa, muito 

pouco haveria a assinalar. 

                                                

Este tipo de textos apresenta indicações preciosas para a navegação mas 

faziam-no com poucas, ou nenhumas, ambições no que diz respeito à 

fundamentação dos princípios científicos que as regiam. Assim, o que se encontra 

ao folhear as suas páginas são na sua maioria princípios básicos de cosmografia, 

indicações geográficas, regras, mnemónicas, algumas tabelas. Como se verá de 

seguida, Nunes não segue este padrão nos seus tratados originais. 

 

1.2.1 Tratado sobre certas duuidas da nauegação 
 

O tema deste tratado foi sugerido por dúvidas que Martim Afonso de Sousa terá 

compilado durante a sua viagem pelo hemisfério Sul. Além de homem da corte, este 

 
 
65 Estes textos têm edição moderna: Luís de Albuquerque, Os guias náuticos de Munique e Évora 
(Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1965). 
66 O texto sobreviveu em manuscrito mas existem algumas edições modernas disponíveis. Destaco 
como exemplo a primeira: Esmeraldo de situ orbis por Duarte Pacheco Pereira, Raphael Eduardo 
de Azevedo Basto (coord.), (Lisboa: Imprensa Nacional, 1892). 
67 Existe edição moderna: Luís de Matos (ed.), Um livro de marinharia inédito, Separata de Boletim 
Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira, Vol. X, (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1969). 
68 Também aqui há mais que uma edição do texto. Volto a destacar a primeira: João de Lisboa, Livro 
de Marinharia – Tratado da Agulha de Marear, copiado e coordenado por Jacinto Ignacio de Brito 
Rebello, (Lisboa: Imprensa de Libanio da Silva, 1903). 
69 Martín Fernández de Enciso, Suma de geografia que trata de todas las partidas e provincias del 
mundo: en especial de las Indias. E trata largamente del arte de marear. Juntamente con la esfera 
en romance: con el regimiento del sol e del norte (Sevilla: Jacobo Cromberger, 1519). 
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fidalgo estabeleceu ao longo da vida fortes ligações à vida marítima, quer em 

explorações, quer a nível da administração de territórios70 , e surge desta maneira 

como a personagem charneira nos primeiros momentos do Tratado sobre certas 

duuidas da nauegação e é aquele que despoleta uma discussão que se arrastaria por 

cerca de 30 anos nos trabalhos de Pedro Nunes. As suas duas dúvidas estão contidas 

na passagem inúmeras vezes transcrita71: 

 

Nam ha muytos dias senhor que falando com Martim afonso de Sousa sobre a 
nauegaçã que fez per as partes do sul: antre outras cousas me disse com quanta 
diligencia e per quantas maneyras tomara a altura dos lugares em que se achara: e 
verificara as rotas per que fazia seus caminhos: mas que de duas cousas se espantara 
muyto que em sua viagem esperimentou: e era. A primeira que estando ho sol na 
linha em todos os lugares em que se achou lhe nacia em leste: e se lhe punha no 
mesmo dia em oeste: isto igualmente sem nenhũa deferença ora se achase da banda 
do norte ora da banda do sul. E preguntoume porque razã: se gouernamos a leste ou 
oeste: ymos per hũ paralello: em hũa mesma altura sempre: sem nunca podermos 
chegar a equinocial onde leuamos a proa juntamente com o leste dagulha. O segundo 
que me preguntou he que elle se achara em .xxxv. graos da outra banda da linha: no 
tempo que o sol estaua no tropico de capricorno: e lhe nacia ao sueste e quarta de 
leste: e se lhe punha no mesmo dia ao sudueste quarta de loeste: como aos que viuem 
na mesma altura desta parte do norte: e que nam via como podia isto ser: porque per 
razam: assi auia de nacer aos que viuem da outra banda do sul quãdo ho sol anda per 
os signos da mesma parte: como nace a nos quando anda desta nossa banda. E poys a 
nos no verão estando ho sol no tropico de cancro: nos nace em nordeste quarta de 
leste: tambẽ aos que viuem da outra parte do sul: no seu verão deuia o sol de nacer ao 
nordeste quarta de leste. Satisfiz eu a estas duuidas per palaura ho milhor que pude: e 
todauia determiney descreuer ho que nisso me pareceo: porque se não perdesse meu 
trabalho: em cousa que segũdo eu estimo: he a principal parte pera quem deseja saber 
como se ha de nauegar per arte e per rezão.72 

 

Seja ou não este um episódio real, o certo é que o autor apresenta Martim 

Afonso como um navegador invulgar e uma incorporação do seu ideal do “novo 

marinheiro”. Isto é, alguém que estaria melhor formado que a maioria dos 

                                                 
 
70 Sobre Martim Afonso de Sousa veja-se: Carmen M. Radulet, «Martim Afonso de Sousa: 
navegador, guerreiro e explorador entre as Índias Ocidentais e as Índias Orientais», in: Maria Isabel 
Vicente Maroto, Mariano Esteban Piñeiro (coords.), La ciencia y el mar, (Valladolid: Los autores, 
2006) 287-309. Para saber mais sobre a sua vertente  política ver também: Alexandra Pelúcia, 
Martim Afonso de Sousa e a sua Linhagem: A Elite Dirigente do Império Português nos Reinados de 
D. João III e D. Sebastião, Dissertação de Doutoramento, UNL-FCSH, 2007.  
71 Obras, I, p. 105. 
72 Obras, I, p. 105. 
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navegadores, além de possuir um espírito crítico que, à partida, lhe permitiu 

observar algo que passaria despercebido a um piloto comum.  

Para melhor compreender o problema relatado por Pedro Nunes simulam-se, 

aproximadamente, as condições de observação experimentadas na expedição de 

Martim Afonso de Sousa. Assim fez Semedo de Matos no artigo “Em defensam da 

carta de marear”73  e, no que se segue, farei uso das suas indicações. Por uma 

questão de concordância com o itinerário da viagem, tome-se a posição do 

navegador num ponto qualquer, entre o equador e o trópico de Capricórnio74 , num 

dia de equinócio. Como vem referido no Tratado da Sphera, os que vivem nesta 

zona “tem duas vezes no ano o sol sobre a cabeça”75  e “convêm a saber que a todas 

as regiões do mundo o dia que o sol está na linha nasce em leste e se põe em 

oeste”76 . Atendendo à posição relativa e ao horizonte de lugar do observador nestas 

condições (colocado no ponto M), pode-se traçar o meridiano de lugar do 

observador (na fig. 1.1 é o circulo máximo que contém os pontos N, H e M). Nunes 

aponta que “nenhum paralelo fora da equinocial vai leste oeste”77  e sugere que se 

imagine um circulo máximo no céu que passe pelo nosso zénite, ou seja, pelo pólo 

do horizonte de lugar, círculo esse que faz 90º com o meridiano de lugar. Este 

círculo (o vertical primário) irá interceptar a equinocial em dois pontos, 

respectivamente, o oriente e o ocidente equinocial.  

 

 

                                                 
 
73 L. J. Semedo de Matos, «Em defensam da carta de marear», Oceanos, 49 (2002), pp. 36-53. 
74 Para uma descrição da expedição de Martim Afonso de Sousa consultar, por exemplo: “Relação da 
Navegação de Pêro Lopes de Sousa (1530-1532)”, Martim Afonso de Sousa, (Lisboa: Edições Alfa, 
1989) 85-151.  
75 Obras, I, p. 29. 
76 Obras, I, p.106. A linha a que Pedro Nunes se refere é o equador celeste; o Sol “está na linha” 
num dia de equinócio.  
77 Obras, I, p.106. Percebe-se que nesta altura Pedro Nunes não considerava os paralelos como 
caminhos leste-oeste. A primeira razão que apresenta baseia-se no facto de os paralelos não serem 
círculos máximos e, para qualquer horizonte do observador excepto quando o zénite está na 
equinocial, não cortarem os meridianos em quatro partes iguais (quadrantes). A questão dos rumos 
leste-oeste é central e Nunes volta a abordá-la mais tarde chegando a outras conclusões que não esta, 
como se terá oportunidade de ver.  
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Figura 1.2.1. N é o pólo norte, QHQ’ é a linha do equador, PP’ é o paralelo onde se 
encontra o ponto M, que representa a posição de Martim Afonso de Sousa. S é o ponto 
onde nasce o Sol, para um observador em M, no dia de um equinócio. A linha MS é 
um troço de círculo máximo, pelo que se um navegador pretendesse seguir esta rota, 
teria de mudar constantemente o ângulo que, em cada momento, faria com os 
meridianos por que passa. 

 

Quem seguisse por esta linha (que corresponde ao rumo leste-oeste dado 

pela bússola) seguiria por círculo máximo e, lógico seria que, quem assim 

navegasse se dirigiria ao equador. Mas Martim Afonso teria experimentado algo 

diferente e era essa a base da sua dúvida. No passo seguinte Nunes explica a 

“confusão”: 

 

Mas posto que o circulo grande sobredito nos encaminhe ao oriẽte equinocial e se 
represente pello leste da [a]gulha, e quem pello tal circulo for: va ter ao dito oriente 
equinocial, não auemos porem de cuidar: que quem por elle for yra a leste. Porque 
tãto que por elle andar achara que o leste da agulha não vay na proa do seu nauio. e 
andando espaço de caminho: em que esta deferença possa sentir achara que vay ja 
per outro rumo. E por tãto o que gouerna sem entender o porque o faz: emẽnda logo 
de principio sua nauegação: se que jr em hũa mesma altura. 
(…) E a rezam disto he: porque posto que no centro do horizonte donde partimos: 
fezesse o circulo grande sobredito com o meridiano angulos reitos: como conuem 
pera ficar repartido o horizonte em quatro partes iguaes. tanto que saymos fora do tal 
lugar logo mudamos o horizonte: e pello conseguinte o meridiano: e ja o meridiano 
nouo não corta ao circulo grande per que faziamos nosso caminho cõ angulos reitos: 
mas faz outro desigual (…).78 

                                                 
 
78 Obras, I, p.107. 

 36



 

Percebe-se que no momento em que o navio começa a deslocar-se, as 

condições alteram-se de tal maneira que este já não estaria a navegar segundo a rota 

inicial. Isto é, a relação entre o rumo de leste dado pela bússola e a rota segundo o 

círculo máximo, tal como é obtida no momento de partida, não se mantém constante 

no decurso da viagem. Nas palavras de W.G.L. Randles: “se o barco fosse 

direccionado desde o ponto de partida para atravessar o equador sobre um círculo 

máximo, um rumo da bússola apontado para leste mostraria, à medida que a viagem 

prosseguia, uma direcção diferente da do barco e [o navegador] procuraria colocá-lo 

numa rota paralela ao equador”79 . Resumindo, o navegador que quisesse manter o 

rumo de 90º (por exemplo) daria por si a não “sentir” a variação de latitude, isto é, 

estaria a navegar sobre o paralelo já que, estaria sempre a corrigir uma rota com 

pequenos desvios imperceptíveis. 

A questão é subtil e assenta principalmente na diferença que existe entre 

uma rota seguindo um círculo máximo e uma rota seguindo um rumo constante. 

Esta dúvida revela que, na época, esta diferença entre as duas variantes de 

navegação num globo ou, num sentido mais lato, numa superfície esférica não seria 

totalmente clara (pelo menos para a maioria das pessoas).  

Esta confusão entre navegação seguindo um rumo constante ou seguindo um 

círculo máximo condicionava o entendimento e uso da carta de marear comum: as 

linhas rectas eram, erradamente, assumidas como linhas de rumo constante. 

Objectivamente e independentemente de o problema ter ou não expressão na altura, 

ou de alterar a navegação das carreiras ultramarinas, quem assim navegasse estaria 

a seguir uma navegação enganosa80 .  

                                                 
 
79 W.G.L. Randles, «Pedro Nunes e a descoberta da curva loxodrómica», Gazeta de Matemática, 143 
(2002) 90-97. 
80 Na verdade, os próprios pilotos estariam já familiarizados com o facto de as distâncias tomadas na 
carta não serem as que tinham que percorrer na realidade. Por exemplo, João de Castro no seu 
Roteiro de Lisboa a Goa (1538), refere a propósito do caminho entre o Brasil e o Cabo da Boa 
Esperança que “está ya assentado por máxima nos mareantes, que nêste caminho se haon de contar 
mais léguas em cada dia natural, do que acharem que a nau podia andar”, Salvador García Franco, 
Historia del Arte y Ciência de Navegar. Desenvolvimento histórico de “Los cuatro términos” de la 
navegcíon, Tomo II, (Madrid: Instituto Histórico de Marina, 1947), p. 41. 
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A explicação da segunda dúvida de Martim Afonso deteve um pouco mais o 

cosmógrafo. Em primeiro lugar interessava esclarecer a natureza dos rumos e 

principalmente clarificar a navegação ao longo de um paralelo, o que não era trivial. 

Nunes sublinha que os paralelos não podem ser considerados caminhos de leste-

oeste ainda que façam ângulos rectos com os meridianos. Isto introduzia uma 

questão dupla de igualdade de ângulos rectos já que tanto os paralelos como os 

círculos máximos fazem ângulo recto num mesmo ponto do meridiano de partida, o 

que poderia sugerir uma impossibilidade lógica. Contudo, informa o leitor que 

demonstrou no seu liuro dos triãgulos spheraes81  (obra hoje perdida) que os 

ângulos rectos feitos pelos paralelos são ângulos rectos de direito, ou seja, são tão 

rectos como os ângulos feitos por intercepção de círculos máximos. Uma outra 

informação importante é de que os paralelos não podem ser identificados com rotas 

indicadas pela agulha já que estas são, na verdade, círculos máximos num globo.  

Como consequência desta interpretação as bases da construção e uso da 

carta de marear comum estavam postas em causa. Os navegantes poderiam não 

entender bem a sua natureza geométrica, nomeadamente “que todalas linhas 

dereitas que estam na carta sam cortaduras dos circulos mayores [círculos máximos] 

e orizõtes. e yndo sempre em hũa rota: inclinandoa ao lugar do orizonte pera onde 

vão: he impos[s]iuel que vão pellas taes linhas dereitas: e elles fazem sua cõta per 

ellas como se per ellas fossem. Do qual se segue: que os lugares ficam situados 

onde nam estam (...)”82 . Só assim se explicava a necessidade de “defender a carta”.  

 

 

                                                 
 
81 “como demostrey na .xxiiij. proposição do primeiro livro dos triãngulos spheraes”. Obras, I, p. 
111. Este texto encontra-se hoje perdido. Provavelmente não terá passado de um registo manuscrito 
sobre temas gerais de trigonometria esférica. Sobre isto veja-se: Henrique Leitão, «Sobre as “obras 
perdidas” de Pedro Nunes», Henrique Leitão, Lígia Azevedo Martins (Coords.), Pedro Nunes, 1502-
1578: Novas terras, novos mares e o que mays he: novo ceo e novas estrellas (Lisboa: Biblioteca 
Nacional, 2002) 45-66. 
82 Obras, I, p. 112. 

 38



Foi claro para Nunes que, quem seguisse estas “linhas” estaria, na realidade, 

a percorrer uma rota que não era um arco de círculo máximo mas sim, a sua “linha 

irregular” que é apresentada pela primeira vez numa figura: 

 

 

 

Figura 1.2.2. Versão actual da figura apresentada por Nunes no seu primeiro Tratado 

(Obras, I, p. 113). Trata-se de uma vista a duas dimensões a partir de um ponto 
exterior a esfera e perpendicular à linha do equador (equinocial) no ponto c. Nota-se 
aqui, a diferença clara entre um circulo máximo, de, e a representação de uma curva de 
rumo, ab.   

 

Estas novas conclusões teriam alguns impactos práticos e Nunes, com as 

suas ideias e pretensões deve ter surgido aos olhos dos mareantes com uma atitude 

pouco habitual, o que desde logo poderá ter dado origem a tensões entre o 

cosmógrafo e os mareantes. A simples diferenciação das formas de condução de 

embarcações teria gerado alguma confusão. Não seria evidente, para quem toda a 

vida havia conduzido um navio sem estas “complicações”, que estas se reduzissem 

a uma de duas opções: navegar segundo a linha de rumo constante, o que obrigava a 

cálculos e a evitar a confusão deste com os caminhos rectos da carta; ou navegar 

por círculo máximo, a rota mais curta entre dois pontos, que também obrigava a 

cálculos e acertos frequentes. A interpretação da carta seria também afectada: nas 

palavras de Nunes, não servindo a carta normal, ou melhor, não servindo as “falsas” 
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interpretações e usos que dela faziam, o melhor auxiliar da navegação, seria a 

“poma rumada”, ou globo com rumos traçados.  

Nunes volta depois ao propósito de explicar a segunda dúvida de Martim 

Afonso de Sousa. Mas antes disso, faz um último desvio para analisar a maneira de 

saber a rota entre dois lugares. Este aspecto introduz nova crítica às limitadas 

técnicas dos pilotos da época que não sabiam “mais que esperar o meo dia” para 

estimar a latitude. De seguida, explica finalmente a dúvida de Martim Afonso 

usando os princípios “tirados da sciencia dos triãgulos spheraes”. Não me irei deter 

sobre esta questão, uma vez que acaba por ser um simples exercício matemático 

cujo propósito acaba por ser a chamada de atenção para os métodos de obter alturas 

extra-meridianas83 .  

Chegado ao final da sua exposição, Nunes avisa que fica uma coisa ainda 

por esclarecer. Reclama uma diferença entre o valor medido por Martim Afonso 

para o azimute de nascimento do Sol, “estando [o navegador] em .xxxv. graos da 

banda do sul” 84  (onde obteve sueste quarta de leste, que corresponde a 123º45’) e 

as suas conclusões teóricas para o mesmo valor (“sueste quasi quarta e mea de 

leste” que corresponderá a cerca de 119º). Esta nota indica que o navegador já se 

preocupava com a medição de amplitudes ortivas, o que não era comum na época 

mas também reflecte perfeitamente as linhas de orientação do programa de Nunes. 

O cosmógrafo faz passar a ideia de que, sem sair do seu gabinete e usando somente 

ferramentas matemáticas, foi possível confrontar as medições a bordo com as suas 

próprias limitações, estabelecendo assim uma superioridade da demonstração 

matemática em relação à observação. Revela também a necessidade de se 
                                                 
 
83 García Franco é de opinião que “(…) en Pedro Nuñez – pronto seguido de otros autores 
peninsulares y extranjeros – encontramos la iniciación de los métodos basados en observaciones 
extrameridianas de los astros. Mas comprendiendo que los métodos trigonométricos no estaban al 
alcance de los navegantes, resuelve el problema empleando pomas o esferas. (…) Shoneri, en la 
edición del Scripta clarissimi mathema, de Monte Regio, cree que este lo empleó cuando la aparición 
del cometa de 1472. Pêro la forma prática de resolucíon es debida a Nuñez, indudablemente”. 
Salvador García Franco, Historia del Arte y Ciência de Navegar. Desenvolvimento histórico de “Los 
cuatro términos” de la navegacíon, Tomo I, (Madrid: Instituto Histórico de Marina, 1947), p. 182. 
Provavelmente a ideia dos métodos de alturas extra-meridianas não seria original do cosmógrafo de 
D. João III. Este era um tópico que ocupara anteriormente os cosmógrafos ibéricos principalmente a 
partir da preparação da expedição de Magalhães. 
84 Obras, I, pp. 118-119. 
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adequarem os processos e técnicas a esta nova realidade e de se introduzirem 

algumas melhorias nos instrumentos que eram usados.  

 

1.2.2 Tratado em defensam da carta de marear 
 

No segundo tratado original, Nunes retoma os assuntos sobre a carta de marear. 

Como se viu, a interpretação errada das cartas trazia, por vezes, alguns problemas 

aos homens do mar e erros sistemáticos no seu uso e servia como pano de fundo a 

diversas questões de navegação que podiam ser resolvidas matematicamente.  

Este Tratado é bem mais extenso que o seu antecessor. É também um texto 

mais complexo e diversificado e em que se abordam também outros assuntos 

inerentes ao ofício de cosmógrafo. Após a dedicatória ao infante D. Luís, Nunes 

enaltece os feitos lusos sublinhando que os nautas portugueses teriam partido e 

navegado usando de técnicas muito próprias e mais evoluídas em relação às dos 

antigos. A primeira dessas “técnicas” surgia ligada às melhorias que se 

introduziram na cartografia. Aqui assenta a sua defesa da “carta de marear dos 

portugueses”: em primeiro lugar, estabelece a carta como um instrumento, para 

todos os efeitos, mais evoluído que a carta portulano usada na navegação 

mediterrânica (ao mesmo tempo irá afirmar que “a carta nam he planisfério”, 

distanciando-se também do uso de projecções de Ptolemeu para fins de navegação 

marítima); em segundo lugar, a haver problemas no seu uso seriam estes da 

responsabilidade dos pilotos que não a entendiam tal como ela era, no fundo, 

“imperfeita” e “limitada”.  

Boa parte da confusão e erros sistemáticos no uso das cartas comuns eram 

função da transferência das técnicas de navegação mediterrânica para o Atlântico 

trouxe consigo inadaptações e erros sistemáticos. A navegação no Mediterrâneo era 

tecnicamente muito mais simples que a do Atlântico85 , onde as técnicas de 

navegação necessárias à condução de um navio, por exemplo, que fizesse a Carreira 
                                                 
 
85 O mesmo se pode dizer de outras técnicas com evidentes marcas locais como sejam a que se fazia 
no Golfo Pérsico, Mar Vermelho ou no Mar do Norte. 
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da Índia eram técnicas mistas, já que cruzavam diversos regimes de ventos, 

correntes e outras condições climatéricas e geográficas.  

 O primeiro argumento de defesa da carta assenta na necessidade da sua 

utilização, isto é, na vantagem que tem o seu uso, em relação à navegação “indo a 

acertar”. Contudo, a carta de marear comum tinha problemas de conformidade com 

o globo, nomeadamente na representação de distâncias leste-oeste que aumentam 

com a distância ao equador o que estava, no fundo, por detrás da distorção que 

sofria. Nunes dá um exemplo prático para mostrar isso mesmo e escolhe o caso em 

que Ptolemeu calculou a distância do cabo “Comori” à China e entre as cidades de 

“Corura” e “Palura” usando “linhas dereitas e equidistantes: por paralellos e 

meridianos”, usando trigonometria plana em vez de esférica, aparentemente sem 

grandes problemas, tal como os pilotos também faziam. Relembra também que 

Ptolemeu, ciente da questão da não conformidade, fazia uma correcção tirando um 

terço ao valor da distância reportada. Nunes afirmou que Ptolemeu tinha noção de 

que os caminhos eram as tais linhas “yrregulares”, as mesmas que idealizou no 

Tratado sobre certas duuidas e apresenta uma das mais conhecidas figuras com 

estas representações86 . Descreve-a brevemente e indica que todas as linhas de rumo 

vão cruzar o globo até chegarem ao pólo87 .  

 

                                                 
 
86 Obras, I, p.128. 
87 Nunes viria a rever e emendar este ponto da convergência dos rumos ao pólo. Em relação às 
representações polares, esta não seria original. Já em 1522, por exemplo, um anónimo 
(provavelmente Pedro Reinel) tinha produzido um mapa em projecção polar do hemisfério sul. Ver 
em: Portugaliae Monumenta Cartographica, Armando Cortesão, Avelino Teixeira da Mota, Vol. I, 
(Lisboa: Comissão para as Comemorações do V Centenário da Morte do infante D. Henrique, 1960), 
pp. 39-41. 
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Figura 1.2.3. Trata-se de uma projecção zenital polar. Sobre a circunferência (linha do 
equador) destacam-se quatro pontos, espaçados de 90º, donde saem quatro linhas de 
rumo (duas correspondem a 45º e as outras duas a 60º) formando este padrão. As 
linhas rectas que se cruzam no pólo são meridianos. 

 

No texto são também abordadas questões relacionadas com o correcto 

posicionamento de terras na carta, questão fortemente ligada ao problema da 

longitude. Nunes, salienta que a melhor maneira de salvaguardar o problema da 

longitude e posicionar correctamente locais na carta será tomar distâncias 

conhecidas e medidas em léguas com o compasso e não em graus ou então tomar as 

distâncias obtidas pelo método dos eclipses (lunares)88 . É neste ponto que introduz 

o conhecido exemplo de cálculo da distância entre Terceira, Madeira e Lisboa para 

provar que a diferença entre meridianos tomados a diferentes latitudes forçosamente 

teria de ser corrigida por um factor que seria função dessa latitude, ou seja o 

comprimento de um grau num paralelo não era igual a um grau na equinocial. 

Assim sendo as distâncias leste-oeste seriam reduzidas em relação ao que a carta 

mostrava e dá ainda outro exemplo em relação a erros cometidos no caminho da 

Índia. Mas disto falar-se-á com maior detalhe quando se analisar as Opera de 1566. 

                                                 
 
88 A proposta não seria original. D. Jaime de Bragança escrevera a D. João III a propósito desta 
questão antes da reunião da Junta de Badajoz, veja-se: Abel Fontoura da Costa, Marinharia dos 
Descobrimentos, p. 159. Também D. Francisco de Melo fez à mesma Junta uma proposta nesse 
sentido em 1524. Informação em Arte de Navegar de Manuel Pimentel (Lisboa: Junta de 
Investigações do Ultramar, 1969), p. 43.  
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Certo é que Nunes acusa os pilotos de não entenderem a carta 

geometricamente. Mas não eram os únicos, já que também os construtores de 

globos (acusados de falta de conhecimentos matemáticos) poderiam ser afectados 

por problemas semelhantes. Seriam necessários mais dados para confirmar a 

afirmação de Pedro Nunes mas este parece apontar para erros no posicionamento 

das terras nos globos. Isto poderia acontecer se as posições dos locais fossem 

retiradas directamente da carta, introduzindo assim erro duplo. 

Nunes dedica seguidamente algumas páginas ao emendar do “levante” das 

cartas. Quer isto dizer que se irá pronunciar sobre a desadequação existente nas 

cartas entre os valores de latitude dos lugares no Mediterrâneo e os lugares no 

Atlântico. Como já foi referido, isto era evidente quando se “cruzavam” os valores 

das anteriores cartas maiorquinas com as novas cartas atlânticas e dá exemplos da 

posição de algumas das mais importantes cidades da orla mediterrânica e dos erros 

associados às suas posições.  

 

 
 

Figura 1.2.4. Adaptação de uma figura que demonstra bem as distorções a que as 
cartas mediterrânicas estavam sujeitas. Veja-se a figura original em: Joaquim Alves 
Gaspar, «Qual o sistema de projecção das cartas de marear?», Anais do Clube Militar 
Naval, 135 (2005), p. 32489. 

 

                                                 
 
89 Deste autor veja-se ainda a interessante dissertação: Joaquim Alves Gaspar, From the portulan 
chart of the Mediterranean to the latitude chart of the Atlantic – Cartometric Analysis and 
modelling, Dissertação de Doutoramento, Universidade Nova de Lisboa, 2010.  
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Após esta análise sugere uma nova configuração/solução para a 

apresentação da carta: 

 

Mas ho milhor seria: pera escusarmos todos estes trabalhos: que fizessemos a carta 
de muitos quarteyrões: de bom compasso grande: nos quais guardemos ha proporção 
do meridiano ao parallelo do meio: como faz Ptolomeu nas tavoas das provincias: 
porque ficariam todas as longuras, alturas e rotas no certo, ao menos não avera erro 
notavel: e trazerse a carta em livro, mas não como os que agora fazem, que valem 
bem pouco. E nos quarteyrões em que não houver terra: que passe de desoyto graos 
daltura poderemos fazer todolos graos iguais aos do meridiano polla diferença ser 
pouca: e como daqui passar: faremos os graos da longura iguais aos do parallelo do 
meio: porque ho que per huma parte se acrecenta, pala outra se diminue. E quem 
olhar como vam as causas: em todo ho que he descuberto daqui pera oriente achara 
que fazendo assi não ficara mudança nas longuras: somente alguma coisa, muito 
pouca, mas em levante e ponente e outras partes que estam em mayor altura avera 
muita: e ficara tudo no certo.90   

 

A solução passava por construir um caderno de cartas, em “tiras” paralelas 

ao equador terrestre, que cobrissem todas as latitudes. Estas tiras seriam construídas 

proporcionalmente ao paralelo médio, o que corresponde a uma aproximação local 

plana e por isso pouco afectada pela distorção imposta pela convergência de 

meridianos. Nunes aponta que é nas terras acima de 18º de latitude que se começam 

a sentir mais os efeitos dessa convergência. Não refere muito mais em relação às 

proporções do referido livro e também não parecia preocupado em emitir instruções 

para assegurar a continuidade entre as folhas. Isto pode indicar que esta solução 

nunca teria sido posta em prática. A solução noniana não seria de fácil 

concretização e provavelmente teria ainda de ser afinada já que a questão da 

continuidade entre folhas seria crucial para uma boa (e fácil) navegação.  

O regimento das léguas também merece a sua atenção mas dedica-lhe aqui 

menos de uma página, apenas para apontar a necessidade da sua revisão91. Quando 

                                                 
 
90 Obras, I, p. 141. 
91 “Quanto ao regimento que se tem no nauegar, que cabe em minha profissão: não ha muitas cousas 
que apontar. Ho numero de legoas que respondem per dereito: e per deferença de meridianos aos 
graos daltura: nam pode deyxar dauer algum erro: porque estes numeros sam rayzes quadradas: que 
poucas vezes sam puntuaes: e nam sendo o erro grande: nam se deue de estimar. Eu nunca lhes fiz 
sua conta pera verificar este regimento: mas ho modo he craro: porque tudo isto se demostra em hũ 
triangulo de angulo reyto (...).”, Obras, I, p. 142.  
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voltar a tratar do assunto em 1566 não será assim e a questão será extensamente 

analisada. Segue-se um comentário ao valor da inclinação da eclíptica, parâmetro 

necessário ao cálculo da latitude de um lugar. Nunes adopta 23º 30’, um valor que 

recolheu de Regiomontano92 . O valor atribuído pelos astrónomos a este parâmetro 

variou ao longo do tempo, por razões naturalmente ligadas à sua maior ou menor 

competência, à qualidade dos instrumentos de observação da época e à própria 

evolução dos dados astronómicos. A escolha de dados de Regiomontano 

salvaguarda a excelência técnica e corresponde a um valor “redondo”, o que facilita 

o seu uso e pode reduzir os erros de cálculo93.  

Pedro Nunes chamou também a atenção para a variação da declinação do 

Sol durante o dia e para a necessidade de se ter atenção a este factor, no caso de se 

usarem tabelas calculadas para lugares que distem mais de 6 horas do local em que 

se encontrar o observador94 . Sugere também que, em vez das habituais tabelas com 

a declinação do Sol para 4 anos, se usasse apenas uma em conjunto com tabelas da 

posição do Sol ao longo do Zodíaco para os mesmos 4 anos, tendo sempre em conta 

a variação da declinação. Nas Opera de 1566 iria retomar este assunto. As suas 

sugestões seriam mais tarde comentadas e analisadas por outros cosmógrafos que as 

incluiriam nos seus textos ou aulas, tornando-as num dos assuntos mais difundidos 

da obra noniana. No entanto, alguns historiadores notaram que este procedimento 

não favorecia os pilotos. Fontoura da Costa, por exemplo, chegou a escrever que 

esta sugestão foi usada por D. João de Castro mas não consta que tenha sido usada 

                                                 
 
92 Pela primeira vez incluído na sua Tabulae directionum, (1ª edição, Augsburg: Erhard Ratdolt, 
1490). Para completar esta informação ver as Anotações em Obras, IV, pp. 644-645. 
93 “Nas tauoas da declinaçam do sol não ha de passar a mayor de vinte e tres graos e meo: e 
conforme a isto as outras: e por tanto os tres miudos que mais ha nos regimentos sam sobejos: 
porque posto que a deferença seja pouca: o sobejo não serue de nada.”, Obras, I, p. 142. Ele não 
seria o único a utilizar este valor. Mais tarde o valor 23º 30’ seria utilizado (por exemplo) por 
Edward Wright, exactamente porque facilitava os cálculos e não introduzia grandes erros. 
94 “E he milhor fazer as quatro tauoas pera saber o lugar do sol: com sua equação: e despoys hũa 
tauoa pequena de declinações: pera hũa quarta do zodiaco: que serue pera todas quatro: que fazer 
quatro tauoas pera a declinaçam em quatro annos. Ter respeito a deferença dos meridianos: pera 
saber ho lugar do sol ou a declinaçam: no que pertence pera saber a altura par[e]ceme cousa 
escusada: saluo se a defereça dos meridianos for mais que seys oras: e isto ainda nos dias em que a 
declinaçam crece ou mingoa muito. porque mais se erra no tomar do sol no astrolabio.”, Obras, I, p. 
142. 
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por outros, o que se verá no decorrer desta tese não corresponder totalmente à 

verdade.  

No seguimento do texto escreve um comentário muitas vezes considerado o 

seu erro mais teimoso: Nunes sugere a correcção da distância da estrela polar ao 

pólo:  

 

No regimento que tem os pilotos pera tomar a altura do polo pella estrela: ha erro: 
porque diz que da estrela ao polo ha tres graos e meo e sam quatro graos e noue ou 
dez minutos: ho mays que dizem que quando hũa guarda esteuer com ha outra em tal 
rumo que a estrela do norte estara abayxo ou acima do eyxo tantos graos .ec. Nam 
tenho isto por certo e o melhor he tomar a estrela quãdo esta mais alta ou mais bayxa: 
porque entam esta no meridiano e acrecentar ou tirar os quatro graos e dez minutos 
que ha della ao pólo.95 

  

Afirma ser esse valor de 4º e 9’ (ou 10’), em vez do valor usual de 3º 30’, 

comum entre os pilotos. Este valor foi calculado por Werner (com base num valor 

da precessão também adoptado por si) e sugere que Pedro Nunes não se terá dado 

ao trabalho de observar a estrela, confiando, uma vez mais, em autoridades na 

matéria96 . Aconselha, desta feita com razão, também a observar a polar na maior ou 

menor altura, ou seja no meridiano, já que não estaria certo em relação aos valores 

usuais do regimento. De resto, não apresenta muitas objecções a este regimento, o 

que poderá indicar que não teria ainda dedicado muito tempo na sua análise. Já nas 

Obras de 1566 a situação seria diferente.  

No que diz respeito à agulha de marear Nunes aceitava como dado adquirido 

que as agulhas não apontavam ao pólo geográfico97 . Em relação à sua variação faz 

questão de escrever que não dá crédito às leituras dos pilotos por estas apresentarem 

leituras diferentes para um mesmo lugar. Também reprova o método usado pelos 

                                                 
 
95 Obras, I, p. 143. 
96 Werner calculou este valor para o ano de 1500. Baseou-se num valor da precessão de 49000 anos e 
nas Tabelas Afonsinas, J. Werner, In ptolemaei geographiam annotationes (...) (Norimbergae: 
Johann Stuchs, 1514). 
97 Ainda hoje se encontram informações que induzem, erradamente, o contrário. Cito como exemplo: 
“(...) Pedro Nunes y Medina negaron el fenómeno (...)”. Luisa Martín-Meras, “Las enseñanzas 
náuticas en la Casa de la Contratacíon de Sevilla”, La Casa de la Contratación y la navegación entre 
España y las Indias, Antonio Acosta Rodríguez, Adolfo Luis González Rodríguez, Enriqueta Vila 
Vilar (eds.), (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2003), p. 682. 
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pilotos para saber o valor da declinação e que consistia em “bornear” ou seja, 

alinhar a agulha com a posição de uma estrela (tipicamente a Polar, a do pé do 

Cruzeiro do Sul ou mesmo o Sol) e daqui fazer o cálculo. Nunes refere que neste 

processo “cabe muito engano” e sugere que a verificação da declinação da agulha se 

deve fazer usando a posição do Sol e de seguida sugere um instrumento que 

permitiria obter valores aceitáveis: 

 

Acerca do nordestear e norestear das agulhas tenho por certo que ellas não 
demandam ho polo: porque nam vi agulha que nesta terra não nordestease: na 
quantidade do nordestear posta que os pilotos ho afirmão muito não lhes dou credito: 
porque hũs dizem que nordestea muito: e outros que pouco: em hũs mesmos lugares. 
Bem pode ser que hũas facam mais deferença que as outras: mas elles não podem 
saber a verdade disto: pela arte que dizem: que pera isto tem: a qual he bornearem 
com a vista a agulha com a estrela: porque alem da estrela andar ho mais do tempo 
fora do meridiano: no bornear cabe muito engano: e não se pode isto verificar bem 
per estrela se não pelo sol. Poderião os pilotos leuar hum circulo de pao ou metal: 
com hum estilo perpendicular no centro: e a roda do circulo graduado como 
astrolabio: e sobre hum ponto do diametro fora do centro: em que esta ho estilo se 
fara hum circulo pouco mayor que ha rosa da agulha: o qual se cauara pera nelle se 
meter e andar liure como conuem: e pendurarsea este estromento: per cordeys ou per 
outra arte: que se pode dar: pera ficar ao liuel.98 

 

A sua proposta é bastante interessante. O instrumento que descreve é um 

instrumento suspenso mas que poderia ser incorporado numa caixa com sistema 

cardan. A determinação da variação da agulha bem como a questão das alturas 

extra-meridianas foram novos problemas que ocuparam os cosmógrafos durante os 

primeiros quarenta anos do século XVI. As propostas de Nunes não foram únicas. A 

par com estas destacam-se as de Francisco Faleiro e Manuel Lindo que serão 

analisadas no Capítulo 2.1. 

De seguida, Nunes detém-se na questão da obtenção da hora sabendo-se o 

lugar do Sol. Acusa os pilotos de confundirem o “real” trajecto do Sol com a sua 

projecção equinocial e com isto errarem na determinação das horas. Claro está que 

se a deslocação do Sol ao longo da eclíptica durante o dia fosse linear, não seriam 

precisos relógios já que a leitura da hora era directa. Isto era importante porque a 

                                                 
 
98 Obras, I, pp. 143. 
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partir do conhecimento da hora se poderia obter o rumo, e vice-versa99 . Comenta e 

demonstra que para se saber as horas não bastaria saber em que rumo se encontrava 

o Sol, a sua altura e a sua declinação100  e seria também necessário saber a latitude 

do observador. Nunes dedica bastante espaço a esta questão analisando algumas 

configurações específicas. Termina este preâmbulo com uma referência ao relógio 

de Acaz101 , interessante problema, tomado como milagre na bíblia, e que demonstra 

matematicamente. Sobre isso voltaria também a escrever nas Opera.  

No ponto seguinte aborda uma questão que tinha deixado em aberto no 

primeiro tratado: a navegação por círculo máximo. A análise desta questão é 

particularmente interessante. No fundo, ao esclarecer a diferença entre círculo 

maior e rumo constante contribui para a introdução duma técnica de navegação 

alternativa. Esta simples adição de um aspecto técnico à prática do piloto revelar-se-

ia muito importante na evolução da navegação para uma ciência de pleno direito. O 

ponto central é que um navegador formado dentro do contexto tradicional jamais 

teria consciência desta técnica, uma vez que só era possível dominá-la recorrendo-

se a ferramentas matemáticas, mesmo levando em conta que Nunes anuncia 

instrumentos que facilitariam os cálculos. Em teoria, os pilotos com conhecimentos 

mais avançados estariam numa situação de vantagem profissional em relação a 

outros, e esta seria uma condição essencial para uma futura mudança de paradigmas 

ao nível da profissão. Contudo, Nunes dá apenas breves indicações formais sobre o 

processo prático que, uma vez mais, apresentaria mais desenvolvido em 1566.  

A matéria que se segue era presença obrigatória nas aulas que o cosmógrafo 

teria que dar aos pilotos: o regimento da altura do polo ao meo dia102 . Este 

                                                 
 
99 “E posto que diga que pellas oras se pode saber ho rumo: e pello rumo as oras: isto se entendera 
tendo sabida a altura do polo: ou cousa de que a altura do polo se possa tirar: porque doutra sorte he 
imposiuel que se saiba hũa destas cousas pella outra: em todo tempo que ouuer sol geralmente. 
Quero dizer que tendo sabido ho rumo em que esta o sol: e a sua altura sobre ho horizonte: e a 
declinação: nam bastam todas estas cousas pera saber a ora que he vniuersalmente”. Obras, I, p. 147. 
100 Isto acontece porque o triângulo esférico tem duas soluções. Veja-se a explicação matemática, 
por exemplo, em: W. M. Smart, Text-Book on Spherical Astronomy, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1971), p. 10. 
101 Obras, I, pp. 156-157. 
102 Um dos melhores estudos sobre este tema pode ser encontrado no trabalho de Luís de 
Albuquerque: Navegação astronómica, (Lisboa: Comissão Nacional para a Comemoração dos 
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regimento tinha já bastante tradição na marinharia portuguesa e era, a par com o 

regimento da estrela polar, um procedimento típico a bordo. Nunes simplifica um 

pouco a linguagem e resumiu-o a seis regras. 

As matérias que se seguem tiveram também grande destaque no conjunto da 

sua obra. Trata-se de métodos para calcular a latitude a qualquer hora do dia em que 

fosse possível observar o Sol. Estes processos teriam começado a ser desenvolvidos 

para serem usados na viagem de Magalhães e chamaram a atenção dos cosmógrafos 

na década de trinta do século XVI. Antes da publicação noniana, já Francisco 

Faleiro tinha aludido ao assunto, em 1535, mas a extensão e profundidade da sua 

análise não são comparáveis aos escritos por Pedro Nunes. Também o cosmógrafo 

Manuel Lindo escreveria sobre o assunto num texto que foi buscar inspiração ao 

trabalho de Nunes. O cosmógrafo começa por escrever um capítulo geral 

denominado Como se tomara a altura do polo em todo o tempo que ouuer sol, e 

nele inclui algumas regras, designadas por “documentos”, destinadas a desenvolver 

a noção espacial do posicionamento relativo entre observador e Sol, essenciais para 

entendimento e aplicação dos seus métodos matemáticos.  

Findo este capítulo apresenta os métodos de cálculo da latitude por extra-

meridianas103 . Toda a retórica antecipa o uso de um instrumento de sua autoria – a 

lâmina de sombras. Curiosamente Pedro Nunes aproveita para referir a lâmina “que 

se fez pera sua Alteza de Marfil”104 , ou seja, relata que realmente um dos seus 

instrumentos terá sido cuidadosamente construído em marfim para oferta. Este 

                                                                                                                                        
 
Descobrimentos Portugueses, 1988). Albuquerque apresenta neste texto, com igual competência, 
análises dos métodos mais comuns de determinação da latitude. Ver também o que Abel Fontoura da 
Costa escreve na Marinharia dos Descobrimentos. 
103 “E porque nenhuma cousa se pode alcançar em Astrologia e cosmographia: se não presupondo a 
noticia doutras cousas ja sabidas que se tomão por fundamento: as quaes se ainda quisesemos 
resoluer nos principios donde nacerão: necessariamente jriamos parar em estromentos. Por tanto se 
queremos saber a altura do polo assi no mar como na terra: em todo tempo que ouuer sol: necessario 
nos sera fazer outro tanto. E porq não vejo cousa que no mar possamos leuar: que sendo indiferente a 
todalas alturas do polo: nos possamos della mais aproueitar q da agulha q representa ho horizõte em 
toda parte: e estrelabio e globo q representa o vniuerso e ho regimento da declinação do sol que he 
comũ a todallas alturas. Por tanto ajudãdome destas cousas per fundamento juntamente cõ a 
demostração mathematica darey dous modos per que a altura do polo se possa alcançar”. Obras, I, 
pp. 164-165. 
104 Obras, I, p. 166. 
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instrumento deveria ser usado em conjunto com um globo onde se marcavam as 

leituras. Depois aborda aplicações do método consoante os vários casos de 

posicionamento relativo entre observador e Sol. 

Segue-se então um segundo método para obtenção de leituras extra-

meridianas do Sol em que mais uma vez se terá que usar a famosa lâmina de 

sombras, sendo que também aqui se irá requerer o uso de um globo como 

instrumento auxiliar. Desde logo se percebe que a sua aplicação não seria imediata 

já que a utilização de globos a bordo não era comum, em parte pelo seu custo e 

também porque não eram nesta altura instrumentos fiáveis, além de serem objectos 

de difícil manuseamento nos exíguos espaços dos navios. 

Por fim, Nunes tem ainda tempo para comentar o conhecido “Regimento das 

legoas que respondem ao grao de norte-sul per qualquer das quartas (...)” e 

apresentar as tabelas auxiliares com os valores da declinação solar e sua posição no 

Zodíaco (esta para os anos 1537-1540)105 .  

Deixa por fim duas sugestões gráficas para facilitar o uso quer do Regimento 

das léguas quer do Regimento da altura do Sol – o quadrante de redução de léguas 

e um instrumento para saber o lugar do Sol. O quadrante de redução teria um 

aspecto semelhante a um quadrante normal e servia para determinar o valor de uma 

légua em cada paralelo. Já o esquema para determinar a declinação solar tinha 

exactamente a função de determinação desse parâmetro. Não se sabe com certeza 

absoluta se estes esquemas são de sua autoria. Certo é que o seu uso era fácil, 

apesar de requerer conhecimentos de trigonometria básica (ou então de tabelas de 

senos), o que terá motivado outros autores a incluírem descrições semelhantes nas 

suas publicações106 . 

                                                 
 
105 Obras, I, pp. 173-174. Os valores que apresenta são diferentes dos de Martín Fernández Enciso, 
Suma de Geographia que trata de todas las partidas y provincias del mundo, fls. XXIv.-XXIIr. 
Salvador García Franco sugere que as tabelas apresentadas por Nunes derivam das tabelas de Zacuto 
tendo o cosmógrafo português corrigido os valores do Almanach à razão de 1’46’’ por quadriénio. 
Salvador García Franco, Historia del Arte y Ciência de Navegar. Desenvolvimento histórico de “Los 
cuatro términos” de la navegacíon, Tomo I, (Madrid: Instituto Histórico de Marina, 1947), p. 178. 
106 Além da consulta dos volumes I e IV das Obras, podem encontrar-se mais indicações, por 
exemplo, na Marinharia dos Descobrimentos, de Abel Fontoura da Costa, e na Navegação 
Astronómica, de Luís de Albuquerque.  
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Sumário 
 

O objectivo desta secção foi apresentar os primeiros tratados de Nunes, destacando 

as matérias mais importantes para o que se segue nesta tese.  

Nestes textos os leitores teriam acesso a uma revisão das principais técnicas 

de navegação utilizadas pelos marinheiros portugueses. Esta era uma tarefa 

associada ao cargo de cosmógrafo, e que realiza com bastante desenvoltura teórica. 

Apesar de ele ter sido o autor que mais avançou em termos teóricos neste campo, 

não seria o único a preocupar-se com a melhoria das técnicas de navegação na 

península. De facto, como se verá melhor na segunda parte, a arte de navegar 

registou uma acentuada evolução na primeira metade do século XVI. Outros textos, 

como o livro de Faleiro e o manuscrito de Manuel Lindo, também registam vários 

progressos em relação ao que se fazia e transmitia no princípio do século.  

Contudo, a contribuição de Nunes é a mais avançada em científicos. O 

cosmógrafo usou ferramentas matemáticas para explicar os processos de 

marinharia. O desenvolvimento dos diversos regimentos, uma maior preocupação 

na explicação de princípios, o uso de instrumentos diferentes e a explicação de 

construção e uso dos tradicionais, são alguns das mais evidentes diferenças que 

contrastavam com a simplicidade dos primeiros regimentos impressos.  

Como se sabe, este texto também deve a sua importância a ter apresentado 

pela primeira vez a sua teoria de linhas de rumo. 

O que fica dos trabalhos publicados por Pedro Nunes em 1537 é, por assim 

dizer, o lançar da primeira pedra da sua vida científica. Com isto o estabelecimento 

de um estilo totalmente novo neste tipo de literatura e que o iria sempre 

acompanhar – o cultivar das ciências matemáticas e o seu uso e, neste caso, com 

objectivos de melhorar a navegação prática.  
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1.3 MANUSCRITO DE FLORENÇA 
 

 

 

 DESENVOLVIMENTO DA TEORIA DAS LINHAS DE RUMO de Pedro Nunes 

teve um episódio intermédio, entre a sua formulação nos tratados de 

1537 e a publicação das Opera, em 1566. Este episódio foi notado pela 

comunidade científica em meados do século XX. Concretamente, no ano de 1944, o 

académico Joaquim de Carvalho recebeu a notícia da existência de um manuscrito, 

até então ignorado, e que se atribuía a Pedro Nunes. Uma vez que o referido texto 

(BNCF, Biblioteca Nacional de Florença, Codice palatino nº 825) não tinha um 

título explícito, o catálogo oficial da biblioteca atribuía-lhe o título Alcune 

dimostrazioni in difesa della sua dottrina sulla curva lossodrometrica descritta 

dalle navi nelle lunghe navigazioni oblique al meridiano o all'equatore. Aquando 

desta descoberta, Carvalho colaborava com a comissão que estava incumbida de 

reeditar as obras do cosmógrafo-mor107  mas, por motivos do foro pessoal, só em 

1952 pôde publicar a transcrição e estudo do códice florentino (acompanhados de 

fac-simile) que denominou então como Defensão do tratado de rumação do globo 

para a arte de navegar108 . 

O 

O principal objectivo deste capítulo é integrar o manuscrito na restante obra 

que Nunes dedicou às navegações, nomeadamente no que escreveu sobre linhas de 

                                                 
 
107 A “Nova Edição, Revista e Anotada por uma comissão de Sócios da Academia das Ciências” das 
Obras de Pedro Nunes foi levada a cabo entre 1940 e 1960. A Comissão era constituída por Abel 
Fontoura da Costa, Aureliano de Mira Fernandes, Joaquim de Carvalho, Manuel António Peres 
Júnior, Pedro José da Cunha e, mais tarde, Victor Hugo Duarte de Lemos. Esta iniciativa contou 
apenas com a edição de quatro volumes (dos seis volumes, mais um Apêndice, inicialmente 
previstos). 
108 Joaquim de Carvalho, «Uma obra desconhecida e inédita de Pedro Nunes: [defensão do tratado de 
rumação do globo para a arte de navegar]», (Inedita ac rediuiua: subsídios para a história da filosofia 
e da ciência em Portugal), (Coimbra: Universidade, 1952). Ver também: Separata de Revista da 
Universidade de Coimbra, 17, (1953) 521-631. Doravante as citações deste artigo serão: Joaquim de 
Carvalho, Defensão, [nº de página]. As citações do manuscrito serão: Manuscrito de Florença, 
[fólio]. Uma vez que não tive acesso ao manuscrito opto por seguir a numeração que Joaquim de 
Carvalho atribuiu ao fac-simile publicado.   

 53



rumo. Pretendo também apresentar um estudo mais técnico do texto (que incide 

principalmente na primeira parte do texto), uma vez que já existe um estudo crítico 

devido a Joaquim de Carvalho. Em relação a esse estudo crítico, proponho somente 

a reinterpretação e clarificação de alguns pontos aí deixados em aberto. Por último, 

com base no original e na transcrição de Joaquim de Carvalho, sugiro uma nova 

transcrição que pretende corrigir algumas imprecisões e facilitar um pouco mais a 

leitura do documento109 .    

 

***** 

 

Sabe-se, com certeza, que Nunes viu serem publicados seis trabalhos em 

vida. Mas, nalgumas passagens destes textos publicados, deixou expressa a intenção 

de vir a publicar outros trabalhos que compôs ou pretenderia compor. Há que 

destacar naturalmente a pequena “lista” presente no De crepusculis e que parece sintetizar 

as suas intenções110 : 

 

Geometria dos triangulos spheraes. (De triangulis sphaericis). 
De ortu et occasu signorum.  
De astrolabio opus demonstrantiuum.  
De planisphaerio geometrico.  
De proportione in quintum Euclidis. 
De globo delineando ad nauigandi artem.  
Tradução do De Architectura de Vitrúvio (na dedicatória). 

                                                 
 
109 Ver volume de Anexos. Registo ainda que em 2003 surgiria uma outra transcrição elaborada por 
Stefania Carnemolla e que incluíria um, pouco original, estudo crítico. Stefania Elena Carnemolla, 
“Pedro Nunes, matematico e cosmografico portoghese del XVI secolo, e la sua Defesa do Tratado da 
Rumação do globo para a arte de navegar”, Nuncius, 18 (2003) 269-317. Este estudo apresenta-se, 
em geral, fraco e é pontuado por frequentes imprecisões e reduzido domínio da literatura. Revela que 
a autora se preocupou pouco a acrescentar o que quer que fosse ao estudo de Joaquim de Carvalho, 
donde inclusivamente retira quase tudo o que escreve. 
110 “Em breve, como esperamos, sairão a público outros opúsculos nossos, designadamente Do 
astrolábio, tratado demonstrativo; Dos triângulos esferais; Do planisfério geométrico; Da proporção 
ao V de Euclides; Do traçado das pomas para a arte de navegar, e alguns outros que actualmente 
preparamos”. Obras, II, p. 260. Na dedicatória já havia referido a tradução do livro de Vitrúvio. 
Antes, na Anotação sobre as derradeiras palauras do Capitulo dos Climas anunciara: “Posto que eu 
toda via escreui a Geometria dos triangulos Spheraes largamente antes que de Alemanha nos 
mandassem a Espanha os liuros de Gebre e Monteregio que na mesma materia falam (...).”, Obras, I, 
p. 45.   
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Perante isto percebe-se que Nunes teria uma actividade criativa mais 

alargada do que as edições dos seus trabalhos deixam supor. E, mesmo não tendo 

alguns destes trabalhos passado de intenções, fica-se com uma ideia mais completa 

dos seus interesses científicos. Não se conhece, hoje em dia, o paradeiro de 

qualquer um dos títulos presentes nesta lista pelo que não se pode afirmar que 

alguma vez tenham sido compostos.   

Mesmo com todos estes dados sobre trabalhos perdidos, em nenhuma parte 

da sua obra impressa Pedro Nunes deixou referência ao texto de que me irei ocupar 

neste capítulo (tal como aconteceu com o caso do Astronomici introductorii de 

spaera epitome 111). Não que a sua importância fosse menor, estariam apenas 

destinados a outros propósitos que não a circulação generalizada. 

 

***** 

 

No seu importante trabalho, Joaquim de Carvalho resume a história da 

conservação e transmissão deste manuscrito noniano. Relata que o mesmo 

incorporou o espólio de Pedro Nunes após a sua morte e foi posteriormente cedido 

pelos seus familiares ao cosmógrafo Luís Serrão Pimentel (1613-1679), como atesta 

uma carta de Matias Pereira de Sampaio, neto de Pedro Nunes, que incorpora 

também o referido códice florentino. O manuscrito saiu depois de Portugal 

(segundo Joaquim de Carvalho, depois do ano de 1671), após ter sido oferecido por 

Luís Serrão Pimentel a Cosimo III (1642-1723), grão-duque da Toscana112 . O 

manuscrito permaneceu na posse da família florentina até que a sua filha Anna 

Maria Luisa (1667-1743) o doou (em conjunto com grande parte das colecções da 

família Medici) ao estado florentino113 , tendo sido posteriormente integrado na 

                                                 
 
111 Obras, I, pp. 185-201. 
112 Sobre esta viagem ver Carmen M. Radulet, «Cósimo III of Medici and the Portuguese Restoration 
– a Voyage to Portugal in 1668-1669», e-Journal of Portuguese History, 1 (2003). 
113 Esta doação ficou conhecida como “Patto di Famiglia” e ocorreu em 1737. Só viria a efectivar-se 
depois da morte da Grã-Duquesa. 
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colecção de manuscritos da Biblioteca Nacional de Florença, onde se manteve até 

ser referenciado em 1944.  

É pouco provável que a cópia seja de autoria do próprio Nunes. Joaquim de 

Carvalho era de opinião que o texto seria “anepígrafo”. Já o catálogo oficial da 

biblioteca florentina considera-o uma cópia do original, com correcções de Pedro 

Nunes114 . Em detalhe, o manuscrito apresenta correcções e adições ao texto, de 

duas mãos diferentes, que revelam perfeito conhecimento do assunto tratado. Uma 

delas pode ser de Pedro Nunes já que a nota é escrita na primeira pessoa: na 

pequena nota que refiro lê-se “falo dos sinos” a propósito de uma proporção que se 

esquecera de explicitar115 . A outra mão está presente numa breve nota marginal e 

revela não perceber algo que o autor do manuscrito escrevera116 . Pode-se 

conjecturar que esta segunda mão seria de Luís Serrão Pimentel. Mais conclusões 

sobre este assunto poderão advir de estudos posteriores, que poderão incluir uma 

análise paleográfica mais detalhada que a falta de conhecimentos técnicos e o facto 

de apenas ter tido à disposição o estudo de Joaquim de Carvalho não me permitiram 

fectuar. 

 

1.3.1 Uma nova leitura e interpretação 

lação ao autor e conteúdos do Tratado crítico e à obra de Nunes 

que est

                                                

e

 

Na minha opinião, subsistem, hoje em dia, algumas dúvidas de interpretação deste 

episódio. Nomeadamente em relação às circunstâncias que levaram Nunes a 

defender-se e em re

e criticava. 

Independentemente das dúvidas actuais, esta “troca” de argumentos revela 

que existiu debate sobre as linhas rumo no nosso país, logo após 1537. O tema terá 

 
 
114 Joaquim de Carvalho, Defensão, p. VIII. 
115 A nota encontra-se na página 16 do manuscrito, o que corresponde à página 52 do artigo de 
Joaquim de Carvalho. Carvalho assume “tal nos sinos”. Mas faz uma nota de rodapé onde admite 
“leitura duvidosa”, Joaquim de Carvalho, Defensão, p. 11.  
116 Nota a margem, outra letra.: «não entendo a razão com que o grande Pedro nunes dis isto, saluo 
se |quer| dizer que |demostrar| a falsidade na demostração de quem demostra e não responder com 
razão e sem prova demonstrativa», Manuscrito de Florença, fl. 35.  
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gerado algum interesse na corte ou na Universidade, de tal maneira que levou um 

bacharel a escrever um texto em latim onde, além de criticar o cosmógrafo, 

propun

 de Albuquerque e Ana Cristina Costa Gomes apontam nessa mesma 

direcçã

em como as 

figuras

                                                

ha algumas ideias em nome próprio.  

Em relação às dúvidas levantadas, a primeira questão que pretendo abordar 

prende-se com a identificação do bacharel. Joaquim de Carvalho comenta a 

possibilidade de o manuscrito de Florença ser uma resposta às críticas presentes no 

livro De nauigatione escrito por Diogo de Sá117 . O principal argumento que 

sustenta esta hipótese é o facto de Diogo de Sá ter escrito o seu texto em latim e, 

como se sabe, Nunes referir precisamente (no início do texto manuscrito) que o seu 

“opositor” escrevera a dita crítica em latim. Apenas Carnemolla sustenta esta 

hipótese como certa118 , ao passo que Carvalho a comenta sem, no entanto, se 

comprometer com uma resposta definitiva. Outros investigadores, como por 

exemplo Luís

o119 .  

Contudo, não creio que se possa assumir esta hipótese. Sobre isto, cumpre 

lembrar que a intenção expressa pelo próprio Diogo de Sá é a de refutar os Tratados 

nonianos de 1537: “duos tractatus Petri Nonii Doctoris confutare apud me descreui. 

Quorum alter de quadam interrogatione est, super qua interrogatus fuit: alter vero de 

Hydrographia”120 . Por outro lado, a estrutura do De nauigatione, b

 descritas, não corresponderem ao relato que Pedro Nunes faz.  

 
 
117 É sabido que a obra de Pedro Nunes foi alvo de várias críticas. Na historiografia, a que 
permanece ainda hoje como exemplo maior foi levada a cabo por Diogo de Sá, num trabalho 
intitulado De navigatione libri tres quibus mathematicae disciplinae explicantur ab Iacobo a Saa 
Equite Lusitano nuper in lucem editi (Parisiis: officina Reginaldi Calderii et Claudii eius filii, 1549). 
118 “Ma davvero, ribaltando ora il punto di vista della disputa, oggetto delle critiche di Nunes sarebbe 
stato Diogo de Sá? La risposta, sostenuta da alcune congetture, non può che far propendere per una 
risposta in senso positivo.”, Stefania Elena Carnemolla, «Pedro Nunes, matematico e cosmografico 
portoghese del XVI secolo, e la sua Defesa do Tratado da Rumação do globo para a arte de 
navegar», p. 282. 
119 Luís de Albuquerque, «Pedro Nunes e Diogo de Sá», in: Jaime Carvalho e Silva (Ed.), Antologia 
de textos essenciais sobre a História da Matemática em Portugal (Lisboa: Sociedade Portuguesa de 
Matemática, 2002) 183-207; Ana Cristina Cardoso da Costa Gomes, Diogo de Sá e o Tratado dos 
Estados Eclesiásticos e Seculares (1557): elementos de uma edição crítica, Dissertação de Mestrado, 
Universidade de Lisboa, 2000. 
120 Diogo de Sá, De navigatione, p. 5. 
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Penso que também há dúvidas em relação ao trabalho “atacado” pelo 

bacharel. Joaquim de Carvalho denomina o manuscrito de Florença como Defensão 

do tratado de rumação do globo para a arte de navegar baseando-se 

principalmente na referência de Pedro Nunes “Ly o tratado que hum Bacharel 

compos sobre o aRumar do globo a fim segundo por elle vejo de reprehender o que 

sobriso escreui na obra que deregi a A.V.A”. A isto junta-se o anúncio no De 

crepusculis onde Nunes anunciou vários trabalhos, entre os quais De globo 

delineando ad nauigandi artem. Deve-se notar que a tradução para português é Do 

traçado das pomas para a arte de navegar, e que Carvalho traduzir como Tratado 

da rumação do globo para arte de navegar 121 . Nunes anuncia no livro dos 

crepúsculos um texto sobre o desenho de rumos nos globos. Com efeito, quer 

parecer-me que a principal preocupação de Nunes neste manuscrito é clarificar 

vários 

, 

ublicados em 1537 e não a obra (hoje perdida) De globo delineando ad nauigandi 

artem; 

                                                

pontos sobre o comportamento das linhas de rumo e não tanto explicar 

métodos para traçar rumos no globo.  

Pelo que foi enunciado, penso que é relevante voltar a olhar de novo para o 

texto e usando dados não disponíveis no tempo de Joaquim de Carvalho, tentar 

clarificar algumas coisas. Desta análise retirei duas conclusões principais, que a 

seguir serão explicadas: a) Pedro Nunes defende os seus tratados em português

p

b) a obra da qual Nunes se defende não é o De navigatione de Diogo de Sá. 

 

Retorne-se então a questão da constituição do tratado crítico, atribuído ao 

bacharel. No manuscrito de Florença, Pedro Nunes dá indicações que permitiriam 

reconstruir o dito texto, assim ele sobrevivesse até aos nossos dias (algo que não se 

tem a certeza). Carvalho, no seu estudo, indicou que a obra do bacharel estava 

“dividida em 7 capítulos, continha umas tábuas e terminava com a exposição de 

umas regras de cartear”122 . Na verdade, Nunes dá outra indicação, em jeito de nota 

final, escrevendo que “ao outro modo [de rumar o globo] que dá no capítulo oitavo” 

 
 
121 Joaquim de Carvalho, Defensão, p. XXXI. 
122 Joaquim de Carvalho, Defensão, p. XXXI. 
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não se deteria a responder, pelo que se deve inferir que a obra do bacharel teria, não 

sete mas, pelo menos, oito capítulos dedicados a assuntos de navegação. Nunes 

refere várias vezes a existência de tabelas e além disso comenta e reproduz figuras 

que afi

ento no manuscrito de Florença há 

qualquer referência directa ao De globo delineando ad nauigandi artem, ao 

 delineando ad nauigandi artem. Na minha opinião, poderá haver 

outra e

ygual ao com que partimos: ho que era imposiuel fazer circulo mayor se por elle 

rma existirem no Tratado do bacharel. Estas duas pistas devem permitir, pelo 

menos, excluir candidatos. 

Continuando. As palavras que Nunes escreve apenas referem que o tratado 

do bacharel versava “sobre o arrumar do globo” e que o texto criticado tinha sido 

dirigido a D. Luís. Ora o Tratado da sphera foi globalmente dedicado a D. Luís, tal 

como, em particular, o Tratado em defensam da carta de marear. Além disso, em 

nenhum momento Nunes afirma que o seu texto é exclusivamente sobre o “arrumar 

do globo”, o que pode abrir a possibilidade de o texto criticado ter múltiplos temas. 

Da mesma maneira, em nenhum outro mom

contrário do que Joaquim de Carvalho supõe: 

 

i) [Joaquim de Carvalho, Defensão, p. 12]: “E asi sera necesario que os Rumos vaõ 

çercando o globo do mar e da terra. como na minha obra escreuj (2) que me elle 

Reprehende posto que nesta materia naõ falei de principal intento. nẽ determinando 

mas somente en figura e exemplo”. Nunes refere-se ao facto de, a tomar como 

verdadeiras as conclusões do bacharel, os rumos fazerem ângulos diferentes com os 

meridianos por que passam. Joaquim de Carvalho comenta em (2): “Ou seja, na 

obra perdida, de que esta é a defensão”. Ou seja, Carvalho assume que Nunes se 

refere ao De globo

xplicação: penso que Nunes se estava referir ao Tratado em defensam da 

carta de marear.  

Para tentar desfazer estas dúvidas, cotejaram-se os textos do tratado em 

defesa da carta e do manuscrito de Florença. A propósito do mesmo tema, Nunes 

escreveu em 1537: “(...) pois sempre fazemos com os nouos meridianos angulo 

 59



fossemos: antes he hũa linha curua: e yrregular. Como parece nesta figura que vay 

cercando ho globo do mar e da terra (...)”123 . A expressão é exactamente a mesma 

que a transcrita em i). Esta prova não dissipa definitivamente as dúvidas, uma vez 

que a esta expressão “cercando o globo do mar e da terra” poderia ser usada 

também noutros textos, o mesmo se podendo dizer sobre a figura que refere. Mas 

creio q

s 

reprodu

 dá 

indicações preciosas no sentido da hipótese que aqui se defende. Veja-se então: 

m e outro no Tratado da Sphera (1537)”. Esta é 

xactamente a minha convicção. 

                                                

ue é uma forte coincidência.  

Há também a questão das tabelas de rumos. Nunes comenta as tabelas 

apresentadas pelo bacharel mas em momento algum se refere a tabelas por si 

próprio calculadas. A existirem, estas teriam forçosamente de estar no Tratado de 

rumação do Globo uma vez que não estão nos tratados de 1537. Ora isto leva-me a 

duvidar que Nunes já tivesse, nesta altura, composto o tal tratado dedicado à 

rumação do Globo, pois seria de esperar a existência de tabelas de rumo num texto 

dedicado ao traçado de linhas de rumo num globo e, consequentemente, que ele se 

referi-se a elas na sua “defesa”. Por outro lado, esta é uma indicação importante 

sobre a constituição do texto do bacharel e que permite (à partida) excluir o De 

nauigatione de Diogo de Sá, uma vez que o texto de Sá não tem tabelas. Da mesma 

maneira, não constam no De nauigatione qualquer das figuras que Nune

ziu no texto de Florença como estando presentes no “ataque” do bacharel. 

No entanto, noutras notas ao texto, o próprio Joaquim de Carvalho

 

ii) [Joaquim de Carvalho, Defensão, p. 4]: “Mas crara cousa he que o noso comum 

nauegar com agulha naõ he pela circũferencia de hũ circulo mayor por quanto faz 

sempre cõ os nouos meridianos dos lugares per que imos angulos desiguaes, como 

em outra parte escreuj (1) e quẽ nauega cõ agulha, leua sempre hum mesmo angulo 

(...)”. Joaquim de Carvalho escreve em (1): “No Tratado...sobre certas duvidas da 

navegação e mais tarde, no Tratado...em defensam da carta de marear: com o 

regimento da altura, incluídos u

e

 
 
123 Obras, I, p. 128. 
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iii) [Joaquim de Carvalho, Defensão, p. 5]: “prinçipalmente que ensinando eu 

mesmo na minha obra como se aja de nauegar per circulo mayor”. Joaquim de 

Carvalho comenta: “Refere-se ao cap. Como se nauegara per circulo mayor do 

Tratado (...) em defensam da carta de marear, (...). De facto, Pedro Nunes aborda 

ste tema nos Tratados de 1537 (Obras, I, pp. 157-159). 

s, I, págs. 

169-170)124”. Novamente, é concordante com a hipótese aqui defendida. 

 

o e não para esta “defesa” onde parece que escreve 

sobre i

                                                

e

 

iv) [Joaquim de Carvalho, Defensão, p. 16]: “E por esta causa acostuma Ptolomeo 

como em outra parte escreuy (1) usar de linhas dereitas (...)”. Joaquim de Carvalho 

comenta em (1): “No Tratado... em defensam da carta de marear. (Obra

Até aqui, apresentaram-se algumas provas que permitem pelo menos 

questionar que obra estaria Pedro Nunes a defender. De seguida destacam-se outras 

passagens que podem, para já, adensar essas dúvidas. A primeira passagem aponta 

para algo puramente circunstancial mas que mesmo assim me cativou a atenção. Já 

na segunda parte do manuscrito, Nunes escreve: “E usarei da sua mesma figura por 

que asi he neçessario pera lhe mostrar em que peca sua demostraçaõ, e escusar 

Relatalla de prinçipio, por que nẽ esta minha Reposta serue, nẽ se podera 

perfeitamente emtemder, se nã vendo primeiro o seu tratado e devem andar ambos 

juntos”. Ou seja, o cosmógrafo afirma que o Tratado do bacharel deveria ser lido 

em conjunto com esta sua resposta. A leitura deste excerto levou-me a questionar: 

se existisse anteriormente um Tratado seu sobre estes assuntos (por exemplo o De 

globo delineando ad nauigandi artem) não seria lógico que Pedro Nunes remetesse 

o leitor para esse mesmo text

sso pela primeira vez?  

Numa outra passagem do manuscrito pode ler-se: “E se eu no capitulo 

passado dei ordem como se prouase que ho Rumo chega ao pollo, naõ |fallei niso| 

denominadamente porque naõ escreuo na materia nem digo nada de Rumos. nem 

 
 
124 Carvalho refere-se à edição de 1940. 
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menos determino aqui nen determinei no meu segundo tratado a deferença dos 

meridianos, que cabe a cada hum Rumo, no qual falei exemplarmente”125 . Nunes 

fala da convergência das linhas de rumo nos pólos. Sabe-se que no Tratado em 

defensam da carta de marear tinha a ideia de que as linhas de rumo “acabavam” 

nos pólos. Mas tal já não acontece no momento em que escreve este tratado. Ou 

seja, quer-me parecer que isto indica que entre a publicação dos Tratados de 1537 e 

a escrita deste manuscrito, Nunes não escrevera nada sobre este assunto ou então no 

De globo delineando ad nauigandi artem não há qualquer linha sobre a temática. 

Esta conclusão é no mínimo estranha dada a (possível) natureza desse tratado 

perdido: se fosse um tratado sobre rumos, teria de haver alguma informação, quer 

concor

destacar uma outra passagem. No final do 

manuscrito Pedro Nunes escreve:  

ey pera .V.A me for 
andado, e pera iso estou ofereçido ha muitos annos.126   

 

 

também

                                                

dando quer discordando com a convergência nos pólos. 

Por último, gostaria de 

 

E porque senhor nesta parte me pareçeo que bastaua confutar o que contra my se 
escreueo, pera que constase quã inJustamente fuy Reprehendido, por afirmar que 
todollos Rumos çercaõ ao globo. Seria agora cousa |conuemente| tratar como se deua 
Rumar o globo, pera correborar a dita proposiçaõ per verdadeiros principios. Do 
qual ficariaõ manifestas, asy no globo como na demostraçaõ todas aquelas cousas em 
que a carta e o globo saõ conformes ou diferentes, e a verdade das distançias dos 
meridianos, e quantidade dos caminhos, e todo ho de mais de que se pede Rezaõ que 
aconteçe no nauegar. As quaes cousas determinar  quando 
m

Parece pois que Pedro Nunes confirma que o texto de Florença seria apenas 

para se defender dos ataques do bacharel. Depois, revela intenção de escrever um 

Tratado em que iria tratar de coisas relacionadas com o “rumar o globo”, coisa que 

nesta resposta ao bacharel não aprofunda e que faria (possivelmente) no volume que

 anuncia no De crepusculis. Para tal, só aguardava o pedido de D. Luís. 

Posto isto, creio que ficou claro que poucas são as pistas que sustentam a 

hipótese de que Pedro Nunes estivesse com este texto a defender o seu De globo 

 
 
125 Manuscrito de Florença, fl. 36. 
126 Manuscrito de Florença, fl. 49. 

 62



delineando ad nauigandi artem. Na minha opinião, o manuscrito de Florença 

destinava-se a comentar um Tratado latino escrito por um bacharel que por sua vez 

“atacava” algumas ideias que Pedro Nunes deu ao prelo nos seus tratados originais 

de 153

de Joaq

                                                

7.  

Outro aspecto que necessita ser explicado é o da datação do manuscrito. À 

primeira vista, a questão dos limites superiores das datas em que este manuscrito 

poderá ter sido escrito parece estar resolvida. No texto, Pedro Nunes dirige-se ao 

Infante D. Luís que viria a falecer em 1555, pelo que o manuscrito não terá sido 

escrito depois desta data. No que diz respeito aos limites inferiores, Nunes refere ao 

longo do texto os seus “tratados”, em especial o que escreveu dirigido a D. Luís. 

Sejam estes quais foram terão sido escritos depois de 1537, data em que publicou os 

primeiros textos sobre náutica e assim se tornou conhecido do público em geral127 . 

Surge assim uma janela temporal em que se pode trabalhar: 1537-1555. Mas penso 

que será possível melhorá-la, mesmo com prejuízo de invalidar algumas conclusões 

uim de Carvalho e geralmente aceites pela comunidade de investigadores128 .  

Como já foi evidenciado, Carvalho sugeriu que foi Diogo de Sá e o seu De 

nauigatione que suscitaram a defesa manuscrita de Pedro Nunes. Não obstante, 

inclinou-se para uma datação do manuscrito não posterior a 1544. Baseia-se no 

facto de Nunes referir as aulas aos infantes e não a sua posição universitária em 

Coimbra, atribuída em 1544. Para o justificar adiantou a possibilidade de Nunes ter 

tido acesso ao manuscrito da De nauigatione antes da sua publicação em 1549, 

baseando-se apenas numa passagem do manuscrito de Florença em que Nunes 

 

Mariano Esteban Piñeiro (coords.), La ciencia y el mar, (Valladolid: Los autores, 

 
127 Não se afirma com isto que Pedro Nunes fosse um desconhecido até 1537. Existem provas que 
nos anos de 1530 exerceu uma actividade dinâmica tendo, inclusivamente, sido alvo das primeiras 
críticas – é o próprio que o refere nos Tratados de 1537. Além disso poderá ter esboçado alguns 
trabalhos durante estes anos, como é o caso dos textos sobre álgebra ou sobre trigonometria esférica.  
128 O que escrevo ao longo deste capítulo, fruto de alguns anos de investigação, nem sempre me foi 
evidente. Em trabalhos anteriores subscrevi a totalidade das interpretações de Joaquim de Carvalho. 
Ver, por exemplo: Bruno Almeida, «A curva loxodrómica de Pedro Nunes», in: Maria Isabel 
Vicente Maroto, 
2006) 149-181.  

 63



refere: 

a que Nunes se refere no 

manuscrito, para situar a escrita deste manuscrito por volta da época em que publica 

. (...)”. Joaquim de Carvalho tem razão 

nesta afirmação, o que implica que Pedro Nunes poderá ter tido conhecimento desta 

res, cujas 

obras se relacionam principalmente com o período de formação de Pedro Nunes e 

com os

ção. Reconheço que não são 

fortes o suficiente para dissipar dúvidas mas ainda assim devem ser referidos. Nas 

linhas

         

“Dizem mal de meus tratados aproueitandose delles e usando muitas uezes 

de minhas proprias palauras”129 .  

Penso, no entanto, ser possível ser mais preciso na datação deste manuscrito. 

Em primeiro lugar, devo concordar com Joaquim de Carvalho quando por duas 

vezes se baseia no elenco de livros de texto de referência, 

o De crepusculis (1542). Vejam-se então essas passagens: 

 

v) [Joaquim de Carvalho, Defensão, p. 15]: “prinçipios de vitello no pº Lº da 

prespeitiua (1)”. Joaquim de Carvalho comenta em (1): “Refere-se ao Vitellionis 

(...) Perspectiuam (...), cuja primeira ed. saíu em Nuremberga em 1535 (...). Pedro 

Nunes citou este livro no De crepusculis

edição (ou de manuscritos) antes de 1542. 

 

vi) [Joaquim de Carvalho, Defensão, p. 26]: “ Eu posso dizer dos que Vy. que saõ 

Euclides, Theodosio, Mileo, ptolomeo Albategni, gebre Monte rregio, Vernero 

(...)”. Joaquim de Carvalho comenta: “É de notar a indicação destes auto

 escritos que redigiu até ao De crepusculis, nos quais são citados”. 

 

Considero, no entanto, que há no texto dois indícios que podem sustentar 

hipóteses diversas em relação às datas desta composi

 que encerram este texto, Pedro Nunes escreve:  

 

Mas escreuo com desgosto porque eu primeiramente nestas partes tratey a 
cosmographia per modos scientificos e ingeniosos, onde nam se sabia mais que 
buscar hum lugar em Ptolomeo e ler por Pomponio Mela. Achey como se tomase a 
altura do polo a toda ora do dia e outras cousas proueitosas pera a nauegaçaõ. Ensinej 

                                        

nuscrito de Florença, fl. 47. 
 
129 Ma
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aos excelentisimos Prinçipes o Ifante Dom Luys, o Iff. dom Anrrique e o Iff. dom 
duarte. Com as outras pesoas, nam fuy diffiçil nem taõ façil, que a sciençia per mym 
fose diminuida. Mas agora vendo que se leuantaõ nouamente homẽs que vaõ onde os 
am chamaõ leuaõ o que lhes naõ pedem, falaõ em tempos que per ventura os naõ 
uereriaõ ouuir, prometem em todo lugar muy largamente mais do que se pode pedir. 

D

João II

37 (referindo-se a ter estado doente entre 1533 e 1537), fá-lo neste 

anuscrito, e volta a fazê-lo na dedicatória do De crepusculis: “Com efeito, devido 

de Vitrúvio]”. Esta 

coincid ncia de datas pode ser mais um argumento a favor da datação avançada 

se seguem desenvolve-se uma análise mais detalhada, e 

predom

n
q

izem mal de meus tratados aproueitandose delles e usando muitas uezes de minhas 
proprias palauras e querendo falar em tudo danaõ tudo. Tenho determinado por esta 
Rezaõ acabando de alimpar alguãs obras que escreuy pasar meus estudos aa 
philosophia, e a largarlhes as mathematicas no estudo das quaes perdi a saude 
irremediauelmente. 

 

A referência ao “Iff. dom duarte” deteve a minha atenção. De que infante 

falaria Nunes: do filho bastardo ou do irmão de D. João III? Na minha opinião, não 

fala do filho do rei já que este era membro do clero e a sua formação se deu fora da 

corte, uma vez que só foi aí oficialmente admitido em 1542, tendo morrido pouco 

depois já no ano de 1543. Resta o irmão do rei. A questão é que este irmão de D. 

I morreu a 20 de Setembro de 1540, e Nunes não tece qualquer desvio 

discursivo para referir esse aspecto. Claro que nada o obrigava a fazer, mas sugiro 

que isso pode indiciar que, na altura em que o manuscrito foi escrito, o infante ainda 

estaria vivo. Por isso, é possível que este texto tenha sido escrito entre 1537 e 1540.  

Noto também que Nunes se refere novamente a problemas de saúde. Já o 

tinha feito em 15

m

à falta de saúde, não acabei a obra começada [tradução 

ê

anteriormente.  

 

1.3.2 Análise de conteúdo do manuscrito de Florença 
 

Nas linhas que 

inantemente técnica, do trabalho do cosmógrafo presente no manuscrito de 

Florença. Os objectivos aqui são, por um lado, fornecer esses dados em notação 

modernizada e, por outro, entender a evolução da teoria em relação ao que havia 

escrito em 1537. 
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Como já foi referido, este manuscrito está dividido em duas partes. No 

começo da primeira parte, Nunes detém-se na análise dos métodos utilizados pelo 

seu opositor para traçar rumos no globo e, a partir daqui, apresenta 

maioritariamente comentários e correcções ao sétimo capítulo da crítica. Na 

segunda parte do manuscrito, a defesa estende-se às pretensões e acusações 

express

as familiares ao ofício de cosmógrafo. Como 

exemp

vidades relacionadas com as suas linhas de rumo. O cosmógrafo procura 

envolver o leitor na argumentação, convidando-o a seguir as controversas opiniões 

do bacharel, apontando as falhas teóricas e apresentando demonstrações 

matemáticas e exemplos numéricos que ajudam a entender correctamente o tema 

em causa. 

 

                                                

as nos “primeiros capítulos e preposições do seu tratado [do bacharel], para 

que conste se por eles se poderá rumar algum globo”130 . Nunes adopta aqui um 

discurso menos técnico e expõe, pela primeira vez, importantes conclusões e 

propriedades da sua “linha irregular”. 

Quando se compara o manuscrito de Florença com os tratados anteriores é 

evidente que este trabalho é uma produção bastante mais técnica e sofisticada. Logo 

à partida, é um produto mais focado num só tópico, ao contrário dos antecessores 

que abrangiam diversas matéri

lo da sua natureza técnica, verifica-se que existe um grande número de 

figuras com a função de exemplificar mais detalhadamente as características 

matemáticas da curva além de uma carga evidentemente maior de 

desenvolvimentos matemáticos.  

A defesa apresentada por Nunes assenta principalmente numa estratégia de 

desarme de alguns dos argumentos, críticas e procedimentos do bacharel, de 

maneira a retirar-lhe fundamento lógico131 ; ao fazê-lo, encontra naturalmente 

espaço para clarificar algumas implicações teóricas importantes e para apresentar 

algumas no

 
 
130 Manuscrito de Florença, fl. 30. 
131 Este documento terá circulado em pequenos círculos restritos à corte e possivelmente à 
Universidade. A sua complexidade técnica não permite especular que tenha sido do interesse dos 
práticos da navegação.   
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1.3.2.1. Primeira parte  

 

O cosmógrafo inicia a sua defesa, com a análise da técnica de desenhar linhas de 

rumo num globo, segundo as regras enunciadas pelo bacharel, no 7º capítulo do seu 

trabalho. Assim escreve: 

 

(…) lançemos pela arte que traz no 7.º capitulo na superficie do globo, ho Rumo de 
nordeste sudueste começando desde o circulo equinocial, e vejamos que sorte de 
linha curua he, e cotejemola com a sua mesma definição de Rumo que poem logo no 
prinçipio. Ora por quanto a quarta tauoa nos diz, que nauegando nordeste sudueste, 
se mudamos a altura per hum grao do meridiano, he a distançia dos meridianos per 
arco do equinocial outrosi hum grao, scilicet asi mesmo a dous graos Respomdem 
dous, e a tres tres, e isto igualmente ate chegarmos ao polo, de sorte que a 90 graos 
de meridiano Respomdem outros .90. no equinoçial, per distançia de meridianos, 
yremos asi de grao em grao pondo pomtos na superfiçie do globo como elle diz, 
desdo equinocial ate chegarmos ao polo ajudandonos pera isto do meridiano mobile, 
como soemos fazer quando situamos lugares ou estrelas fixas per longura e 
largura.132 

 

Numa primeira leitura destaca-se a referência às tabelas existentes na obra 

do bacharel. Este é um dado com algum interesse pois, tanto quanto se sabe, trata-se 

da primeira referência a tabelas de rumo. Ao longo do manuscrito, Nunes não se 

refere a quaisquer tabelas por si próprio calculadas nem a qualquer objecção 

apresentada pelo bacharel a tabelas suas, o que me leva a crer que o bacharel terá 

sido o primeiro (ou dos primeiros) a apresentar tabelas de rumo. Pode assim 

especular-se que estes textos terão circulado em pequenos círculos restritos à corte e 

possivelmente à Universidade, e que existiria um debate em torno destas matérias. 

Naturalmente, esta foi uma contribuição importante para a divulgação do trabalho 

do cosmógrafo real. 

Numa clara alusão à incompreensão da carta comum e dos problemas em 

volta da sua correcta utilização, que terão também passado despercebidos ao seu 

crítico, o cosmógrafo-mor continua, apontando à origem das confusões nas ideias 

do bacharel: 

                                                 
 
132 Manuscrito de Florença, pp. 1-2. 
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Diz mais que lancemos per todolos pontos e riscos e ficara feicta huã linha curua, 
que he o Rumo de nordeste sudueste e este modo vem ao Comum, que tem os 
mestres de cartas, que presumem de lançar Rumos em globos scilicet lançaõ 
meridianos de grao em grao, ou de tres em tres, ou de cimco en cinquo, segundo ho 
consente a qantidade do globo e lançaõ outrosi paralellos pella mesma hordem, e nos 
quadrados que ficam feitos lançam de amgulo a angulo per diametro Riscos, que vaõ 
asi continuando, e deixam feitos todollos nordestes suduestes e noruestes suestes. 133 

 

Explicado o método do bacharel, o propósito de Nunes passa a ser verificar 

este método de traçado de rumos no globo usando uma definição de linha de rumo, 

sugerida pelo seu opositor: 

 

Rumo he huã çerta linha curva, que nacendo do polo do horizonte, ou do ponto que 
lhe Responde na Redondeza da terra, fazem os meridianos dos lugares per que passa, 
con todolos circulos mayores contingentes a dita linha, angulos igoaes, sem fazer 
uariaçaõ algũa.134 

 

Descreve assim uma linha cujos círculos máximos tangentes a todos os seus 

pontos fazem ângulos constantes com os meridianos que a cortam. Segundo a 

descrição das tabelas do bacharel ter-se-ia (para o caso especifico de um rumo 

V=45º) 90 pontos, que originavam uma curva composta por 90 arcos de círculo 

máximo, unindo o equador ao pólo. 

Nunes verificou que esta definição e a aplicação não eram consistentes entre 

si. Vislumbrando esta confusão, o matemático refere que “clara coisa é, que esta 

definição não compete à linha curva, que lançamos por Rumo nordeste 

sudoeste”135 , “pois é um linha composta de arcos de círculos maiores, os quais vão 

fazendo ângulos uns com os outros sobre os pontos assinados, manifesto é que 

nenhum círculo maior corta a todo outro maior, como é demonstrado por 

                                                 
 
133 Manuscrito de Florença, p. 2. Nunes apresenta quase sempre como exemplo o rumo de NE-SO, 
ou seja, V=45º. 
134 Manuscrito de Florença, p. 2. 
135 Manuscrito de Florença, p. 2. 
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Teodósio”136 . Nunes percebia que a linha gerada, usando os dados da tabela, nunca 

seria de rumo constante. E “tendo assim provado que as ditas regras são falsas”, 

volta a referir um dos conceitos base da sua teoria, tal como tinha feito em 1537, 

que “he muy evydente per demostraçoẽs mathematicas, que quẽ anda per circulo 

mayor que nõ he o equinocial, vay sempre fazendo angulos desiguaes, com os 

meridianos dos lugares em que se acha, e quẽ per agulha nauega, gouernando a huã 

parte, g

l usar 

arcos d

ve-se salientar que Nunes opta geralmente pelo uso, como 

exempl

                                                

uarda sempre hum mesmo angulo, he manifesto que os taes arcos naõ saõ 

Rumos”137 . 

Os dois homens previam que, para se obter uma linha de rumo, esta pode ser 

construída através da soma de troços de arcos de círculo máximo. Mas o 

cosmógrafo chama a atenção para o facto de um troço de círculo máximo não ter as 

propriedades matemáticas de um troço de linha de rumo138 . Todavia, avisa que “em 

pouca quantidade devemos tomar estes arcos por Rumo”, ou seja, é possíve

e círculo máximo para construir uma aproximação à curva de rumo e que, 

em determinadas condições, o erro que daí advém não compromete o cálculo. 

Resumem-se de seguida os principais argumentos matemáticos presentes no 

manuscrito. Antes, de

o, de arcos com ângulo de partida V=45º (4ª quarta), generalizando depois 

para todos os rumos.  

Como atrás foi referido, é possível usar troços de arcos de círculos máximos 

na construção de uma linha de rumo, desde que esta utilização obedeça a regras 

concretas. Para Nunes isto seria claro mas para o seu crítico, aparentemente não o 

era139 . Pegando no método proposto pelo bacharel, o cosmógrafo começou por 

demonstrar que os troços de arcos de círculo máximo que utilizou na construção da 

 
 
136 Manuscrito de Florença, p. 3. Refere-se a Teodósio de Tripoli (séc. I a.C.) Demonstrado nas 
Esféricas, como aponta Joaquim de Carvalho.  
137 Manuscrito de Florença, p. 7. 
138 Relacionado com esta diferença e ainda antes de passar a tratar as confusões do seu “opositor”, 
Nunes faz um desvio no seu propósito principal e tece algumas breves considerações a propostas de 
regras, do bacharel, para obter posições no globo ”quando navegamos per Rumos e estimativa” que 
não irei aqui analisar. 
139 “(...) e isto se os riscos por que juntamos os (…) pontos que assinalamos, quiser que sejam arcos 
de círculos  maiores, por que não o declara, e assim o deve entender (...)”, Manuscrito de Florença, 
p. 1. 
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linha de rumo não são linhas de rumo. A propriedade principal e essencial das 

linhas de rumo é manter com os meridianos por que passam um ângulo constante, 

V, ao p

z que no ponto em que um qualquer troço de arco termine, o 

rumo o

eja, dois arcos de um mesmo rumo (com os 

ângulo

                                                

asso que usar troços de arcos de círculo máximo implicaria variações neste 

ângulo.  

Deste modo, estabelece que se os tais arcos de círculo máximo fossem 

rumos, “o rumo por que vamos ao nordeste não nos serviria para tornar por ele ao 

sudoeste”, uma ve

u ângulo que este faz com o meridiano final já não será igual a um qualquer 

ângulo V inicial.  

Aponta também que no hemisfério norte, para uma igual variação em 

latitude, a variação em longitude é maior para um rumo NE que para um rumo SO, 

verificando-se o contrário no hemisfério sul. Em consequência do que foi antes 

demonstrado, conclui que tomando-se sempre arcos com o mesmo ângulo de 

partida para construir o rumo, se verificam desigualdades entre os ângulos dos arcos 

de retorno, em função da latitude, ou s

s de partida V iguais). Mas tomados em latitudes diferentes, obtêm-se 

diferenças para os ângulos de retorno.  

Subsequentemente, apresenta uma importante demonstração matemática que 

permite entender melhor a aplicação de arcos de círculo máximo na construção 

duma curva de rumo. Segundo o relato que faz do método de traçar rumos num 

globo, dado pelo bacharel, seria necessário que as variações em latitude e as 

variações em longitude, ou seja, entre meridianos consecutivos, se mantivessem 

constantes para cada rumo específico. Nunes prova que tal não se deve passar e 

defende que quando a “altura vai crescendo igualmente e a diferença dos 

meridianos igualmente, é impossível o rumo ser igual nestas saídas dos pontos que 

por riscos ou arcos se juntam (...)”140 . Se na aplicação dos arcos de círculo máximo 

se mantiverem constantes os valores referidos, introduz-se uma variação nos 

ângulos dos arcos sucessivos que, por definição, deveriam ser constantes. Nunes 

conclui e demonstra que mesmo à medida que se regista uma aproximação do pólo, 

 
 
140 Manuscrito de Florença, p. 14.  
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os arcos determinam ângulos cada vez menores com os meridianos. Assim, deve-se 

ter em atenção que o valor da diferença entre meridianos sucessivos tem de ser um 

grau de

opósito, e nas condições estabelecidas 

pelo b

 liberdade, de modo a estabelecer um rumo usando arcos de círculo máximo 

mantendo constante a variação da longitude ponto a ponto. 

Desta forma, conclui-se que a principal confusão do bacharel foi usar 

trigonometria no plano para tratar problemas no globo o que originaou naturalmente 

um erro no método de rumar. Com esse pr

acharel, dá um exemplo mostrando que a um rumo ' 45º  na carta, 

corresponde um rumo γ = 43º 42’ no globo. 

Depois, mostra que há variação nos valores dos ângulos de partida dos 

rumos à medida que se aproximam do pólo (valores que supostamente devem 

manter-se constantes). E para terminar, sugere que se calcule como exemplo, o 

valor da diferença entre meridianos que cabe realmente a um rumo de NE-SO nas 

condições propostas pelo bacharel, obtendo valores bem diferentes dos do bacharel. 

Portanto conclui que o método proposto pelo bacharel para rumar o globo consistiu 

em adaptar os pontos obtidos na carta ao globo, o que naturalmente estava 

algumas características peculiares da linha de rumo, que não tinham sido incluídas 

em 1537. Em particular, um leitor do manuscrito terá acedido às novas conclusões 

                                                

errado141 .  

 

1.3.2.2. Segunda parte 

 

Na segunda parte do manuscrito o propósito é responder aos “primeiros capítulos e 

proposições de seu tratado, para que conste se por eles se poderá Rumar algum 

globo”142 . Mais concretamente, Nunes comentou os capítulos segundo até ao sexto 

da obra do bacharel. Destaca-se a introdução de algumas novidades em relação a 

 
 
141 “(...) não foi outro senão tirar da carta o que responde por diferença de meridianos a um grau do 
meridiano por que se muda a altura e foi pondo seus pontos no globo que fizessem esta mesma 
diferença na altura e por diferença de meridianos. E ajuntou estes pontos por arcos e pareceu-lhe que 
estes pontos ficariam assim em rumo como na carta (...)”, Manuscrito de Florença, p. 18.   
142 Manuscrito de Florença, p. 30. 
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do cosmógrafo em relação ao comportamento da curva nas proximidades de um 

pólo143 . Estão também envolvidas considerações sobre os casos particulares de 

linhas de rumo com V=0º; 90º. Sobressai também a correcção de um cálculo do 

bacharel que pretendia obter um valor para a diferença de longitude entre dois 

ponto

s pólos (...)”, ou seja, todas as linhas de rumo V≠0º acabariam por 

atingir o pólo. 

 

s dados e ligados por uma linha de rumo.   

Nunes começa por referir que no terceiro capítulo o bacharel terá tecido 

algumas considerações em relação à convergência da curva no pólo. Acerca disto, o 

cosmógrafo-mor escreve: “diz [o bacharel] que os outros rumos que não são leste 

oeste entram no

 

 
Figura 1.3.1. Adaptação de uma figura presente na Defensão, por sua vez inspirada 
numa figura, primeiramente incluída pelo bacharel, no 4º Capitulo da sua obra. O 
ponto, o, é o equador e a curva de rumo passa sucessivamente pelos pontos, d, c, f, g, 
b, p. 

 

                                                 
 
143 No Tratado em defensaõ da carta de marear Nunes afirmara: “Como parece nesta figura que vay 
cercando ho globo do mar e da terra: ate chegar ao ponto que esta dabaxo do polo: onde todolos 
rumos: meas partidas e quartas vam finalmente entrar (...)”. Obras, I, p. 128. 
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Para provar que a linha atinge o pólo, o bacharel propõe que os arcos de 

círculo máximo, do , co , fo , go , bo , que dão as distâncias entre os sucessivos 

pontos da curva de rumo e o pólo, vão diminuindo pelo que “irão assim subindo ate 

chegarem ao pólo”144 . Nunes, sabe que assim é mas esta propriedade, por si só, não 

é suficiente para provar que a curva atinge o pólo do mundo. Refere que, mesmo 

que a distância entre o ponto o e um qualquer ponto da curva seja finita, esta poder-

se-ia imaginar, toda ou em parte, dividida em partes infinitas e cada vez menores e, 

desta forma, “não se seguiria que por os pontos do tal rumo serem cada vez mais 

propinquos [próximos] ao pólo chegue ao pólo”145 . E completa escrevendo “que o 

rumo não chega ao pólo (…), mais chega a qualquer ponto antes do pólo, pois que 

de qual quer ponto se pode ir adiante pelo mesmo rumo”. Não se pretende atribuir-

lhe antecipadamente noções concretas sobre limites mas é interessante verificar 

como se refere à sucessão (infinita) das distâncias entre um ponto da curva e um 

ponto de convergência, para provar o comportamento, no limite, da sua linha de 

rumo. Há também que notar que a breve demonstração que apresenta neste 

manusc

 Nunes faz notar, à data não tinha sido possível “em 

matem

ial por qualquer 

                                                

rito não corresponde à que iria dar no capítulo 24 das Opera, como se verá 

aquando do comentário a esse capítulo. 

Na continuação, Nunes aponta novamente para algumas dificuldades 

técnicas apresentadas pelo seu “adversário”, nomeadamente no seu 5º capítulo. Aí o 

bacharel terá tentado enunciar algumas propriedades de equivalência entre “linha 

direita” e “linha curva”, ou seja, entre segmentos rectos no plano e segmentos rectos 

na esfera o que, como

áticas” por não ter sido determinada a proporção que tem a circunferência do 

círculo ao seu diâmetro146 . 

A última e interessante objecção tem a ver com a determinação de “quantos 

graus por diferença de meridianos se passaram partindo da equinoc

 
 
144 Manuscrito de Florença, p. 33.  
145 Manuscrito de Florença, p. 33. 
146 Nunes refere-se ao valor de π. Escreveria ainda: “E posto que os mathematicos Recebaõ ser 
possivel que a linha dereita se iguale a curua, nenhum demostrou esta posibilidade”, Manuscrito de 
Florença, pp. 39-40. 
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ru té chegar ao pólo”, ou seja, quantos graus em longitude percorre uma curva 

de rumo desde a partida num ponto do equador até chegar ao pólo.  

 O b

mo a

acharel terá escolhido como exemplo o cálculo de uma curva de rumo 

V=11º 15’ tendo proposto para tal que se calculasse o arco bc do seguinte triângulo 

esférico:  

 

 

Figura 1.3.2. 
 

Nunes faz notar que a hipotenusa deste triângulo não é um circulo máximo e 

que calcular o comprimento do arco de círculo máximo bc não é obviamente o 

mesmo que calcular o comprimento de uma linha de rumo. Por outro lado, como já 

havia apontado, a linha não chega ao pólo pelo que, para se proceder a um cálculo 

aproximado, será necessário definir um ponto final. Para tal, menciona que se 

poderá determinar um meridiano que corte a linha de rumo num ponto e esse ponto 

será o final. Este meridiano será o arco ab  e, deste modo, resolve-se também o 

problema de escolha deste arco, pois existem infinitos círculos máximos tangentes 

ao rumo no pólo (ainda que se considerasse que a linha de rumo atingiria este 

ponto

ro e apresenta uma figura onde traça uma curva de rumo 

correcta, com as condições iniciais propostas pelo bacharel e que este não terá 

conseguido resolver: 

        

) e mesmo nas suas proximidades existe mais de um círculo máximo, que não 

corta o rumo, e é assim tangente ao rumo. 

O bacharel terá sugerido um valor de 452º 27’ para o arco bc. Nunes salienta 

naturalmente esse er
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Figura 1.3.3. O bacharel pretende calcular o comprimento da curva de rumo que passa 
pelos pontos b, h, n, o. O ponto o é o pólo, os pontos b, c, a, d definem a equinocial e o 

arco  2º 27 'cz  . 
 

O manuscrito termina logo de seguida sem que Nunes se alargue mais em 

considerações técnicas sobre a curva. Como se sabe, a forma final da sua teoria só 

viria a surgir em 1566 e integrava tanto matérias dos tratados de 1537 quanto deste 

manuscrito. Perceber essa evolução é um dos objectivos do próximo capítulo. 

 

Sumário 
 

Nos tratados de 1537, Pedro Nunes apresentou pela primeira vez ideias sobre as 

linhas de rumo. Nos anos que se seguiram terá surgido um debate em torno dessas 

ideias. O cosmógrafo viu os seus trabalhos de 1537 serem alvo de críticas e 

comentários por parte de um homem culto, às quais respondeu com uma defesa do 

seu trabalho – este manuscrito de Florença – onde expôs os erros dessa análise 

contrária. Mas, mais que uma defesa, este texto constituiu um avanço na teoria das 

linhas de rumo.  

O manuscrito deve a sua originalidade e importância no conjunto da obra de 

Nunes à circunstância de pela primeira vez o autor afirmar algumas propriedades 

destas curvas (por exemplo sobre o comportamento da curva na proximidade dos 

pólos). E, a confirmarem-se as datas em que este foi escrito, percebe-se que Nunes 
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não parou de trabalhar sobre este tema após a publicação de 1537. Confirma-se 

também que este seu trabalho terá causado algum impacto e gerado debates que 

certamente também motivaram o avanço da teorização do problema.  

Fica por determinar a extensão do debate em torno deste tema e até que ponto 

Nunes foi motivado a avançar na sua teoria por causa destas “discussões”. Parece 

certo que nesta altura faltava ainda sistematizar o cálculo: quando comenta as 

tabelas do bacharel não menciona quaisquer tabelas por si calculadas e, nem mesmo 

quando está perante o cálculo do comprimento em longitude da curva, se refere a 

qualquer método por si desenvolvido para calcular esta quantidade.  

Em comum com os tratados de 1537 existe o facto de este texto ter sido 

escrito em português mas, para além da repetição de conceitos basilares sobre linhas 

de rumo, pouco mais haverá de comparável. O nível técnico exigido para a sua 

compreensão não estaria de certo ao alcance do comum homem de mar. O 

entendimento deste trabalho requeria um bom domínio de trigonometria esférica 

pelo que a sua circulação estaria bem circunscrita, possivelmente a um ambiente de 

corte ou mesmo universitário.            

  Deste modo, o manuscrito de Florença é bem representativo de um estado 

intermédio do desenvolvimento matemático das concepções de Pedro Nunes em 

relação às curvas de rumo, sendo importante continuar a aprofundar o seu estudo e a 

sua integração no conjunto da sua obra.  
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1.4 PETRI NONII SALACIENSIS OPERA 
 

 

 

“Estais a ver até onde chega a subtileza do engenho humano?”, Obras, IV, p. 364. 

 

 

S NOTAS QUE SE APRESENTAM DE SEGUIDA baseiam-se nas «Anotações ao 

De arte atque ratione nauigandi», presentes no volume IV da recente 

edição das Obras de Pedro Nunes. O que aqui se pretende é cingir essa 

informação aos assuntos mais relevantes para o estudo levado a cabo nesta tese. 

Sempre que possível estabelece-se uma relação com matérias presentes noutros 

trabalhos originais de Pedro Nunes, tendo por objectivo uma visão mais completa 

da evolução da sua obra dedicada à navegação. A consulta do volume IV das Obras 

de Pedro Nunes é indispensável para uma compreensão mais concreta do que 

seguidamente se apresenta. 

A 

 

***** 

 

Depois de 20 anos sem qualquer publicação, Pedro Nunes deu aos prelos um 

novo volume, intitulado abreviadamente Petri Nonii Salaciensis Opera147 . Esta 

compilação de trabalhos do cosmógrafo-mor (nesta data também professor jubilado) 

representa o seu legado científico. Em boa verdade, a expressão “compilação” peca 

                                                 
 
147 O título completo é: Petri Nonii Salaciensis Opera, quae complectuntur, primum, duos libros, in 
quorum priore tractantur pulcherrima problemata. In altero traduntur ex Mathematicis disciplinis 
regulae et instrumenta artis nauigandi, quibus uaria rerum Astronomicarum φαινόμενα circa 
coelestium corporum motus explorare possumus. Deinde, Annotationes in Aristotelis Problema 
Mechani cum de Motu nauigij ex remis. Postremo, Annotationes in Planetarum Theoricas Georgii 
Purbachii, quibus multa hactenus perperam intellecta, ab aliisque praeterita exponuntur. Quae 
quemadmodum mole exigua uidentur, ita uirtute in gentia, Lector candide, intelliges (Basileae: 
officina Henricpetrina, 1566). Existe uma edição facsimile desta edição: Petri Nonii Salaciensis 
Opera. [Reprodução facsimilada da edição publicada em Basileia em 1566], João Filipe Queiró 
(ed.), (Coimbra: Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra, 2002). 
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largamente por defeito. No caso das Opera, bastantes ideias aí presentes já tinham 

já sido introduzidas pelos Tratados de 1537. Não obstante, o elenco de assuntos 

permite antever muito mais e, acima de tudo, melhor: Nunes apresenta novas ideias, 

teorias desenvolvidas, demonstrações aprimoradas, num discurso coerente, maduro 

e de alto valor intelectual e científico.  

 A edição deste texto seria realizada em Basileia, numa das mais 

conceituadas oficinas tipográficas europeias da época – a Oficina Henricpetrina. 

Nesse mesmo ano foram aí impressas várias obras científicas relevantes, entre elas 

uma segunda edição do De revolutionibus de Nicolau Copérnico148 , ao que tudo 

indica, como parte de uma estratégia comercial que visava aproveitar a feira do 

livro de Frankfurt149 . Esta aposta poderá ser tomada como um indicador do peso 

científico de Nunes assim como da importância que assuntos de res nautica, 

cosmografia e matemática (em geral) detinham na Europa. Mas, a edição de 

Basileia saiu com demasiados erros150 . Salvou-se a qualidade superior das figuras, 

certamente elaboradas por um gravador sabedor do seu ofício.   

Foi esta a principal razão que motivou uma segunda edição em 1573, 

dedicada a D. Sebastião e levada a cabo em Coimbra. Esta edição teve a vantagem 

de certamente ter sido composta “à vista” de Pedro Nunes por um editor ciente das 

exigências a que estava sujeito. Mudou-se o nome da obra para Petri Nonii 

Salaciensis de arte atque ratione navigandi libri duo151  e editou-se conjuntamente 

com o De crepusculis e o De erratis Orontii Finaei, com objectivo de “arredondar o 

volume” e assegurar uma nova edição destes títulos bastante procurados na altura. Não 

                                                 
 
148 Sobrevivem inclusivamente alguns exemplares das Opera que foram encadernados em conjunto 
com esta edição do livro de Copérnico. Ver: Obras, IV, p. 524. 
149 Para um estudo mais completo sobre as edições ver Obras, IV, p. 519-532. 
150 Obras, IV, p. 523. 
151 Petri Nonii Salaciensis de arte atque ratione navigandi libri duo. Eiusdem in theoricas 
planetarum Georgij Purbachij annotationes, et in problema mechanicum Aristotelis de motu navigij 
ex remis annotatio una. Eiusdem de erratis Orontij Finoei liber unus. Eiusdem de crepusculis lib. I 
cum libello Allacen de causis crepusculorum (Conimbricae: Antonij à Marijs, 1573). Esta 
(aparentemente simples) mudança de nome foi intitulada por Henrique Leitão “a última tomada de 
posição de Pedro Nunes num programa intelectual que, deliberadamente, iniciou nos anos 30”, 
Henrique Leitão, «Ars e ratio: a náutica e a constituição da ciência moderna», in: Maria Isabel 
Vicente Maroto, Mariano Esteban Piñeiro (coords.), La ciencia y el mar, (Valladolid: Los autores, 
2006), p. 185. 

 78



obstante, e apesar dos esforços financeiros anunciados pelo editor, a qualidade 

tipográfica diminuiu bastante: o que fica bem patente nos diagramas matemáticos, 

francamente inferiores aos da edição de Basileia. As Opera viriam a ser novamente 

editadas no ano de 1592, em Basileia, e na mesma casa tipográfica da primeira 

edição. A impressão não avançou quase nada de novo em relação à edição de 1566 

(parece não ter tido acesso à errata da primeira edição e inclusivamente usaram-se 

folhas dessa edição), mas seguiu a compilação de títulos presentes na edição de 

1573. 

Voltando à edição coimbrã: o impressor António Mariz ficou agradado com 

o produto final e manifestou-o num texto introdutório dedicado ao monarca152 . Nas 

páginas que se seguem é o próprio Nunes e, sem perder tempo, introduz 

imediatamente alguns dos tópicos que iria desenvolver ao longo do livro. Não há 

dúvidas de que, na linha do que previa o seu programa científico, o principal 

objectivo era o correcto estudo da arte de navegar fazendo uso da matemática.  

As Opera estão divididas em duas partes. Veja-se de seguida mais 

detalhadamente os assuntos que as compõem.  

 

1.4.1. Livro I. Sobre dois problemas acerca da arte de navegar 
 

Trata-se de uma versão latina do Tratado que ho doutor Pêro nunez fez sobre certas 

duuidas de nauegação, publicado em 1537, com vista a chegar a um auditório mais 

vasto “para que possa ser lido e entendido não só pelos portugueses, mas também 

pelos demais homens”153 . Esta nova versão apresenta à primeira vista uma variação 

na divisão textual em relação a 1537, já que Pedro Nunes opta por separar o 

argumento ou motivação do texto do seu desenvolvimento.  

 

 

                                                 
 
152 Obras, IV, pp. 255-256. Henrique Leitão manifesta a opinião de que Mariz estaria muito 
possivelmente a reproduzir os sentimentos de Nunes.  
153 Obras, IV, p. 268. 
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A maior variação em relação ao texto de 1537 dá-se com a inclusão dos in 

margine no corpo principal do texto das Opera154 . Registam-se outras alterações 

menores de natureza técnica para facilitar a leitura como, por exemplo, a omissão 

de certas proposições matemáticas conhecidas155 . No que aos argumentos 

científicos concerne nota-se também uma evolução na organização e explanação 

sintética dos assuntos. 

                                                

Os pontos de partida deste texto foram as dúvidas expressas sobre Martim 

Afonso de Sousa após ter voltado de uma expedição à América do Sul. Nunes 

reproduz o argumento base juntando-lhe alguns detalhes interessantes. Ao explicar 

a possibilidade de se navegar seguindo um paralelo revela com grande clareza: 

“Navegamos, pois, por [arcos de] círculos máximos, ao mesmo tempo que 

avançamos ao longo do paralelo, fazendo pequenos desvios que escapam 

completamente aos sentidos”156 . E justifica: “Quanto ao facto de parecer que nos 

encontramos sempre no mesmo paralelo, creio que a causa disto está em que estes 

círculos verticais, através dos quais seguimos, cortam os meridianos em ângulos 

rectos, nos pontos em que tocam o paralelo. Por conseguinte, nos pontos vizinhos, o 

desvio em relação a este paralelo é muito pequeno, pois o vertical corta quase 

perpendicularmente os meridianos próximos de um mesmo ponto de contacto. (...) 

Cuido que isto é de grande importância para explicar este problema”157 . Esta 

observação é muito interessante. No meio da discussão de propriedades 

matemáticas da navegação seguindo um paralelo, Nunes introduz os «sentidos» 

humanos de maneira a justificar a imperceptibilidade na mudança de rumo. Esta sua 

observação iria ser alvo de críticas por parte de Robert Hues.  

Surge de seguida a questão da espessura dos círculos pelos quais um navio 

se desloca. Nunes escreve que “os círculos pelos quais seguimos não são 

 
 
154 Veja-se por exemplo a inclusão do in margine da p. 112 do volume I na p. 275 do volume IV. 
Registam-se também mudanças nas letras da figura. 
155 Por exemplo, uma referência a uma proposição de Teodósio necessária para justificar o facto de 
que os paralelos cortam os meridianos segundo ângulos rectos. Nunes refere-se à “.xx. Proposição de 
Theodosio no primeiro liuro”, Obras, I, pp. 110-111. Esta proposição não é referida na secção 
correspondente das Opera embora a sua consideração esteja implícita.  
156 Obras, IV, p. 273. 
157 Obras, IV, p. 273. 
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desprovidos de espessura, pelo que o contacto dos mesmos dar-se-á numa certa 

região, e não apenas num ponto. E, por isso, quando seguimos pelos círculos 

máximos, de certo modo avançamos também por círculos menores”158 . Assim podia 

concluir-se que apesar de se percorrerem troços de círculos máximos fosse possível 

manter um caminho paralelo ao equador. Na minha opinião, esta tentativa de 

adequação da realidade vivida na navegação com uma explicação baseada em 

entidades puramente matemáticas constitui um óptimo exemplo de aplicação do seu 

“programa de matematização” do real. No aspecto técnico, penso que esta 

abordagem revela uma dificuldade (fruto da época) de se explicarem certas noções 

ligadas a quantidades infinitesimais. Mais, não há isenção de polémica, uma vez 

que não era imediato aceitar a explicação de que duas curvas diferentes (paralelo e 

círculo máximo) podem fazer ângulos rectos num mesmo ponto de um meridiano. 

No aspecto mais prático, penso que ao introduzir o factor “sentidos” Nunes denota 

uma preocupação com o lado humano da navegação expressa nas “sensações” 

passíveis de serem sentidas (e usadas) pelos pilotos a bordo.  

Esta possibilidade prática de se navegar ao longo de um paralelo estava 

ligada a uma outra noção que era importante reter e que já fora referida aquando do 

enunciado dos temas do Livro I: “Para além do círculo equinocial, não pode 

verdadeiramente chamar-se caminho de Leste-Oeste a nenhum outro paralelo”159 . É 

importante reter a ideia de que, para si, os paralelos não eram verdadeiros rumos de 

Leste-Oeste, ideia manifestada já no Tratado sobre certas duuidas da 

nauegação160 . Esta opção estava relacionada com a sua explicação da primeira 

dúvida de Martim Afonso de Sousa e com o facto de um paralelo não coincidir com 

o leste ou oeste da agulha e condicionava a sua interpretação da carta comum e dos 

rumos magnéticos, como fica claro na afirmação: “(…) exceptuando a equinocial, 

nenhum outro paralelo pode ser um dos rumos que estão representados na agulha 

náutica ou que dela se podem deduzir”161 . A sua posição em relação à navegação 

                                                 
 
158 Obras, IV, p. 273. 
159 Obras, IV, p. 260.   
160 Como se pode ver em Obras, I, p. 108. 
161 Obras, IV, p. 271. 
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seguindo um paralelo não reuniu consenso entre os cosmógrafos e seria tema de 

algumas discussões posteriores, como se verá na segunda parte desta dissertação.  

                                                

 

1.4.2. Livro II. Sobre as regras e os instrumentos para descobrir as 
aparências das coisas tanto marítimas como celestes, partindo das 
ciências matemáticas 

 

De seguida resumem-se, capítulo a capítulo, as ideias principais presentes neste 

segundo livro. Volto a frisar que não pretendo acrescentar nada de novo às 

Anotações do Volume IV. O objectivo passa por familiarizar o leitor com as 

matérias teóricas que vão ser referidas na segunda parte desta tese.   

 

Capítulo 1: Sobre a carta de marear ou planisfério dos mareantes. 
 

O texto latino presente neste primeiro capítulo segue, regra geral, a primeira 

parte do texto correspondente ao Tratado em defensam da carta de marear, embora 

não se deve considerar como uma tradução literal162 . A carta de marear tem aqui um 

lugar de destaque. Os problemas da carta constituíram um tópico literário 

particularmente importante durante o século XVI163 . Importa lembrar que os 

principais requisitos de uma representação ideal da superfície esférica terrestre no 

plano eram a manutenção das relações de áreas e ângulos (conformidade) sem 

alterar as suas dimensões relativas (equivalência), bem como da equidistância entre 

os pontos na sua superfície. No entanto, é impossível reunir todas estas condições 

numa mesma projecção plana, havendo que optar por combinações de 

 
 
162 Sobre isto ver as anotações em Obras, IV, p. 609. 
163 A literatura sobre este assunto é vasta. Ver, por exemplo: W. G. L. Randles, Da terra plana ao 
globo terrestre: Uma rápida mutação epistemológica 1480-1520, (Lisboa: Gradiva, 1990); do 
mesmo autor veja-se a compilação de artigos Geography, Cartography and Nautical Science in the 
Renaissance: The Impact of the Great Discoveries (UK: Ashgate, 2000); The History of 
Cartography, J. B. Harley, David Woodward, G. Malcolm Lewis, (Eds.), 3 Vols. (Chicago and 
London: University of Chicago Press, 1987-2007), em relação a este projecto editorial estão 
previstos mais três volumes. Para a história da cartografia portuguesa é indispensável consultar 
Armando Cortesão, Cartografia e cartógrafos portugueses dos séculos XVI e XVII (contribuição 
para um estudo completo), 2 Vols., (Lisboa: Seara Nova, 1935). 
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subconjuntos, consoante as necessidades. No caso das cartas planas comuns na 

navegação no século XVI várias destas condições não estão reunidas, por exemplo: 

não há conformidade nem equivalência, pelo que as linhas de rumo (loxodrómicas) 

não se apresentam como linhas rectas.  

Neste capítulo, a questão do correcto posicionamento das terras nas cartas 

volta assim a merecer grande atenção. No princípio do texto trata de questões de 

geometria local, ou seja, até que ponto se pode considerar que o globo é localmente 

plano e assim fazer uso da carta comum; quais os limites para esta aproximação? 

Evoca novamente o trabalho de Ptolemeu e, de maneira geral, fornece os exemplos 

nos quais já se tinha apoiado no texto português para fundamentar a sua 

argumentação. Refiro-me a: análise dos casos da distância entre o cabo Comori 

(Cori) e a China e entre Corura e Palura (com menos extensão textual); o exemplo 

Lisboa-Terceira-Madeira; exemplos da navegação portuguesa para a Índia; emenda 

das costas do Mediterrâneo (apesar da demonstração ter sido simplificada).  

Alude novamente ao método dos eclipses lunares perfilando-o como seu 

preferido para determinação da longitude geográfica164  e comenta a construção das 

cartas e dos globos. Elabora também uma revisão do planisfério de Ptolemeu 

justificando, com demonstrações matemáticas, as sua incompatibilidade com a 

representação plana do orbe e a sua inadequação às navegações de modo a concluir, 

tal com em 1537, que o mais adequado é usar tábuas particulares das regiões. 

É interessante perceber que Nunes esteve perto de uma solução semelhante à 

de Mercator. Afirma “(...) parece-nos mais adequado à arte de navegar o método 

que [Ptolemeu] emprega para traçar as tábuas particulares das regiões, em que se 

guarda a proporção do meridiano ao paralelo médio” e faz uma anotação muito 

importante referindo que “(...) porque os meridianos são paralelos uns aos outros, 

qualquer linha recta que sobre eles seja traçada faz sempre ângulos iguais com 

eles”. De facto, Nunes resolveu o problema localmente e a sua observação implica 

que as linhas rectas que fossem desenhadas nessas cartas particulares seriam linhas 

de rumo, tal como acontece na carta de Wright-Mercator. 

                                                 
 
164 Obras, IV, p. 287. 
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De notar também, que as suas críticas aos pilotos são um pouco mais 

comedidas provavelmente porque o seu relato pouco interessaria aos leitores do 

texto. Deve-se apontar ainda uma ausência em relação a 1537: a distintiva rosácea 

não se encontra presente neste capítulo, nem sequer no resto do volume, 

possivelmente porque nesta altura Nunes sabia há muito que as “curvas irregulares” 

jamais atingiriam os pólos. 

  

Capítulo 2: Sobre a tábua de números usada pelos mareantes para determinar a 
extensão do caminho directo, bem como a diferença de longitude, entre quaisquer 
dois lugares colocados na carta de marear. 

 

Neste segundo capítulo o autor estende bastante um pequeno trecho 

dedicado ao regimento das léguas presente nos tratados em português165 , incluindo 

ainda o “Regimento das legoas que respondem ao grao de norte sul per qualquer das 

quartas verificado pello autor: conforme a carta de marear”166 . E é precisamente 

este pequeno regimento que Nunes apresenta divulgando também o simples método 

matemático (resolução de triângulos no plano) que usou para rever os valores da 

tabela (corresponde exactamente à que havia incluído no Tratado em defensam da 

carta de marear)167 , coisa que não tinha feito em 1537.  

                                                 
 
165 Ver em Obras, I, pp. 141-142. 
166 Este regimento está em (Obras, I, pp. 173-174). Fontoura da Costa apresenta o regimento da 
seguinte maneira: “O Regimento das léguas, (…), é também uma tabulação do triângulo rectilíneo 
rectângulo, cujo cateto adjacente ao ângulo conhecido, em quartas, tem sempre a distância de 17 ½ 
léguas – valor de um grau do meridiano”. “O Regimento permite resolver o triângulo rectângulo 
ABC (...). Assim, o navio partindo de B, ao rumo R (em quartas), percorre o caminho a – relevar – 
para atingir o ponto C, à mesma altura (latitude) de A, que está no mesmo meridiano de B à distância 
(BA) 17 ½ léguas deste ponto; quando o navio atinge C está afastado b – afastar – de meridiano 
AB”. 

 
167 A. Fontoura da Costa, Marinharia dos Descobrimentos, pp. 370-371.  
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Mas como se antevê pelo título, este capítulo não se fica pela simples 

apresentação de regras. De facto, havia que perceber que esta tabela não devia ser 

usada de ânimo leve. A tabela seria adequada para auxílio à navegação pela carta de 

marear mas convinha entender que na superfície esférica as coisas se passavam de 

maneira diferente.  

Neste capítulo, Nunes analisa extensivamente o comportamento relativo de 

dois arcos de círculo máximo. Isto é, a variação das relações entre arcos de circulo 

máximo, necessários à construção da linha de rumo, em função da sua posição no 

globo e da variação dinâmica dos seus graus de liberdade: distância percorrida, 

variação de latitude e variação de longitude. 

Para que se entendesse correctamente a maneira de calcular distâncias entre 

lugares demonstra algumas propriedades das linhas de rumo. Em primeiro lugar 

prova que se dois navios (supondo neste caso que a viagem se faz por navio) em 

diferentes pontos do globo (mas no mesmo hemisfério) tomarem uma rota com 

rumo inicial igual e variarem igualmente a latitude, o que partir do ponto mais 

próximo do pólo, percorrerá mais caminho de viagem e irá variar mais a sua 

longitude que o que partir de um ponto mais afastado do pólo. Se, por sua vez, se 

mantiver o mesmo rumo inicial e a mesma diferença de longitude para os dois, 

percebe-se que distância de viagem e diferença de latitude será maior para o navio 

que parte do ponto mais afastado do pólo. Por último, nesta fase, analisa o caso (nas 

mesmas condições de posição relativa dos rumos) em que os ângulos de partida e a 

distância percorrida são iguais.  

Estas relações tinham já sido afloradas na época que escreveu o manuscrito 

de Florença. De facto, os Capítulos 2 e 3 das Opera são uma evolução e 

generalização de alguns assuntos escritos na primeira parte desse manuscrito. As 

linhas que se seguem servem de estudo comparativo entre os textos do manuscrito e 

das Opera, e recolhem alguns exemplos para demonstrar a evolução nas suas ideias: 

 

i) No primeiro caso analisado no Capítulo 2 vem: “Com efeito, para uma mesma 

diferença de latitude e para uma mesma inclinação do círculo máximo em relação 

ao meridiano, será menor a distância percorrida na viagem e será também menor a 
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diferença de longitude, entre lugares que se encontram mais afastados do pólo 

elevado, enquanto nos aproximamos desse pólo, do que entre lugares mais 

próximos do pólo.”168 . Esta mesma propriedade está enunciada no manuscrito de 

Florença: “(...) mas fosemos fazendo angulos yguais en cada hũ dos pontos que 

asinamos, pera que teuesem algua mostra de Rumos [refere-se às linhas de rumo 

definidas pelo bacharel] seria necesario avendo de ponto a ponto hũ grao per 

deferença das alturas, que a deferença dos meridianos fose cada uez mayor desdo 

circulo yquinocia1 pera os polos”169 . A prova matemática de 1566 é mais 

organizada e sólida que a do manuscrito.  

As figuras que apresenta em cada um dos casos também atestam a evolução 

e clareza com que escreve em 1566: 

 

                               

 

Figura 1.4.1 Comparação entre figuras usadas para mostrar uma mesma propriedade. 
Do lado esquerdo (Manuscrito de Florença, p. 16) e do lado direito (Obras, IV, p. 
302). 

 

ii) A primeira prova matemática apresentada no manuscrito de Florença serviu para 

mostrar que as linhas que o bacharel usava como rumos não o eram na verdade 

(antes eram círculos máximos). Nunes afirmou que “por que se me disesem que saõ 

Rumos, seguir se ya que o Rumo per que himos ao nordeste naõ nos seruiria pera 

                                                 
 
168 Obras, IV, p. 302. 
169 Manuscrito Florença, fl. 16. 
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tornar per elle ao sudueste, nẽ ho per que ymos ao sudueste, seruiria pera tornar por 

elle ao nordeste. E asy pello conseguinte en todolos outros.”170 . Do mesmo modo, 

afirmou este princípio em 1566: “(…) o caminho, com igual inclinação com o 

círculo máximo, não é o mesmo para quem vai e para quem regressa, pelo que não 

volta ao mesmo lugar donde tinha partido. Voltará sim para o mesmo meridiano, 

mas noutro paralelo; ou, para o mesmo paralelo, mas então noutro meridiano”171. 

Em 1566 a demonstração apresenta-se um pouco mais simplificada na linguagem e 

omite a referência directa a uma “demonstração de Menelau”, certamente para não 

adensar mais o texto. As figuras auxiliares são muito parecidas, sendo a de 1566 

mais completa: 

 

                                       

 

Figura 1.4.2. Comparação entre figuras usadas para mostrar uma mesma propriedade. 
Do lado esquerdo (Manuscrito de Florença, p. 8) e do lado direito (Obras, IV, p. 309). 

 

Na continuação, também analisa matematicamente o caso de os lugares 

estarem em relação com o pólo abaixado o que não fez no manuscrito de Florença 

onde apenas enunciou a propriedade.  

 

 
 

                                                 
 
170 Manuscrito de Florença, fl. 8. 
171 Obras, IV, p. 309. 
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Capítulo 3: De como encontrar a diferença de longitude de dois lugares a partir da 
carta de marear. 

 

Este capítulo apresenta uma continuação das ideias propostas no antecessor. 

Na nota de abertura continua a apontar para o bom entendimento da carta de marear 

comum. Depois, enuncia outras propriedades importantes sobre círculos máximos 

na superfície de um globo: “(...) entre a equinocial e um pólo do mundo, as 

inclinações dos círculos máximos com os meridianos crescem menos, na direcção 

do mesmo pólo, nos lugares mais próximos do círculo equinocial do que nos mais 

afastados dele”172 . Apresenta duas demonstrações desta propriedade usando 

métodos diferentes, um geométrico e o outro trigonométrico. Uma vez mais, o leitor 

está-se na presença de temas aflorados no manuscrito de Florença. Mas percebe-se 

que nesta altura as ideias estão muito mais organizadas no seu espírito, o que é 

perfeitamente natural.  

Estas demonstrações culminam numa tabela com o complemento da latitude 

de um lugar de chegada (segmento ac) em função do seu lugar de partida (segmento 

ab, sendo este o equador ou qualquer paralelo até 60º de latitude e aumentando com 

intervalos de 10º) e do rumo tomado. O lugar de chegada é definido o ponto onde o 

arco de círculo máximo (correspondente ao rumo) apresenta uma variação de 2º em 

relação ao valor inicial da sua inclinação. 

 

 
Figura 1.4.3. 

                                                 
 
172 Obras, IV, p. 313. 
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Nunes afirmou que esta tabela seria útil na determinação da longitude, 

bastando para tal proceder a uns quantos cálculos trigonométricos. Logo de seguida, 

exemplifica novamente este seu processo graficamente e por fim comenta que esta 

tabela que devia ser ampliada para valores intermédios, de cinco em cinco graus ou 

mesmo de dois em dois e também aponta que os valores do complemento da 

latitude estão em proporção continua.  

Este capítulo lança as matérias dos capítulos finais (refiro-me aos capítulos 

20 a 27) em que se explica o método de cálculo dos rumos. Finalmente, Nunes dá 

um método para estimar estes valores no caso de os complementos das latitudes dos 

lugares não estarem tabelados. Assinala-se ainda uma das raras referências que faz à 

declinação magnética:  

 

“Nestas operações supomos conhecidos os ângulos de partida, pois, ou o instrumento 
de navegação, que os ibéricos designam por agulha náutica, indica correctamente os 
pontos cardeais, e portanto as restantes regiões, ou, se varia, como a experiência 
ensinou, descubra-se primeiro quão grande é o desvio em qualquer lugar, em relação 
aos pólos do mundo.”173   

 

Assim se mostra novamente que o cosmógrafo estava longe de desconhecer 

este fenómeno. Na minha opinião, Nunes tomava a declinação magnética como nula 

porque se tornava mais fácil sistematizar a teoria das linhas de rumo.  

Esta informação poderia ser útil na compreensão das rotas na carta e globos 

e usada pelos cosmógrafos com maior destreza matemática. Claro está que estes 

processos estariam totalmente vedados à generalidade dos pilotos. O uso das tabelas 

poderia ser mais acessível mas complicava-se quando os valores pretendidos não 

estivessem tabelados. 

 

 

 

                                                 
 
173 Obras, IV, p. 324. 
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Capítulo 4: Da declinação do Sol. 

 

Este é um dos mais extensos capítulos das Opera. Trata-se uma vez mais de 

um assunto já aflorado em 1537 mas que aqui é muitíssimo ampliado. As 

«Anotações» a este capítulo, presentes no volume IV das Obras, apresentam uma 

extensa e profunda análise do mesmo, pelo que aqui me irei escusar a sobreposições 

desnecessárias. Aponto, brevemente, algumas passagens que considero mais 

relevantes para o objectivo desta tese.  

Genericamente, este capítulo contém uma análise à variação da inclinação 

da eclíptica e por conseguinte comentários aos valores de vários parâmetros da 

teoria do Sol, como sejam a duração do ano trópico, a taxa de precessão e a 

obliquidade da eclíptica. 

 Principia este capítulo (tal como no trecho de 1537) com a recomendação 

de que nas tabelas de declinação do Sol não deveria a declinação máxima exceder ε 

= 23º 30’. A maioria dos autores de regimentos e tratados de navegação aqui 

estudados iria usar este valor. Por exemplo, o importante Edward Wright foi um dos 

que optou por este valor (no livro Certaine errors in navigation, 1ª edição em 1599) 

“agreeing with that excellent arts-man Germanies Euclide Regiomontanus, whom 

Petrus Nonius (compared by Ramus to Archimedes) and Clarius (a great 

Mathematitian though a Iesuite) chose rather to follow, then either of the other 

[Copérnico e Tycho Brahe]: (...)”174 . Na opinião de Wright, Nunes teria ido buscar 

o valor à obra de Regiomontano, mas fica-se sem saber se Wright fez o mesmo ou 

apenas leu as Opera de Nunes (como aliás deixa claro ao longo do seu livro).  

Adiante Nunes reconhece que os valores dados pelas tabelas de declinação 

do Sol estão limitados no tempo. Assim sugere que, para minimizar o desacerto, se 

usem as tabela com o lugar verdadeiro do Sol no Zodíaco para quatro anos e, fora 

desses quatro anos, se deve aplicar a equação, i.e. um acerto numérico, que 

correspondia a 1’ 46’’ por ciclo de quatro anos. Chama também a atenção para a 

necessidade de ter em atenção que para lugares que distem mais de 6 horas 

                                                 
 
174 Edward Wright, Certaine Errors in Navigation (...) (London: Valentine Sims, 1599), fl. Aa r. 
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(longitude) do sítio para o qual foram calculadas as tabelas as declinações têm de 

ser corrigidas. Também aqui se verificou que alguns dos cosmógrafos posteriores 

haveriam de incluir este ponto nas suas obras. Um dos exemplos foi dado por 

Andrés Garcia de Céspedes.  

Outro aspecto presente nas usuais tabelas era a assumpção de que no dia do 

equinócio da primavera (dia 11 de Março no calendário Juliano) o Sol apresentava 

declinação nula. Nunes desenvolve o tema e relembra que esta era uma 

aproximação que não considerava o movimento de trepidação da oitava esfera. 

Sugere então que se deve resolver este problema achando-se o momento do 

equinócio através de uma média temporal que se obtém através da obtenção dos 

momentos dos solstícios, que eram mais fáceis de obter. As páginas seguintes foram 

dedicadas à discussão de vários tópicos mais avançados de astronomia pelo que não 

me irei deter muito mais nesta análise uma vez que a sua leitura interessaria apenas 

a astrónomos mais aptos e teria incidência limitada nas navegações. Apenas referir 

que será neste capítulo que fará a primeira referência a Nicolau Copérnico a 

propósito da determinação do movimento dos astros fixos175 .  

Esta longa discussão teria como finalidade a explanação de alguns 

pormenores referentes às tabelas como seriam a explicação do processo de cálculo 

da equação; de trepidações, etc. Pedro Nunes apresenta então, no final deste 

capítulo, uma tabela da declinação do Sol idêntica à que se encontra no final do 

Tratado em defensam da carta de marear. 

De sublinhar que surgem duas referências directas a observações 

astronómicas realizadas pelo cosmógrafo-mor. Numa refere-se apenas a assíduas 

“observações de astros”176 . Na segunda referência (que na verdade se pode dividir 

em duas) é mais especifico pois identifica o instrumento usado numa observação, 

neste caso um astrolábio de dois palmos, e o dia referido e locais precisos são 14 de 

Setembro de 1555, em Coimbra. A referência a um dia específico e a uma 

observação específica pode indicar que se tratou de uma observação não rotineira. 

                                                 
 
175 Obras, IV, p. 329. 
176 Obras, IV, p. 75. 
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Pedro Nunes referia-se à distância zenital e não à usual altura, tomada pelos 

astrolábios náuticos mais usados em Espanha. Esta indicação apenas sugere que o 

instrumento usado por Nunes nesta observação não era um usual astrolábio náutico. 

Seja como for, são informações relevantes mas que apenas servem para relembrar 

que a sua reputação científica não foi construída com base nas suas aptidões como 

astrónomo observacional. 

 

Capítulo 5: Sobre a declinação das partes da eclíptica usando um instrumento. 
 

Neste capítulo são descritos três “instrumentos” diferentes para obter a 

inclinação da eclíptica. O primeiro é um processo gráfico que pode ser aplicado nas 

costas de um astrolábio plano ou a qualquer outro objecto/instrumento de formato 

circular. O segundo processo é baseado no analema de Vitrúvio. E o terceiro, por 

vezes designado por «quadrante de declinação», é basicamente o que já tinha 

apresentado no final do Tratado em defensam da carta de marear177 .  

As propostas de Pedro Nunes tiveram algum eco em obras cosmográficas 

posteriores, como se irá ver ao longo da tese (algumas vezes registam-se variantes 

das suas propostas). Como exemplo, pode referir-se que o cosmógrafo João Batista 

Lavanha chegou a incluí-los em aulas na Academia de Madrid.  

 

Capítulo 6: Sobre os instrumentos com que se tomam as alturas e as distâncias dos 
astros. 

 

O sexto capítulo faz parte do conjunto de capítulos mais marcantes da obra. 

O autor pretende deixar algumas considerações sobre os mais importantes (e 

comuns) instrumentos de medida de distâncias astronómicas da época: astrolábio, 

balestilha, quadrante. O estilo não foge ao habitual modus operandi de Nunes 

inserindo-se na profunda análise das questões da náutica a que votou grande parte 

da sua actividade intelectual. Mas não fica por aqui: são também abordados outros 

temas relacionados com as medições astronómicas, nomeadamente o efeito da 

                                                 
 
177 Obras, I, pp. 180-182. 
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paralaxe, refracção atmosférica, propriedades dos raios luminosos, e mesmo a 

questão da altura máxima dos vapores da atmosfera. Uma vez mais, foram questões 

de ordem prática que motivaram a apresentação de duas propostas de instrumentos 

originais. Também aborda os principais instrumentos de navegação da sua época e 

identifica-lhes os principais problemas. Naturalmente, não se pode deixar de 

observar que Nunes não ignoravam tanto as práticas da marinharia do seu tempo 

quanto alguns, desde seus contemporâneos a investigadores actuais, muitas vezes 

deixaram transparecer. 

O primeiro instrumento a merecer a sua atenção foi o astrolábio. O 

cosmógrafo identifica-lhe problemas de equilíbrio que poderiam afectar os valores 

obtidos: “Nos astrolábios suspensos, contudo, pode suceder que a parte da 

mediclina que tem a posição mais elevada – e por isso é mais pesada, como Jordano 

demonstrou acerca das balanças –, estando aderente ao instrumento, o desvie 

ligeiramente da vertical. Portanto, convém construir um astrolábio suspenso sem 

dioptra ou mediclina (...)”, ficando apenas uma “armila circular de metal (...)”178 . 

Apesar de, mais tarde, se ter percebido que o argumento acerca das balanças não era 

correcto, o cosmógrafo pretendeu introduzir uma melhoria e simplificação ao sugerir 

um outro instrumento – o anel náutico – que não só eliminava o problema do 

equilíbrio mas também, como se sabe, duplicava a precisão na medida179 . Nunes 

também deixa instruções para a sua construção e uso, ainda que se antevissem 

                                                 
 
178 Obras, IV, p. 356. 
179 Curiosamente García Franco não atribui a autoria deste instrumento a Pedro Nunes mas dá 
interessantes indicações sobre a sua difusão: “Este instrumento fué conocido com el nombre de 
ánnulo astronómico, y ya es citado por Denis [Guillaume Denys, L’Art de naviguer perfectionné par 
la connaissance de la variation (Dieppe: Nicolas du Buc, 1666)] en 1666. (…) Este instrumento se 
empleaba aún a mediados del siglo XVIII, y Jorge Juan [Jorge Juan, Observaciones astronómicas y 
phísicas (Madrid: 1748)] lo usó en su viaje al Perú para la famosa medición del grado del meridiano 
terrestre, entre 1736 y 1744.  Dice en su libro que «deseosos de ocuparnos en hacer algunas 
observaciones, supimos que en poder de D. Joseph Herrera se hallaban un Annulo Astronómico y 
dos Telescopios». Sin embargo, no debió ser del agrado de los pilotos españoles, ya que, en general, 
nuestros autores no lo mencionan en sus tratados de Náutica; el mismo Jorge Juan nos afirma que «el 
Annulo no es instrumento de la precisión que requieren las observaciones astronómicas». Entre los 
instrumentos de este tipo existentes en el Museo Naval, se ve en dos de ellos la firma E. Nairne, 
London.”, Salvador García Franco, Historia del Arte y Ciencia de Navegar. Desenvolvimiento 
histórico de “Los cuatro términos” de la navegación, Tomo I, (Madrid: Instituto Histórico de 
Marina, 1947), pp. 214-215. 
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alguns problemas de construção decorrentes da dificuldade de conseguir abrir um 

“orifício estreitíssimo”180  para a passagem da luz solar. 

Logo de seguida, avança com nova proposta de instrumento original, 

baseado na ideia de que a altura do Sol se pode tomar “usando instrumentos que 

estão jacentes, paralelos”181  a um plano horizontal. O que propõe é um instrumento 

jacente no plano, nome pelo qual é hoje em dia conhecida esta simplicíssima 

solução. No caso deste instrumento (em contraponto com o que se verificava com o 

anel náutico) é apresentada uma demonstração matemática (geométrica) e 

indicações para o seu fabrico – sugere duas configurações – e correcta utilização. 

Sugere ainda mais uma melhoria que permite também duplicar a sua precisão. 

Depois destas propostas, sugere uma melhoria no quadrante. Aponta que 

este instrumento não reproduz medidas tão exactas quanto poderia devido ao 

desadequado fio-de-prumo. Assim sendo, seria melhor substituí-lo por uma régua 

com um peso na extremidade182 . Outro dos inconvenientes que, na opinião do autor, 

afectam o seu bom desempenho é a pequenez da escala (no caso de quadrantes 

náuticos). A solução apresentada é um dos mais conhecidos passos da carreira 

científica de Pedro Nunes: o processo gráfico conhecido por nónio183 , que 

anteriormente havia sido publicado no De crepusculis (1542). 

Restava comentar a balestilha. Nuines não favorece o uso da balestilha para 

obtenção de alturas da estrela polar. No entanto, aponta a sua utilidade para medir 

distâncias entre astros, caso a distância entre eles seja menor que um quadrante de 

                                                 
 
180 Obras, IV, p. 357. Da tradução portuguesa de “angustissimum (...) foramen”, Obras, IV, p. 101. 
181 Obras, IV, p. 358. 
182 “O instrumento usual chamado quadrante de que se servem os mareantes é muito adequado para 
tomar as alturas do Sol e dos outros astros, mas deve pôr-se, em vez do fio de prumo, uma régua 
com um peso fixo na outra extremidade, de tal maneira que a aresta da régua que se dirige para o 
centro do instrumento se mantenha sempre perpendicular ao plano horizontal. De facto, quando o 
observador roda o quadrante, o fio dá pequenos saltos e detém-se de quando em quando no mesmo 
lugar. E por este motivo são incertas as alturas que se tomam com os quadrantes”. Obras, IV, p. 360. 
183 “Acontece por vezes que o instrumento foi correctamente fabricado e os astros foram 
cuidadosamente observados, e no entanto as alturas obtidas não são exactas. Isto tem uma como 
única causa a pequenez do instrumento, pois não se podem dividir os seus graus em partes cada vez 
mais pequenas, não sendo possível medir as alturas para além dos valores inteiros do grau. Portanto, 
será útil traçar quarenta e quatro escalas no corpo do instrumento, todas com o mesmo centro”. 
Obras, IV, p. 360. 

 94



círculo máximo. Ressalva-se que o uso deste instrumento a bordo nunca recebeu 

aprovação consensual entre os cosmógrafos e os comentários de Pedro Nunes 

tiveram alguma repercussão no meio. Simón de Tovar analisou as sugestões de 

Nunes e preparou uma defesa da balestilha no seu livro, Examen y censura, como se 

verá aqui no Capítulo 2.3. Mas parece que, regra geral, os homens do mar não 

ligaram muito a isto e continuavam a usar a balestilha para obter alturas. Até ao 

final do século XVII a balestilha sofreu algumas melhorias e os cosmógrafos já não 

se referiam a este instrumento com restrições.  

Após estas considerações fez uma subtil passagem entre temas detendo-se 

na questão (abordada também por Cardano) da sombra dos astros. Isto é, se será 

concedido aos astros que não o Sol e a Lua iluminar a Terra, e por conseguinte, ser 

possível obter as suas sombras. É um desvio que introduz algumas questões 

relacionadas com gnomonica e que irá truncar outras questões que Nunes já tinha 

estudado no De crepusculis184 . Refiro-me à altura dos vapores atmosféricos e a sua 

influência nos raios solares vespertinos e matutinos. Os cálculos que aqui apresenta 

são uma simplificação do que foi apresentado no livro sobre crepúsculos mas com 

algumas diferenças nos valores numéricos185 .  

 

Capítulo 7: Sobre a distância da Estrela Polar ao pólo árctico do mundo e sobre o 

seu lugar verdadeiro. Também se examina o modo que os mareantes usam para 

achar a altura do pólo acima do horizonte por meio das estrelas da Ursa Menor. 

 

Este foi um dos assuntos mais controversos da obra de Pedro Nunes devido, 

principalmente, a duas razões: o valor que avançou para a distância da estrela polar 

ao pólo e a discussão sobre a variação na distância entre o pólo e a polar com a 

latitude do observador. 

Em 1537 Nunes tinha avançado o valor de 4º 9’ para a distância da estrela 

polar ao pólo geográfico em detrimento do (mais acertado) valor de 3º 30’, usual 
                                                 
 
184 Ver por exemplo a Proposição XVIII, Obras, II, pp. 244-255. 
185 A principal é o uso de 252000 estádios para o perímetro terrestre em vez dos 250000 usados no 
texto de 1542.  
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entre os homens do mar. Aconselhava também que se deveria observar a polar na 

maior ou menor altura, ou seja na passagem meridiana, já que não estaria certo em 

relação aos valores numéricos do regimento. 

Agora, na publicação de 1566, Nunes volta a abordar este assunto mas 

segundo linhas um pouco diferentes. Alguns dos seus contemporâneos, mas 

também cosmógrafos posteriores e vários investigadores actuais apontaram este 

erro e utilizaram-no, por vezes, como exemplo do choque entre o cosmógrafo e os 

pilotos, da superioridade da observação directa sobre a teoria. Não obstante, penso 

que será interessante inspeccionar os seus textos e aferir a real extensão dos seus 

argumentos.  

Em 1537 lia-se: “No regimento que tem os pilotos pera tomar a altura do 

polo pella estrela: há erro: porque diz que da estrela ao polo ha tres graos e meo e 

sam quatro graos e noue minutos (…)186 . Não há muitas razões para duvidar que, 

nesta época, Nunes considerava que a distância usada pelos marinheiros estava 

errada. Mas em 1566, o que se lê é: 

 

Com efeito, os mareantes de agora afirmam que dista do pólo apenas três graus e 30’. 
Mas se é verdadeiro o movimento das estrelas fixas obtido pelo cálculo de João 
Verner usando as Tábuas Afonsinas, esta distância é no nosso tempo, isto é, em 
1500, de 4º e quase 9’. (…) Todavia, se aceitarmos a opinião de Albaténio, a referida 
distância será um pouco menor do que a deduzida das tábuas afonsinas.”187 , 

 

A opção de Nunes baseava-se na determinação de da taxa de precessão 

estelar de Werner que, como se sabe, não estava correcta. Contudo, no uso da 

expressão palavras “mas se é verdade” quer parecer-me que Nunes deixa a dúvida 

em relação ao valor de Werner – o discurso aparentemente peremptório usado em 

1537 é agora uma afirmação um pouco mais descomprometida, ainda que apoiada 

nas mesmas provas. Em segundo lugar, fornece uma segunda opinião, fundada nos 

valores obtidos por Albaténio, o que contribui ainda mais para o seu 

descomprometimento com uma escolha de um valor exacto.   

                                                 
 
186 Nunes chega mesmo a aceitar que o valor poderia chegar a 4º 10’. Obras, I, p. 143. 
187 Obras, IV, p. 375. 
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Na minha opinião, este capítulo merece um estudo mais detalhado e que leve 

em conta todos as indicações astronómicas aí presentes. Nunes não ficou conhecido 

pelos seus dotes de astrónomo observacional, por isso se aceita que ao longo do 

tempo em que exerceu o cargo de cosmógrafo, se tenha confrontado com algumas 

opiniões diversas acerca do valor deste parâmetro (tanto dos pilotos quanto de 

outros astrónomos) e daí que a dúvida se possa ter instalado. Ao mesmo tempo, não 

poderia desconfiar da teoria e de um cálculo por parte de um astrónomo experiente 

que admirava, e por outro lado terá tido notícia de observações, possivelmente por 

parte de pessoas em que depositava alguma “confiança”, que afirmavam que o seu 

valor estava errado. Talvez por isso, as linhas transcritas não transmitam o 

sentimento de um compromisso absoluto para com o valor de 4º 9’.  

Adiante chama a atenção para o facto de as estrelas da Ursa Menor (e outras 

constelações) não atingirem a passagem meridiana em algumas noites, 

inviabilizando assim a determinação da latitude. Acontece que frequentemente os 

mareantes não estariam habituados a tomar as posições de outras estrelas de 

maneira a obter a altura do pólo e assim interpolavam estes valores usando algumas 

regras comuns188 . Nunes afirma que as correcções ao regimento da estrela do norte 

eram erradas e que deviam ter sido produzidas por algum matemático 

“inexperiente” e que não consideravam que os índices de correcção para a altitude 

da estrela polar variavam com a latitude. Com efeito, afirma que estas regras não se 

podem aplicar já que variam com a latitude do lugar. Em 1537 ainda não teria 

procedido à verificação matemática do assunto. Já em 1566 apresenta a 

demonstração e afirma com segurança que “(...) quando a estrela polar se encontra 

fora do meridiano, não fica mais elevada ou mais baixa [do que o pólo] com a 

mesma diferença em todos os horizontes”189 .  

Esta observação de Pedro Nunes teve impacto na obra de vários autores 

posteriores. Por exemplo, aquando da reforma da arte de navegar em Espanha, no 

                                                 
 
188 Mas os mareantes, porque conhecem poucas estrelas, procuram saber a altura do pólo árctico 
apenas por aquela que se encontra na extremidade da cauda da Ursa Menor e pelas duas do lado mais 
afastado do quadrilátero da sua constelação (...)”. Obras, IV, pp. 383-384. 
189 Obras, IV, p. 384. 
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final do século XVI, Símon de Tovar escreveu um livro à revisão das regras do 

regimento da estrela polar, tendo dedicado bastante atenção a estas propostas de 

Nunes e, inclusivamente, transcrito quase integralmente a demonstração do 

cosmógrafo português. Andrés García de Céspedes também dedicou um capítulo a 

esta temática no seu Regimiento de 1606, concluindo que os erros, da ordem do 

minuto de grau, eram realmente pequenos. Por sua vez, António de Naiera veio a 

comentar as conclusões de Céspedes, concluindo a favor da correcção de Nunes. 

 

Capítulo 8: Acerca do modo de achar a altura do pólo por meio de alturas 
meridianas do Sol e das estrelas fixas. 

 

Neste capítulo, Pedro Nunes resume o conhecido «Regimento da altura do 

Sol» usado comummente pelos mareantes. No fim do capítulo indica que as 

mesmas regras que se tinham fornecido para o Sol podem ser usadas durante a noite 

para se obter a latitude pelas estrelas. 

 

Capítulo 9: Antiga regra nossa para achar ao meio dia a latitude de um lugar por 
meio dos raios solares. 

 

O nono capítulo corresponde sensivelmente ao «Regimento da altura do 

polo ao meo dia» fornecido no Tratado em defensam da carta de marear. 

Registam-se algumas alterações uma vez que não são consideradas regras em 

separado para o Sol nos signos austrais e boreais.  

 

Capítulo 10: Examina-se o método de Pedro Apiano, na «Cosmografia», para 
encontrar a altura do pólo a qualquer hora do dia, por meio do conhecimento da 
hora.  

 

Sem margem para quaisquer dúvidas, Pedro Nunes afirma logo no início 

deste capítulo o seu propósito: “O método de Pedro Apiano para encontrar a altura 

do pólo mediante o conhecimento da hora não pode ter qualquer préstimo.”190 .  

                                                 
 
190 Obras, IV, p. 387. 
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Nunes mostra que mesmo conhecendo-se a hora exacta, a altura do Sol e a sua 

posição no Zodíaco não se pode obter a altura do pólo, já que se desconhece se o astro se 

encontra no hemisfério austral ou boreal. Explica como resolver este problema e conclui 

que os instrumentos propostos por Apiano não servem os propósitos a que se propõem. 

 

Capítulo 11: Examina-se o método de Jacob Ziegler para achar a altura do pólo 
por meio da distância horizontal do Sol ao meridiano.  

 

Continua com mais uma análise e correcção de um método de determinação 

da altura do pólo por medidas de alturas extra meridianas do Sol, desta feita 

apresentado por Jakob Ziegler. À semelhança de Apiano também Ziegler tinha 

proposto um instrumento que dedicado à resolução de vários problemas 

astronómicos. Pedro Nunes descreve breves passagens do método de Ziegler e 

conclui a sua inaplicabilidade. Tal como no caso de Apiano, os problemas dos 

métodos propostos estavam relacionados com a impossibilidade de resolver 

triângulos esféricos com os dados disponibilizados.  

A propósito deste assunto, apresenta, tal como tinha feito brevemente em 

1537, mais algumas importantes considerações sobre gnómica, especificamente 

sobre o relógio de Acaz191 . O salacience resolve o problema de maneira airosa: 

delimita uma região entre os trópicos onde há retrocesso das sombras e deixa a 

faixa de ocorrência de milagre para lá dos trópicos (onde se situa Jerusalém). Clávio 

daria, mais tarde, solução não milagrosa para todo o globo.  

É também neste interessante capítulo que volta a invocar Copérnico. Nunes 

não deixa de anotar, num tom mais preocupado com a imprecisão matemática do 

que com o artificio heliocêntrico, alguns erros de trigonometria esférica do seu De 

                                                 
 
191 Não deixa de ser curioso que o português tenha sido o primeiro a tentar resolver a questão. Na 
verdade não se sabe ao certo como terá tomado conhecimento dela apesar deste ser um problema 
abordado na literatura dedicada a gnomonica. É possível afirmar que não foi certamente um relato 
dos homens do mar, como o próprio esclarece no final deste capítulo. Ainda assim, o fenómeno 
parece ter sido observado por Aloisio Cadamosto em Sumatra, como informou Christopher Wren. 
James Elmes, Sir Christopher Wren and his times (London: Chapman and Hall, 1852), p. 103. 
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revolutionibus192 . Em relação a este assunto remeto o leitor para as «Anotações» do 

volume IV das Obras.  

Por último, anota-se que não localizei qualquer referência a matérias deste 

capítulo nas obras elencadas na segunda parte da dissertação.  

 

Capítulo 12: Sobre a diversa relação do Sol com o ponto vertical a que se chama 
zénite, em diferentes lugares da terra, antes e depois do meio-dia.  

 

Este capítulo apresenta um desenvolvimento do regimento da altura do Sol 

ao meio-dia, e serve como transição para a sua abordagem aos métodos de 

determinação da latitude por medidas de alturas extra-meridianas do Sol. Nunes já 

havia apresentado os seus métodos baseados em altura extra-meridianas no Tratado 

em defensam da carta de marear e aqui volta a abordar geometricamente a relação 

posicional entre o zénite do observador e o lugar do Sol. No fim do capítulo, 

comenta uma observação de Stöfler contida no seu comentário à esfera de Proclo. 

Refere que a posição do Sol relativamente ao zénite do observador pode ser 

conhecida através da sombra de um gnómon, desde que se saiba o meridiano.  

 

Capítulo 13: Processo para achar a altura do pólo pelos raios do Sol, quando se 
conhece a posição do meridiano. 

 

Este capítulo surge na continuação do explanado no capítulo anterior e, em 

conjunto com os capítulos 14, 15 e 16, é dedicado à apresentação de processos de 

determinação da latitude por medidas de alturas extra meridianas do Sol. No 

Tratado em defensam da carta de marear, a questão foi abordada na secção «Como 

se tomara a altura do polo em todo o tempo que ouuer sol». 

Nunes começa por explicar como, usando um globo e sabendo o meridiano, 

se pode obter a altura do pólo a qualquer hora com apenas uma medida da posição 

do Sol. Como instrumentos de auxílio deve usar-se um instrumento de sombras para 

                                                 
 
192 A propósito desta passagem ler: Henrique Leitão, «Uma nota sobre Pedro Nunes e Copérnico», 
Gazeta de Matemática, 143 (2002), pp. 60-78.   
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determinar a amplitude do astro e um astrolábio ou quadrante (poderá usar-se outro 

instrumento assemelhado) para obter altura do astro no momento da observação. 

Será também necessário usar um compasso para medir e marcar distâncias no 

globo. 

Nunes resolve este problema para todas as posições relativas do observador 

e do Sol e não deixando de advertir que este seu processo não é resolúvel caso se 

desconheça por completo a posição do lugar em que se faz a observação pois, como 

havia visto nos capítulos anteriores, a solução é ambígua. Para resolver este impasse 

propõe uma segunda (e em configurações especiais, uma terceira) determinação da 

altura do astro. 

 

Capítulo 14: Processo para achar a altura do pólo pelos raios do Sol, ainda que se 
desconheça a posição do meridiano. 

 

O procedimento complica-se um pouco, uma vez que se pode ter mais uma 

incógnita – a posição do meridiano. O aparato instrumental mantém-se. Este 

processo foi também abordado no Tratado em defensam da carta de marear, no 

«Segundo modo per que se tomara a altura do polo em todo o tempo que ouuer sol». 

Este método foi testado a bordo por João de Castro e relatado no Roteiro de Lisboa 

a Goa (1538) 193 . 

O desconhecimento da posição do meridiano do observador terá que ser 

resolvido por outro método: neste caso passam a ser necessárias duas observações 

para obter a posição do pólo e, ainda, prestar atenção à direcção do seu movimento.  

Com estas observações feitas é também possível determinar a declinação 

magnética, algo que Nunes considera “[não só] útil, mas acima de tudo necessário 

aos mareantes”194 . Não deixa também de chamar a atenção para os casos em que o 

Sol poderá avançar e retroceder no mesmo dia, caso já explicado em capítulo 

anterior. Nesta situação aconselha a proceder a uma terceira observação. 

 

                                                 
 
193 Vejam-se as notas de Obras, IV, p. 741.  
194 Obras, IV, p. 416. 
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Capítulo 15: Processo para achar a altura do pólo por meio dos raios do Sol, 
desconhecendo-se a posição do meridiano e declinação do Sol. 

 

Adiciona mais uma incógnita, desta vez é a declinação do Sol. Mantém-se o 

aparato instrumental. O objectivo é determinar o paralelo do Sol. Por sua indicação 

devem fazer-se “três observações, em intervalos de tempo que sejam suficientes 

para que as alturas aumentem ou diminuam com uma diferença sensível, e seja 

manifesto o avanço das sombras na circunferência da tábua circular”195 . Trata-se de 

um processo pouco prático a que Nunes já tinha aludido nas anotações à Geografia 

de Ptolemeu.  

 

Capítulo 16: Achar a altura do pólo no plano de um círculo, desconhecendo-se, 
uma vez mais,  a declinação do Sol e a posição do meridiano. 

 

Antes de abordar o principal tópico deste capítulo, Nunes resume 

brevemente as principais designações e propriedades dos “círculos da esfera” 

presentes no Planisfério de Ptolemeu196 . Esta pequena introdução serve para mudar 

(por assim dizer) o contexto dimensional. Se nos capítulos anteriores se serviu 

principalmente do globo para aplicar os seus métodos, agora servir-se-ia de uma 

representação planisférica (mais precisamente em projecção estereográfica). O 

processo continua a realizar-se com três medidas extra meridianas da altura do Sol 

(como no capítulo 15) e passa por encontrar a distância do pólo do mundo ao pólo 

do horizonte (zénite), sabendo o diâmetro e posição de um qualquer paralelo. Isto é, 

com as alturas extra-meridianas e respectivos azimutes era possível determinar a 

altura do Sol usando o astrolábio planisférico. De notar que um dos passos 

fundamentais deste processo permitia determinar o meridiano do observador.  

Como tantos outros processos gráficos, a explicação matemática era algo 

complexa mas o seu uso (como defende) seria fácil e claramente vantajoso quando 

comparado com o mesmo procedimento que usa um globo. Na minha opinião, este 

                                                 
 
195 Obras, IV, p. 417. 
196 Mais informação sobre este texto de Ptolemeu em Obras, IV, pp. 746-747.  
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não consta entre os métodos mais fáceis de executar a bordo já que exigia destreza 

com o astrolábio plano, algo que não seria comum entre pilotos, bem como algum 

domínio de aritmética, geometria e trigonometria. Este processo foi descrito por 

Cristóvão Clávio no capítulo XIX do Fabrica et usus instrumenti ad horologiorum 

descriptionem (1586), o que facilitou o seu conhecimento entre os homens da 

ciência jesuítas197 . 

 

Capítulo 17: Achar a altura do pólo acima do horizonte durante a noite. 
 

É o capítulo mais reduzido do livro. O processo sugerido é semelhante ao 

apresentado no Capítulo 14. A diferença é que se podem também tomar alturas de 

duas estrelas conhecidas e aplicar o processo. 

 

Capítulo 18: Acerca do instrumento com que se acham as distâncias do Sol ao 
meridiano, quer pela equinocial, quer pelo horizonte, e ainda acerca da relação 
das sombras com o gnómon. 

 

Trata-se de um capítulo dedicado à análise de algumas questões de 

gnomónica, relacionadas com casos de ordem prática.  

Nunes iniciou-o com uma observação acerca do uso de relógios de Sol pelos 

mareantes, ou melhor, acerca da pouca frequência do seu uso, uma vez que nas 

viagens marítimas é bastante difícil manter sempre a mesma latitude, e assim poder 

usar o aparato. Segundo o que dá a entender, era hábito entre os navegantes obter 

azimutes aproximados (e com erros associados) da posição do Sol usando a agulha, 

pelo que sugere a construção de um instrumento de sombras para obter azimutes 

mais precisos, tal como havia feito em 1537.  

Nunes advertiu uma vez mais para um erro comum entre os mareantes. 

Sugere que não se igualem os azimutes tirados ao longo da equinocial e ao longo do 

                                                 
 
197 Cristóvão Clávio, Fabrica et usus instrumenti ad horologiorum descriptionem peropportuni (...) 
(Romae: Bartholomaeum Grassium, 1586), pp. 91-97. Mais tarde também incluído nas suas Opera 
Mathematica (Mainz: 1612), tomo IV: 2, pp. 47-49.  
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horizonte, pois só em casos particulares estes serão iguais198 . Depois de explicar 

estes casos mostra também a proporcionalidade entre dimensão do gnómon, a 

sombra recta e a sombra versa. Mais adiante observou que, ao contrário dos antigos 

matemáticos, os mareantes da sua época tinham pouco conhecimento destas 

propriedades e do uso generalizado de gnómons. Deve-se comentar que este uso a 

bordo era bastante complicado devido ao constante balanço dos navios e o seu uso 

seria de certo mais indicado em terra firme.  

Seguem-se notas sobre mais um aspecto técnico (do âmbito da óptica e 

catóptrica) mas que se enquadra na sua intenção de ver esclarecidos todos os 

aspectos da ciência que importa à náutica: esclarece em que condições os raios 

solares são ou não paralelos.  

Resta notar duas coisas. No meio desta discussão Pedro Nunes aproveitou 

para calcular o perímetro da Terra levando em conta o não paralelismo dos raios 

solares, ao contrário do que Eratóstenes fez no seu famoso cálculo. Obteve assim 

um valor menor (241 610 estádios em vez dos 250 000 habitualmente aceites). 

Nunes também chamou a atenção para que as alturas dos astros deveriam ser 

corrigidas em relação ao centro dos astros (neste caso dos que apresentam tamanho 

aparente suficiente, i. e., Sol e Lua)199 . 

 

Capítulo 19: Construir um instrumento com o qual seja possível, sem tabelas nem 
números, achar as cordas e os senos de arcos dados, e também a razão da 
equinocial para qualquer paralelo, e outras coisas. 

 

Trata-se de um processo gráfico para obter senos (recto e verso) e cordas de 

arcos, e operações inversas. Pelo mesmo processo também se pode saber quantas 

milhas correspondem a um grau em dado paralelo. A vantagem deste instrumento 

consiste em eliminar a necessidade de recurso a tabelas destes valores. Este 

                                                 
 
198 Já o fazia, por escrito, desde 1537. Ver por exemplo Obras, I, p. 144.  
199 De notar que Clávio fez um tratamento da questão bastante parecido, no scholium do Canon XVI 
do seu Astrolabium (Romae: Bartholomai Grassi, 1593), chegando a citar Nunes a propósito disso 
mesmo e do que escrevera no De crepusculis (p. 323). Também Benedetti se debruçou sobre este 
capítulo. Para saber mais, ver as notas de Obras, IV, p. 750. 
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processo já tinha sido abordado no Tratado da Sphera200 . Não conheço outras 

sugestões do género mas tal não garante a originalidade de Pedro Nunes201 .  

 

Capítulo 20: Determinar distâncias entre dois lugares, dadas as suas latitudes e 
longitudes.  

 

Este assunto foi bastante considerado por alguns matemáticos e cosmógrafos 

da época e continuaria a merecer a sua atenção durante o século XVII, tendo sido 

incluído em alguns textos impressos e mesmo em aulas, como se verá adiante. Além 

de se poder calcular a distância entre dois lugares na superfície terrestre, era 

também possível fazê-lo para duas estrelas. As configurações possíveis são: pontos 

no mesmo paralelo; pontos no mesmo meridiano (no mesmo hemisfério ou em 

hemisférios diferentes); pontos em meridianos e paralelos diferentes. 

Nunes afirma: “Isto pode conhecer-se através de dois processos: ou por 

cálculos ou usando instrumentos”202 . Primeiramente, dará ênfase aos cálculos e 

apresenta resoluções que são bastante simples. A propósito do caso em que os 

pontos se encontram num mesmo paralelo comenta que Apiano e Stöfler teriam 

tratado o problema convertendo directamente os graus de paralelos em graus de 

círculo máximo. Nunes salienta que este era um erro comum e não se limitava a 

estes dois nomes sendo que sobrevivia entre os práticos. 

O problema de mais difícil resolução era o caso em que os dois pontos se 

encontravam em meridianos e paralelos diferentes. Para distâncias pequenas podia 

usar-se uma aproximação plana mas para grandes distâncias isso não servia e para 

resolver isso aconselha dois métodos de Werner e Regiomontano.  

 Na última parte, apresenta uma maneira de resolver o problema usando 

instrumentos. Na verdade, o que propõe é um novo esquema matemático 

planisférico construído com regra e compasso que permitiria obter os valores da 

                                                 
 
200 Obras, I, p. 181 e figura correspondente em Obras, I, p.180.  
201 Para saber mais ver notas Obras, IV, p. 758. 
202 Obras, IV, p. 447. 
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distância entre dois pontos203 . Sublinha que também “(...) poderá achar-se essa 

distância no limbo ou tábua geral do astrolábio (...)”204  e relembra a publicação de 

Vasurto sobre este tema e comenta que havia encontrado o mesmo esquema em 

alguns astrolábios árabes que D. Luís tinha trazido do saque de Tunis205 . Indica por 

fim que “o processo mais fácil de todos será o de marcarmos os dois lugares dados 

num globo (...)”206  e é assim que deixa o mote para os capítulos que se seguiriam, 

onde se iria fazer uso de globos para resolver este tipo de problemas. 

 

Capítulo 21: Dos pressupostos necessários para traçar no globo aquelas linhas a 
que os mareantes chamam rumos. 

 

Aqui discute-se a natureza (física) da linha loxodrómica. No princípio deste 

capítulo, preocupou-se em caracterizar a curva matematicamente. A curva de rumo, 

ou loxodrómica, é uma espiral (e não uma hélice) na superfície esférica (“lineam 

(...) formae (...) helicae”, ou seja “como uma hélice”).   

Existe aqui uma discussão sobre se a linha de rumo é resultante de dois 

movimentos distintos ou dois agentes motores. Um seria a impulsão natural do 

navio pelo vento ou remos no plano do círculo máximo que passa pelo ponto de 

destino e o outro é um movimento de correcção do desvio em relação ao rumo 

magnético imprimido pelo homem do leme. Trata-se de uma discussão bastante 

original já que não existia praticamente tradição de análise deste tipo de curvas e 

muito menos apresentando uma “justificação” física para a natureza da linha de 

rumo. Dada a sua natureza mais técnica, esta questão teria pouca divulgação entre 

os cosmógrafos. Mas foi registada nas aulas de Pérez de Mesa.   

Como já se tinha percebido em capítulos anteriores a linha de rumo era 

constituída por troços de círculo máximo. As noções por trás da sua justificação são 

inovadoras e, de certa forma, deixam antever uma “conceptualização infinitesimal” 

                                                 
 
203 “(...) se se quiser achar as distâncias entre os lugares através de instrumentos, use-se a régua e o 
compasso (...)”, Obras, IV, p. 464. 
204 Obras, IV, p. 465. 
205 Este saque ocorreu em 1535. 
206 Obras, IV, p. 466. 
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desta questão delicada. Nunes aposta em explicar detalhadamente que a linha de 

rumo é constituída por uma sucessão de troços de círculos máximo, ponto a ponto 

(segundo condições especificas). Este agrupamento dos troços faz-se segundo 

ângulos tão pequenos que escapam aos sentidos; embora a linha de rumo não seja 

um círculo máximo, está intimamente ligada a estes objectos geométricos já que as 

rotas em alto mar são sempre círculos máximos ou constituídas por estes: 

 

(...) aqueles que estabelecem a rota de acordo com os preceitos da arte de navegar, 
estando fora de um meridiano e da equinocial, ainda que permaneçam durante algum 
tempo num mesmo círculo máximo, e por este motivo se afastem um pouco da rota 
traçada, ou se dirijam para outra direcção, não poderão aperceber-se deste desvio 
mediante os sentidos.207 

 

Resolvida a questão das linhas de rumo “normais”, Nunes passou a analisar 

o caso mais delicado das rotas paralelas ao equador. Na verdade, não recusa o 

princípio de que se pode seguir uma rota ao longo de um paralelo, pois assim 

mostra a evidência prática. Mas independentemente disso relembra que os 

“matemáticos lembram que os percursos devem fazer-se sobre as circunferências de 

círculos máximos (...).”208 , o que neste caso implicaria uma técnica de navegação 

específica. Novamente relembro que esta questão não iria ser de decisão pacífica no 

futuro, como se verá no Capítulo 2.1 (a propósito de uma disputa entre dois 

professores jesuítas). 

 Importa esclarecer que para Nunes um “verdadeiro” rumo de Leste-Oeste 

era um rumo sobre a Equinocial; desta maneira os paralelos não eram rumos de 

Leste-Oeste: 

 

Por isso a nossa opinião sobre este assunto (tal como dissemos no primeiro livro) 
será outra. A saber: aqueles que navegam de Leste para Oeste fora da equinocial, de 
acordo com os preceitos da arte de navegar, não descrevem um paralelo na superfície 
do mar, mas sim uma certa linha formada por pequenos segmentos de círculos 
máximos e, ainda que julguem que se dirigem sempre exactamente para Oeste, 
muitíssimo amiúde desviam-se. Mas este desvio relativamente à direcção recta, e 

                                                 
 
207 Obras, IV, p. 471. 
208 Obras, IV, p. 474. 
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afastamento em relação ao paralelo, não pode ser percebido pelos sentidos devido à 
sua pequenez.209 

 

Prestes a terminar o capítulo ainda sublinha que “ (...) é evidente que a linha 

que o navio descreve na superfície do mar, quando navegamos de Leste para Oeste 

fora da equinocial, não é um paralelo. Todavia, difere deste de modo insensível e a 

diferença é tanto menor quantos mais ângulos tiver a referida linha”210 . Na prática, 

para se percorrer exactamente um círculo paralelo o piloto teria que fazer “infinitas” 

guinadas de leme. Nunes comenta “Com efeito, se de acordo com este método, 

traçássemos linhas quebradas com um número qualquer, mas certo, de ângulos (...) 

deveríamos ser justamente censurados por não descrevermos outras que se 

aproximassem ainda mais do paralelo e com mais ângulos, de modo a poder tornar-

se menor o afastamento do paralelo e da rota estabelecida” – e novamente se 

percebe uma visão próxima da análise infinitesimal de uma curva na superfície 

esférica.  

Conclui salientando que não há qualquer problema se nos globos se 

traçarem paralelos em vez deste género de linhas quebradas, fechando-se assim o 

ciclo de evolução da ideia que partiu e chegou à aplicação prática pretendida e 

fazendo a ponte para os capítulos seguintes. 

 

Capítulo 22: Que é possível traçar rumos num dado globo. 
 

Neste capítulo salienta rapidamente alguns aspectos centrais do seu método 

der cálculo da tabela de rumos que iria introduzir no capítulo seguinte.211   

Não apresenta ainda qualquer desenvolvimento matemático, mas fica claro 

que o seu método se baseia na construção sucessiva de triângulos esféricos 

obedecendo a condições concretas. A partir do cálculo das quantidades destes 

triângulos será possível obter os dados das linhas de rumo, como a seguir se verá. 

                                                 
 
209 Obras, IV, p. 475.  
210 Obras, IV, p. 477. 
211 Ver em Obras, IV, pp. 477-478. 
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Capítulo 23: Construção de uma tábua numérica para o traçado de quaisquer 
rumos num globo. 

 

Este é um capítulo importante, onde ensina a calcular a tabela de rumos. 

Estas tabelas são o auxiliar, por excelência, da navegação loxodrómica. Uma vez 

que o conceito de função, tal como hoje se assume, não estava ainda definido, o 

matemático apresenta um método de cálculo de uma tabela – a chamada tabela de 

rumo.  

Neste caso, estas permitiam, a partir de um ponto no equador, encontrar a 

longitude e a latitude de um certo número de pontos duma linha de rumo. Este era o 

objectivo do método: obter os pares (φi,λi) para um determinado rumo, V, em que φ 

é a latitude e λ a longitude. 

Como se viu anteriormente, Nunes sugere que a linha irregular de rumo 

constante, poderia ser obtida a partir de troços de arcos de círculo máximo. Partindo 

de um ponto no equador e tomando um rumo com um ângulo V, resolve uma série 

de triângulos esféricos (todos mantêm um vértice no pólo) em que os lados são, 

naturalmente, arcos de círculo máximo, procedendo a correcções periódicas ponto a 

ponto, de modo a obter a tal curva de rumo constante (que hoje em dia se conhece 

como curva loxodrómica)212 . Pode-se organizar o método em três etapas essenciais: 

 

1º. Cálculo das latitudes de cada ponto sucessivo. 

2º. Cálculo do comprimento dos arcos de circulo máximo entre pontos 

sucessivos. 

3º. Cálculo dos ângulos entre sucessivos arcos de círculo máximo de modo a 

que i
ˆ

i
i

A  . 

 

                                                 
 
212 Tem-se evitado até aqui referências ao termo «curva loxodrómica» devido ao facto de este ter 
sido introduzido por Willebrord Snell e publicado no seu Tiphys batavus em 1624. Hoje em dia esta 
é a designação usual da curva de rumo de Pedro Nunes. 
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Figura 1.4.4. Figura original de Pedro Nunes (Opera, p. 168) onde se podem observar 
os sucessivos triângulos esféricos usados para calcular os pontos da curva de rumo. (a 
é o pólo e b situa-se na linha do equador). 

 

O melhor trabalho de investigação sobre este tema é o de Raymond 

d’Hollander213 . No volume de Anexos pode ver-se um resumo da teoria matemática 

de Nunes, na sua grande maioria baseado nesta inestimável contribuição.  

O método sugerido por Nunes acabaria por não ter muita repercussão. O 

cálculo de linhas de rumo não foi uma matéria rapidamente absorvida e incluída nos 

tratados sobre arte de navegar. Quando passou o tempo suficiente para tal, já 

existiam métodos mais eficazes e de mais fácil aplicação que tinham sido 

desenvolvidos, principalmente, em Inglaterra.   

Como é sabido, Nunes apresenta a tabela em branco sugerindo que esta 

deveria ser calculada por “moços” aplicados214 . Este facto também não terá 

contribuído para a divulgação desta matéria, tal como foi idealizada por si. 

 

 
                                                 
 
213 Veja-se nomeadamente Raymond D’Hollander, «Historique de la loxodromie», Mare Liberum, 1 
(1990) 29-78; Raymond D’Hollander, «La théorie de la loxodromie de Pedro Nunes», in: Luís 
Trabucho de Campos, Henrique Leitão, João Filipe Queiró, International Conference Petri Nonii 
Salaciensis Opera, Lisbon – Coimbra, 24-25 May 2002. Proceedings, (Lisboa: Departamento de 
Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 2003) 63-111. Estes artigos e 
outros textos foram incluídos em: Raymond D’Hollander, Loxodromie et projection de Mercator 
(Paris: Institut Océanographique, 2005). 
214 É possível encontrar um cálculo dos valores desta tabela nos textos de Raymond D’Hollander 
acima citados.  
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Capítulo 24: Acerca do comportamento dos rumos, quer em relação aos pólos do 
mundo, quer uns em relação aos outros. 

 

Prova neste capítulo que os rumos que não são meridianos não atingem o 

pólo. O estudo do comportamento dos rumos é um assunto ao qual se dedicara 

bastante na época em que escreveu o manuscrito de Florença.  

Não se sabe ao certo quando Pedro Nunes se apercebeu que os rumos (que 

não fossem meridianos) não atingiam o pólo mas terá sido nos finais da década de 

30 ou príncipio da década de 40 do século XVI.  

Nunes também explica, neste capítulo, que os rumos de uma mesma 

designação ou semelhantes além de não entrarem nos pólos nunca serão 

concorrentes, prolongando-se infinitamente em torno deste ponto. 

 

Capítulo 25: Que relação têm entre si os arcos de um mesmo rumo. 
 

Enuncia e prova a importantes propriedades da construção de linhas de 

rumo. Estabelece nomeadamente relações entre os arcos de círculo máximo que 

compõem estes rumos (segundo o seu método de cálculo). 

 

Capítulo 26: Traçar rumos num dado globo. 
 

O cosmógrafo português foi sempre de opinião de que os globos seriam 

melhores auxiliares à navegação que a carta215. Neste capítulo avança dois métodos 

(e variantes) para se poderem traçar rumos num globo.  

O primeiro método usa simplesmente a tabela de rumos, um meridiano 

móvel graduado e de uma régua esférica que não deve ser menor que o maior 

segmento de circulo máximo correspondente à distância entre dois pontos na tabela. 

Além do meridiano móvel graduado, é necessário graduar também o círculo 

equinocial. Depois, partindo de um ponto pré-determinado na equinocial marcam-se 

                                                 
 
215 Apesar da aparente vantagem, o uso de globos na navegação não seria comum. Para melhorar a 
precisão, os globos deveriam ter dimensões consideráveis, o que era imcomportável a bordo. 
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as diferenças de longitude e latitude da tabela e com a régua as distâncias entre 

pontos sucessivos. Isto serve para o traçado de todos os rumos no globo tendo 

apenas que se proceder a uma mudança de ponto inicial. Nunes apresenta ainda 

duas pequenas variantes deste método que requerem apenas o traçado de 

circunferências de raio igual ao comprimento dos arcos de círculo máximo.   

Uma segunda maneira, “muitíssimo adequada” nas palavras do próprio 

Nunes, faz uso de uma lâmina triangular côncava, no fundo um triângulo esférico, 

que se pode adaptar ao globo. O método não será aqui descrito uma vez que se 

encontra bastante explícito no próprio texto de Pedro Nunes e não apresenta 

dificuldades de maior. De referir apenas que é também sugerida uma variante de 

aplicação para quem “preferir a facilidade na operação à exactidão no cálculo (...) 

pondo de parte a tábua numérica (...)”216 . 

Quando o globo tivesse os rumos desenhados, na quantidade julgada 

necessária, Nunes sugere que se fizessem os desenhos das costas litorais e que se 

substituíssem as medidas tradicionais (como léguas ou milhas) e se desenhem 

escalas de graduais de círculo máximo. Desta forma podia adaptar-se o grau a 

qualquer um dos valores comuns na época. 

 

Capítulo 27: Do uso do globo em que estão traçados os rumos. 
 

Este é um capítulo bastante importante e original já que continha temas que 

foram muito desenvolvidos e apreciados na literatura náutica. Continuava-se a 

matéria do capítulo anterior: “Quando o globo tiver sido preparado de tal modo que, 

tanto no hemisfério boreal como no austral, tenha os rumos assinalados pelo método 

antes explicado, poderá então ser de grande utilidade para os mareantes, como 

mostraremos pelas regras seguintes”217 .  

Nunes lista cinco problemas para explicar o uso dos globos com rumos 

traçados. No primeiro caso procurava-se achar o rumo que mais convinha à 

                                                 
 
216 Obras, IV, p. 498. 
217 Obras, IV, p. 500. 
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navegação entre dois pontos. Claro está que o caso mais trabalhoso era o caso em 

que ambos os pontos se encontram em paralelos e meridianos diferentes. O mesmo 

é reduzido à escolha do rumo mais próximo que se dirija a um ponto no paralelo do 

lugar de chegada e que garanta um ajuste menor.  

O segundo caso indicava como se havia de medir a distância entre dois 

lugares no globo também para as três configurações de posições possíveis.  

No terceiro explicava como se sabia a localização de um ponto de chegada, 

sabendo o rumo, a posição do lugar de partida e a latitude do lugar de chegada. 

Tratava-se de um caso de aplicação no globo de um problema resolvido antes 

matematicamente.  

No quarto caso explicou como, sabendo a posição do lugar de partida, o 

rumo e a distância percorrida se podia obter a posição de um lugar de chegada.  

Finalmente, o quinto caso indicava como se poderia saber a posição do local 

de chegada e o rumo seguido, sabendo a posição do local de partida e a extensão do 

percurso realizado. 

No fim do capítulo relembra que os caminhos de ida e volta, no caso de 

querer ir da equinocial aos pólos (mas noutros casos), não eram exactamente os 

mesmos e registam diferenças ligeiras. Este assunto tinha já sido abordado e 

demonstrado no manuscrito de Florença. 

 

Sumário  
 

As Opera reúnem os contributos científicos de Pedro Nunes sobre navegação. Foi 

neste texto que apresentou uma original tentativa de sistematizar o uso da 

matemática na arte de navegar que viria a ser muito influente no século XVI e 

XVII. Naturalmente, a maioria das matérias que foram transmitidas se encontravam 

aqui. 

Este capítulo reuniu algumas indicações sobre as mais importantes matérias 

aí presentes com o objectivo de servir de leitura de apoio para a segunda parte da 
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tese. O que, de forma alguma, dispensa a leitura do texto e das anotações presentes 

na edição moderna aqui várias vezes referida. 

Em conjunto com os capítulos anteriores fica clara a evolução do 

pensamento de Nunes relativo a problemas e questões da navegação, com especial 

destaque para a sua teoria das linhas de rumo. Através de um estudo comparativo 

entre os diferentes textos, foi possível perceber o quanto a teoria evoluiu desde o 

manuscrito de Florença, e o que foi aproveitado desse texto para as Opera.  

Sobre isso resta dizer que o salto de conhecimento foi bastante maior entre o 

que escreveu no manuscrito e as Opera que entre os tratados de 1537 e o 

manuscrito. Aquando da escrita dos tratados, apresenta uma descrição qualitativa 

da linha uma vez que a teoria matemática ainda não tinha sido desenvolvida. No 

manuscrito essa visão qualitativa apresenta-se mais desenvolvida, nomeadamente 

no que diz respeito ao comportamento da curva nos pólos. Há também um avanço 

na explicação matemática de outras propriedades. Nas Opera, a teoria apresenta-se 

muito mais matematizada, na continuação dos trabalhos anteriores. Aqui mostrou 

pela primeira vez o método de cálculo de linhas de rumo e outras propriedades 

importantes que iriam ser retomadas por trabalhos de matemáticos posteriores. 
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2ª PARTE  

  

Difusão e transmissão da obra de Pedro 
Nunes 
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2.1 PORTUGAL 

 

 
 

O LONGO DESTE CAPÍTULO apresenta-se o resultado da investigação sobre 

a divulgação e transmissão da obra de Pedro Nunes no contexto 

nacional. Este é o capítulo mais extenso pois também inclui a 

investigação sobre a aula da esfera do Colégio de Santo Antão. 

A 
Em Portugal, verificam-se vários contextos de transmissão e difusão do 

trabalho de Nunes. A investigação centrou-se principalmente no seu desempenho 

como cosmógrafo, na transmissão através de textos impressos de outros autores e na 

transmissão na aula da esfera.  

O capítulo começa com um breve resumo sobre a situação geral das 

instituições e cargos ligadas à gestão ultramarina, em Portugal. Posteriormente, 

apresenta-se o regimento do cosmógrafo-mor e uma análise do desempenho 

profissional de Pedro Nunes, à luz desse texto. No seguimento, apresenta-se a 

investigação sobre fontes impressas atribuídas a outros autores, com destaque para 

o estudo do livro de António de Naiera. A completar o capítulo, apresentam-se 

então os resultados da investigação sobre a presença de tópicos nonianos na aula da 

esfera. 

 

***** 

 

Portugal foi o local onde, naturalmente, ocorreu o primeiro impacto 

significativo do trabalho científico de Pedro Nunes. Basta ter em conta que foi neste 

país que (a partir da segunda metade da década de 1520) desempenhou cargos 

oficiais, leccionou, escreveu e publicou os seus primeiros trabalhos científicos, 

actividades que influenciariam (de alguma forma) quem com ele contactava directa 

ou indirectamente.  
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Sabe-se que em 1529 foi nomeado para o cargo de cosmógrafo do reino 

português. E, ao tomar contacto com esse novo desafio, Nunes encontrava uma 

nação envolvida na gestão das actividades ultramarinas, nos seus mais variados 

aspectos. No que diz respeito à organização e gestão ultramarina, há indícios de que 

a criação de instituições portuguesas é anterior à da sua análoga espanhola (a Casa 

de la Contratación existia desde princípios do século XVI), tendo surgido num 

período imediato à ocupação, conquista ou descobrimento de regiões de grande 

importância comercial. Estas instituições tinham um perfil de gestão comercial de 

bens provenientes destas terras e consequente comércio para o resto da Europa. 

Surgia assim aquela que terá muito provavelmente sido o primeiro destes 

organismos – a Casa de Ceuta – criada pouco depois da conquista desta cidade e da 

tomada de posse de outras praças magrebinas. A data certa não é conhecida mas o 

mais antigo documento com referências a esta instituição é de Janeiro de 1434218 .  

A posterior exploração da costa da Guiné levou a que fosse criada, em 

Lagos (Algarve), a Casa da Guiné, muito possivelmente ainda durante a década de 

1440, dado que existem indicações de titulares do cargo de “recebedor” datados de 

1455 e 1459219 . A sede da Casa da Guiné seria transferida para Lisboa já depois de 

1481. A partir desta altura e com a exploração da costa da Mina e, posteriormente 

com a exploração do comércio da Índia, a Casa da Guiné passa a surgir na 

documentação com diversas designações: Casa da Guiné e Mina, Casa da Índia ou 

Casa da Guiné, Mina e Índia são as mais comuns220 . 

                                                 
 
218 Trata-se de um privilégio de poder andar armado concedido a Gil Vasques que servia nesta Casa 
segundo Francisco Paulo Mendes da Luz, «Dois organismos da administração ultramarina no século 
XVI: A Casa da Índia e os Armazéns da Guiné, Mina e Índias», in: Avelino Teixeira da Mota (Org.), 
A viagem de Fernão de Magalhães e a Questão das Molucas. Actas do II Colóquio Luso-Espanhol 
de História Ultramarina, (Lisboa, Junta de Investigações Científicas do Ultramar; Centro de Estudos 
de Cartografia Antiga, 1975), p. 94.  
219 Francisco Paulo Mendes da Luz, «Dois organismos da administração ultramarina no século XVI: 
A Casa da Índia e os Armazéns da Guiné, Mina e Índias», p. 94.  
220 Outros títulos importantes sobre esta temática são: Regimento da Casa da Índia: manuscrito do 
século XVII existente no Arquivo Geral de Simancas, Francisco Mendes da Luz (ed.), (Lisboa: 
Sociedade Industrial de Tipografia, 1951); Fernando Gomes Pedrosa, Navios, marinheiros e arte de 
navegar (Lisboa: Academia de Marinha, 1997); Regimento das cazas das Índias e Mina,  manuscrito 
inédito, Damião Peres (Coord.), (Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1947). 
Ver também: Avelino Teixeira da Mota, «Some notes on the organization of hydrographical services 
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Constata-se também que, a par com o complexificar da dinâmica do 

comércio ultramarino, a própria Casa nacional teve necessidade de agilizar o seu 

funcionamento criando-se “três secções, três casas, como então se dizia, dentro da 

mesma Casa, a saber: a dos escravos, que, pelo menos desde 1486, formava 

repartição diferente, com o seu almoxarife e respectivos escrivães; a Casa da Guiné, 

e a da Índia, cada uma destas com o seu tesoureiro e escrivães próprios. Não 

obstante, todas estas repartições estavam directamente subordinadas ao mesmo 

feitor (...)”221 , cargo criado em 1501. A juntar a estas instituições em território 

nacional foram surgindo outras fora do país mas ligadas às casas-mãe, que se 

preocupavam quase em exclusivo com a gestão do comércio, como é o caso da 

feitoria de Antuérpia (que funcionou de 1508 a 1549). O rei D. Manuel 

providenciou uma reforma da Casa em 1509. Nela regulavam-se as actividades e 

estabeleciam-se os Regimentos para os diversos cargos. 

Uma outra instituição detinha grande importância nesta época: o Armazém 

da Guiné e Índias. Francisco Paulo Mendes da Luz informa sobre a existência de 

documentação referente aos Armazéns que remonta aos anos de 1480 e estabeleceu 

bem as diferenças entre este organismo e a Casa: “(...) tudo o que concerne a 

navegação – construção de navios, aquisição de aparelhagens para naus, pilotagem, 

elaboração de cartas de marear e até o recrutamento das tripulações dos barcos – 

tudo isto, dizemos, estava a cargo de um organismo distinto da Casa da Índia, 

instituição esta que recebeu a princípio o nome de Armazém da Guiné e depois da 

Mina e Índias, ou Armazém da Guiné e Índias (...)”222 .  

Guardava-se no Armazém os padrões das cartas de marear e outros 

instrumentos cruciais para as navegações; esta casa recolhia também a 

responsabilidade (ainda que não exclusiva) de elaborar instrumentos de navegação. 

Desta maneira, vários ofícios estavam ligados ao funcionamento desta instituição 

                                                                                                                                        
 
in Portugal before the beginning of the nineteenth century», Imago Mundi: International Journal for 
the History of Cartography, 28 (1976) 51-60. 
221 Francisco Paulo Mendes da Luz, «Dois organismos da administração ultramarina no século XVI: 
A Casa da Índia e os Armazéns da Guiné, Mina e Índias», pp. 95-96. 
222 Francisco Paulo Mendes da Luz, «Dois organismos da administração ultramarina no século XVI: 
A Casa da Índia e os Armazéns da Guiné, Mina e Índias», p. 101. 
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como sejam cartógrafos, artesão diversos como latoeiros ou ferreiros, capazes de 

assegurar o fabrico da instrumentação necessária às navegações da época.  

De entre os cargos administrativos ligados aos Armazéns destaco dois: o 

provedor e o cosmógrafo-mor. Em relação ao primeiro, o trabalho passava por tratar 

da existência física da armada, isto é, assegurar tanto as tripulações, como os 

navios, como o aprovisionamento dos navios. As suas responsabilidades ficam mais 

claras com o alvará de D. Sebastião, de Março de 1570: o provedor ficava obrigado 

a escolher as tripulações de entre os que fossem mais experientes de andar nas 

carreiras ultramarinas, com excepção do capitão do navio que seria escolhido pelo 

rei, e fica também obrigado a passar revista aos navios, assegurando-se de que tudo 

estaria em ordem para garantir uma navegação segura e eficiente. Nesta altura 

também já faria parte das funções do provedor a nomeação dos examinadores de 

pessoal e instrumentos223 . Do cosmógrafo-mor falar-se-á mais detalhadamente a 

seguir. 

 

2.1.1. Pedro Nunes: Cosmógrafo-Mor 
 

Esta secção apresenta uma análise do desempenho de Pedro Nunes à luz do 

regimento da profissão de cosmógrafo e de outros indícios conhecidos.  

Com efeito, o cargo de cosmógrafo foi um dos mais importantes vectores de 

transmissão directa das suas ideias e, apesar de não serem abundantes, é possível 

retirar conclusões de todos os indícios existentes, começando desde logo pela sua 

nomeação para tal cargo. Esta pode mesmo ser a primeira prova de que, aos olhos 

dos governantes da altura, Nunes reunia todas as condições para desempenhar esse 

papel e ter uma acção directa na ars nautica do seu tempo.  

 

 

                                                 
 
223 Em princípio, existiria uma proximidade institucional entre o provedor e o cosmógrafo-mor que 
aqui fica por esclarecer. Não encontrei referências na literatura a este ponto, embora não exclua a 
existência estudos nesse sentido.    
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No final da década de 30 do século XVI, a náutica e técnicas de navegação 

eram maioritariamente aprendidas como um ofício no local da prática224 . Esta 

lógica de transmissão de conhecimentos foi implementada durante o século XV, 

manteve-se nos séculos XVI e XVII, e foi evoluindo no sentido da sua organização, 

sistematização e profissionalização. Na verdade, pouco se sabe sobre o sistema de 

ensino da náutica em Portugal antes de Pedro Nunes225 . É provável que algumas 

tentativas no sentido da sua organização tenham ocorrido na segunda metade do 

século XV226 mas para todos os efeitos terá sido com a criação de cargos de 

cosmógrafo, e principalmente com a criação do cargo de cosmógrafo-mor, que 

surgiu no nosso país a base de ensino sistemático da arte de navegar 

(posteriormente ciência de navegar) 227 . 

No entanto, sabe-se que a intenção de formar pilotos, mestres, cartógrafos e 

construtores de instrumentos, etc., existia há algum tempo na Península Ibérica. Em 

Portugal sobrevivem escassos registos mas, por exemplo, na Casa de la 

                                                 
 
224 “A aprendizagem dos pilotos fazia-se como a de outros mesteres, na lógica da organização social 
medieval do trabalho: o aprendiz praticava ao lado do mestre até ser dado como capaz de assumir a 
função (...)”, Francisco Contente Domingues, Navios e Viagens. A Experiência Portuguesa nos 
séculos XV a XVIII (Lisboa: Tribuna da História, 2007), p. 298. Este artigo foi originalmente 
publicado como: «Nautical training and ship command in Portugal (15th to 19th centuries), in: Luís 
Saraiva, Henrique Leitão (Eds.), The practice of mathematics in Portugal (papers from the 
International meeting held at Óbidos, 16-18 November 2000), (Coimbra: Imprensa da Universidade, 
2004) 275-291. 
225 Disto mesmo se “queixava” Avelino Teixeira da Mota no sobejamente conhecido «Os regimentos 
do cosmógrafo-mor de 1559 e 1592 e as origens do ensino náutico em Portugal», Memórias da 
Academia das Ciências de Lisboa (Classe de Ciências), 13 (1969), p. 227. Nesta página, o autor 
deixa duas importantes indicações bibliográficas sobre o mesmo assunto que importa ter em conta: 
Francisco de Sousa Viterbo, «Trabalhos Náuticos dos Portugueses nos Séculos XVI e XVII», 
Separata de Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa, (Lisboa: Imprensa Nacional, 1890); 
Frazão de Vasconcelos, Pilotos das Navegações Portuguesas dos séculos XVI e XVII (Lisboa: 
Instituto para a Alta Cultura, 1942).   
226 Um exemplo muitas vezes citado é o da «Escola de Sagres». Hoje em dia considera-se que esta 
instituição não terá existido, pelo menos de forma organizada. Sobre isto ler, por exemplo: W. G. L. 
Randles, «The Alleged Nautical School Founded in the Fifteenth Century at Sagres by Prince Henry 
of Portugal, Called the “Navigator”», Imago Mundi, 45 (1993) 20-28. 
227 Ainda hoje, para se saber mais sobre o cargo de cosmógrafo-mor em Portugal é obrigatória a 
leitura de Avelino Teixeira da Mota, «Os regimentos do cosmógrafo-mor de 1559 e 1592 e as 
origens do ensino náutico em Portugal», pp. 227-291. Ver também: José Augusto Frazão e 
Vasconcelos, «Os cosmógrafos-Mores», Subsídios para a História da Carreira da Índia no tempo 
dos Filipes, (Lisboa: O Mundo do Livro, 1960) 91-120; Rita Cortêz de Matos, António de Mariz 
Carneiro cosmógrafo-mor de Portugal, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 2002; Rita Cortez de Matos, «O cosmógrafo-mor: O Ensino Náutico em 
Portugal nos séculos XVI e XVII», Oceanos, 38 (1999) 55-65. 
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Contractacion de Sevilha o ensino estava regulamentado pelo menos desde 1508228 . 

Esta convivencia entre a formação tradicional e o ensino imposto pelas coroas 

demorou a ser ultrapassada e era passível de causar um certo desconforto no seio 

dos cosmógrafos. 

Nunes terá tido algumas dificuldades de adaptação a uma realidade muito 

distinta da sua, expressando-o em vários momentos da sua obra229 . Certo é que esta 

sua função acabou por ser determinante na sua produção científica, pois no seu dia-

a-dia profissional tinha que lidar com todo o tipo de assuntos directamente 

relacionados com a arte de navegar. A seu cargo estavam os exames e certificações 

de pilotos, construtores de instrumentos e cartógrafos; a colaboração na construção 

de cartas; a actualização de dados astronómicos e, claro, o ensino de pessoal, entre 

outras tarefas. Mas Nunes não se limitou a exercer uma actividade de gestão. 

Tomou a si a revisão dos regimentos (tanto o do Sol ao meio dia como o da estrela 

polar), actualizando os parâmetros usados na determinação da posição em alto mar 

e sugerindo processos de obtenção da posição do Sol (e consequentemente da 

latitude) a qualquer hora do dia. Procedeu também a uma profunda análise da carta 

de marear que o levou, entre outras coisas, a sugerir uma nova configuração e à 

formulação de uma curva original – a curva loxodrómica. Idealizou instrumentos e 

processos gráficos, centrando-se a sua acção numa óptica de melhoria global de 

todas as rotinas de marinharia e navegação. 

O cargo de cosmógrafo-mor obedecia a um conjunto de regras formalizadas. 

Sobrevive hoje em dia o texto do regimento do cosmógrafo-mor de 1592230 , que 

possivelmente veio reformar um outro do qual não se conhece qualquer exemplar, 
                                                 
 
228 Dá-se como exemplo a criação do cargo de Piloto Mayor em Espanha: “(...) e mandamos que 
todos los Pilotos de nuestros reinos (…) sean instruidos y sepan lo que es necesario de saber en el 
cuadrante e estrolabio, para que junta la pratica con la teorica, se puedan aprovechar dello en los 
dichos viajes que hicieren…” - Real Cédula del 6 de agosto de 1508, citada por J. Pulido Rubio em 
El Piloto Mayor de la Casa de la Contratacíon de Sevilla, (Sevilla, 1950), p.67.  
229 Um dos exemplos mais citados é a passagem em que afirma: “Mas os pilotos e os mestres dos 
navios a tal ponto são inábeis que, embora pudessem determinar a altura do pólo de muitas maneiras, 
procuram alcançá-la apenas pelo momento da passagem meridiana. (...) De facto, conhecemos certa 
pessoa, que já navegou para a Índia mais de dez vezes, a qual, todavia, porque é desprovida de 
conhecimentos científicos, muitas vezes subtraiu a declinação do Sol quando a deveria somar, e 
somou-a, quando era necessário subtraí-la.”, Obras, IV, p. 280. 
230 Lisboa, Biblioteca da Ajuda, Cod. 44/XIII/56.  
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datado de 1559. Avelino Teixeira da Mota estudou este texto e escreveu aquele que 

é ainda hoje o importante trabalho sobre o tema231 .  

Seguidamente, com base nesse texto e nos indícios conhecidos, analiza-se o 

desempenho de Pedro Nunes enquanto cosmógrafo-mor, no que toca às suas 

obrigações lectivas e de regulação da navegação.  

Destacam-se quatro capítulos (seguindo a organização de Teixeira da Mota): 

 

2º – [Obrigatoriedade e termos da carta de exame dos mestres de cartas de 

marear e fabricantes de instrumentos náuticos]. Neste ponto define-se que ninguém 

poderia construir quaisquer instrumentos de “Cosmografia e arte de navegar” sem 

licença real e aprovação do cosmógrafo-mor. Também se estabelecia um exame 

obrigatório, presidido pelo mesmo.  

Não se conhece muito sobre a acção directa de Nunes junto dos fabricantes 

de instrumentos mas é de conhecimento geral que esta matéria mereceu atenção ao 

longo da sua obra. Ao nível da certificação de construtores, Teixeira da Mota 

recolheu informação de três cartas de ofício com registos de exames em que Nunes 

participou durante os anos sessenta – examinando António Martins (1563), 

Bartolomeu Lasso (1564) e Luís Teixeira (1564)232 .  

Nunes também avaliou a utilidade dos instrumentos mais usados na 

navegação e propôs outras soluções. Será também lícito admitir que tinha acesso 

constante aos instrumentos dos Armazéns mas também teria conhecimento de novas 

propostas que iam aparecendo e que ele próprio deveria avaliar. Na sequência deste, 

o 3º ponto do regimento também obriga os construtores a levarem os instrumentos 

aos Armazéns para serem certificados pelo cosmógrafo.  

No caso das soluções de instrumentos por si avançadas percebe-se que a sua 

intenção – contrariamente ao que muitas vezes foi e é afirmado – é também prática. 

                                                 
 
231 Avelino Teixeira da Mota, «Os regimentos do cosmógrafo-mor de 1559 e 1592 e as origens do 
ensino náutico em Portugal», pp. 229-230. Um pouco mais resumido também no seu já citado artigo: 
«Some notes on the organization of hydrographical services in Portugal before the beginning of the 
nineteenth century», (1976). 
232 Ver: A. Teixeira da Mota, «Os regimentos do cosmógrafo-mor de 1559 e 1592 e as origens do 
ensino náutico em Portugal», p. 237. 
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A aplicabilidade das soluções tinha que estar garantida e nesse sentido os 

instrumentos eram extensões reais da matemática abstracta que lhes servia de base. 

Com efeito, verifica-se um traço comum em relação à simplicidade dos materiais, já 

que não propôs materiais caros ou raros; os seus instrumentos deviam ser feitos de 

madeira, placas de latão, etc. O seu destino era irem para o mar, servirem os 

interesses dos práticos que os iriam utilizar e que não tinham muito tempo para 

complexidades e contemplações.  

 

 10º – [O cosmógrafo como perito nas demarcações e nas contendas 

relativas ao senhorio de terras e mares descobertos e a descobrir]. Esta era uma 

importante função do cosmógrafo-mor e demonstra bem o factor de «utilidade da 

ciência» para os governos. De facto, função da expansão ultramarina, as disputas 

territoriais entre estados eram frequentes e era importante determinar a posse de 

terras sem recurso a guerras ou outro tipo de conflito mas sim através de 

negociações baseadas em informação geográfica. A questão da posse das Molucas é 

um bom exemplo disso mesmo. Claro está, que estas questões estavam 

profundamente ligadas ao problema de determinação das coordenadas geográfica 

(com especial preocupação com a longitude) e não eram de fácil resolução. 

A determinação de coordenadas geográficas era também de suma 

importância para a cartografia. No caso de Pedro Nunes, sabe-se, através dos seus 

textos, que esta era uma questão que lhe era cara e que tentou incentivar algumas 

melhorias nas práticas associadas. Referiu algumas vezes a utilização de eclipses 

lunares para determinar a longitude mas há outros indícios de que poderá ter tido 

uma acção concreta junto de cartógrafos. O primeiro destaque vai para um parecer 

de Alonso de Santa Cruz com o objectivo de reclamar a posse espanhola das 

Molucas e Filipinas, onde se dá conta da acção do cosmógrafo português:  

 

Y estando yo en Portugal el año dicho (1545) el Dr. Pero Núnez, cosmografo de 
aquel reino, mandó a todos los maestros de hacer cartas de marear que encogieran en 
las cartas que hiciesen algunos golfos que estaban en el camino de la India 
principalmente el que está de Comori a Malaca habiendo muchos años que se ponia 
con los tales grados de longitud en las cartas tomando por ocasión que Don Juan de 
Castro que fue visorey en la India en el viaje que habia hecho a ella y a Malaca le 
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habia hallado menor de lo que es en las cartas estaba y por ventura debió de ser 
porque el dicho Don Juan vió notoriamente que por ella se dava el Maluco a V. 
Alteza y asi en la carta portuguesa que por orden de V. Alteza se ha traido a Sevilla 
hay diferencia de la distancia entre Comori y Malaca de 8º 30’ de las cartas que yo 
hube en Lisboa de acortamiento los 6º en dicho golfo y 2º 30’ de Malaca al 
Maluco.233 

 

Este relato revela uma acção concreta de Nunes junto dos construtores de 

cartas no sentido da reforma das técnicas cartográficas. Mostra também que a 

viagem de João de Castro teve uma real importância científica e que Nunes 

trabalhou na sua preparação e também que aproveitou para recolher diversas 

informações relevantes para a sua própria prática.  

Fazendo fé neste relato percebe-se que o cosmógrafo podia realmente ter 

uma acção concreta de coordenação dos cartógrafos, funcionando assim como 

charneira entre os interesses políticos e quem fabricava as cartas de marear. Esta 

acção era determinada pela sua gestão das informações que constavam na carta 

padrão. Segundo Joaquim de Carvalho, estas alterações só se faziam em cartas 

“públicas” e não nas que realmente seguiam a bordo com os navegadores, 

provavelmente por motivos de não multiplicação de informações passíveis de ser 

comprometedoras.  

Outra das referências que chegou aos dias de hoje é devida a Lopo Homem:  

 

O doctor Pero Nuñez mandou fazer um padrão de navegar sobre y por rezão do 
effecto e aparencias dos euclipses do sol e da lua y se o ofereceo de mostrar al dicho 
rei de Portugal, por el que do meridiano de Lisboa á India e ao meridiano de Maluco 
em menos distancia e longitud de graos equinociaes do que se mostrava nas cartas de 
navegar antigas per onde primeiro se soiam de navegar, pelo qual padrão se fazem as 
cartas que em o Almazem do dito Senhor se hão mister para as suas armadas e 

                                                 
 
233 Esta fonte refere-se a um parecer escrito em 1567 ao rei Filipe II. A nota original e a transcrição 
deste texto encontram-se no já citado Joaquim de Carvalho, «Uma obra desconhecida e inédita de 
Pedro Nunes: [defensão do tratado de rumação do globo para a arte de navegar]», (Coimbra, 1952). 
A referência por parte de Alonso de Santa Cruz à sua estadia em Lisboa está no seu Libro de las 
longitudines. Ver Alonso de Santa Cruz, Libro de las longitudes y manera que hasta agora se ha 
tenido en el arte de navegar, con sus demostraciones y ejemplos, in: Antonio Blázquez y Delgado 
Aguilera (ed.), (Sevilla: Publicaciones del Centro Oficial de Estudios Americanistas, 1921), pp. 30-
31. Esta informação parece encontrar reflexo no parecer de D. João de Castro sobre o mesmo tema, 
incluído numa carta a D. João III. Ver: Luís de Albuquerque, Cartas de D. João de Castro a D. João 
III (Lisboa, Publicações Alfa, 1989), pp. 7-8. 
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navegações da India, que ha sido cosa mui perjuyzial aos contractos de Maluco, y 
mais pera favor do direito de Castela.234 

 

Neste parecer, Lopo Homem apresentou uma das mais vincadas objecções 

às propostas de reforma de Pedro Nunes. Novamente fica patente a intenção do 

cosmógrafo de corrigir as distâncias da navegação até à Índia, mas de tal forma que 

Homem manifestava que tal seria contra os interesses do rei português e prejudicial 

para as próprias viagens235 .  

Opinando sobre a escassez de registos relativos à acção cartográfica de 

Nunes, Joaquim de Carvalho afirmou: “Para a história da ciência em Portugal, e em 

particular para a da actividade científica de Pedro Nunes, é muito lamentável que 

sòmente se saiba que ele organizou um «padrão de navegar» com base em 

longitudes calculadas pelo método dos eclipses, e se ignore inteiramente com, 

quando, onde e com que colaboradores o aplicou; o mais que pode avançar-se, com 

base no informe de Alonso de Santa Cruz (...), é que Pedro Nunes utilizou os 

resultados de observações que D. João de Castro fez na India, quando vizo-rei”236. 

Felizmente, hoje em dia, é possível juntar mais algumas pistas. Recentemente, 

Henrique Leitão anunciou que havia detectado uma nota marginal num livro que 

pertenceu a Nunes, dizendo “comecej a fazer cartas de marear em Lxª cõ 

bertolomeu Lasso”, sendo este Bartolomeu Lasso o mesmo que Nunes considerara 

apto a produzir cartas de marear, astrolábios e agulhas no dia 17 de Maio de 

1564237 . A confirmar-se ser Nunes o autor da nota (na verdade, o estudo mais atento 

destas notas tem levado Henrique Leitão a duvidar da sua autoria), pode juntar-se o 

nome deste cartógrafo aos seus eventuais colaboradores. Ultimamente, observou-se 
                                                 
 
234 Luís de Matos, Les portugais en France au XVIe siècle: études et documents (Coimbra: Acta 
Universitatis Conimbrigensis, 1952), pp. 318-322. 
235 Confesso que a leitura deste parecer de Lopo Homem não me foi clara. Nomeadamente não 
entendo porque encurtar algumas terras no caminho para a Índia, e “puxar” o meridiano e das 
Molucas para oeste (ou seja, ficando mais próximo de Lisboa) era prejudicial aos interesses 
portugueses.  
236 Joaquim de Carvalho, «Uma obra desconhecida e inédita de Pedro Nunes: [defensão do tratado de 
rumação do globo para a arte de navegar]», p. XXVII. 
237 Henrique Leitão, «Sobre a actividade do cosmógrafo Pedro Nunes», Revista da Armada, 359 
(2002), p. 23. Segundo Leitão, apesar de ser provável, não é possível ter certeza absoluta de que esta 
nota é mesmo de Nunes.  
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uma nota solta num pequeno fólio contido num códice da Biblioteca Pública de 

Évora, onde se regista a seguinte informação: 

 

No padrão . que o doutor pero nunes deixou emmendado . se mostra . por hua carta 
feita . o anno de 1572 – por Jorge Reynel Cosmographo . deste Reyno . auer de 
diferensa . de meridianos entre a bahia da Alagoa e o Cabo das Corentes oito . graos 
.E do Cabo da boa esperansa. á dita bahia .7. graos . e do Cabo . das Corentes . á 
Costa . da parte do Oriente da Ilha de são Lourẽso . -12- grãos.238 

 

Esta nota, sem data, volta a referir a emenda do padrão e refere que um dos 

seus colaboradores era Jorge Reinel (que já se sabia ter colaborado consigo em 

exames a cartógrafos239) que fez (pelo menos) uma carta a partir do tal padrão 

emendado240 . A informação confirma a actualização de algumas distâncias na costa 

oeste a sul do continente africano.  

Infelizmente, não localizei qualquer carta de Jorge Reinel do ano de 1572 na 

colecção Portugalia monumenta cartographica e registo que o mesmo terá falecido 

nesse mesmo ano241 . Mas estas importantes (porque escassas) informações 

permitem identificar pelo menos dois colaboradores, espaços e tempos, e 

contextualizar um pouco melhor a acção de Pedro Nunes enquanto cosmógrafo.  

 

 

                                                 
 
238 Évora, BPE, Cod CXVI 2-18, fl. 33r. Os locais aqui citados encontram-se na costa leste sul-
africana. A discussão de pormenores sobre esta questão está fora do âmbito desta tese. Sobre o 
“alargamento” ou “encurtamento” propositado de terras nas cartas ler, por exemplo: Joaquim Rebelo 
Vaz Monteiro, «O “propositado” encurtamento da largura do Atlântico nas cartas portuguesas do 
século XVI», Separata de Revista da Universidade de Coimbra, 24 (1970) 595-602. 
239 Ver: A. Teixeira da Mota, «Os regimentos do Cosmógrafo-mor de 1559 e 1592 e as origens do 
ensino náutico em Portugal», p. 237. 
240 “Temos igualmente notícia da presença de Jorge Reinel, como assistente do Dr. Pedro Nunes, no 
exame para mestres de cartas de marear, feito aos cartógrafos António Martins, em 1563, e 
Bartolomeu Lasso e Luis Teixeira, em 1564. Para além destes documentos, nos Livros da Vereação, 
existentes no Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa, existem dois autos de ajuramentação, 
datados de 29 de Agosto de 1551 e 29 de Novembro de 1554, respectivamente, em que aparecem 
Jorge Reinel e Lopo Homem como “exemjnadores darte de navegar”, http://cvc.instituto-
camoes.pt/navegaport/b13.html, consultado em Março de 2009. 
241 Ver: Armando Cortesão, Cartografia e cartógrafos portugueses dos séculos XVI e XVII 
(contribuição para um estudo completo), Vol. I, (Lisboa: Seara Nova, 1935), p. 261.  
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11º – [Lição de Matemática a dar pelo cosmógrafo-mor, e seu programa]. 

Onde se indicam as matérias a leccionar pelo cosmógrafo-mor, bem como tempos e 

espaço físico da aula. Transcreve-se de seguida a informação que consta nesse 

mesmo capítulo: 

 

E porque as navegações e viagens que destes reinos se fazem são muitas e diuersas 
(...), e são enformado que pera segurança de tam lõgas e importantes viagens he 
necessario ajudarse esta arte da navegação com auer lição della pera a ouuirem de 
sua liure uontade os pilotos, sotapilotos, mestres, contramestres, guardiaes a cujo 
cargo está o gouerno das ditas viagens e nauegação dellas e de cuja insufficiencia e 
falta de experiencia procedem muitos dos desastrados sucessos dellas – mando que 
daqui endiante se lea hua lição de Mathematica pera os ditos officiaes ouuirem algũs 
cursos della, e tambem a gente nobre pera se habilitar pera me poder milhor seruir 
nas empresas e conquistas que se ouuerem de fazer por mar. A qual lição o dito 
Cosmografo mor será obrigado a ler todos os dias, hũa ora cada dia, na casa pera isso 
ordenada (...) Na qual lição lhe declarará as cousas seguintes: 
A declaração de alguns circulos da sphera, e pera que lhe hão de seruir.  
Insinarlhesha muito materialmente qual seja a figura do universo e como se faz o 
diurno mouimento do primeiro mobil e o do sol e o da lua, e lhes dará as regras 
importantes pera o conheçimento das luas e mares.  
Declararselhesha a fabrica e uso da carta de marear, exercitandoos muito nella e assy 
no uso do estrolabio, insinandolhes a tomar o sol e como ham de usar do Regimento 
e fazer certa a sua conta da declinação pera saberem ao meo dia a altura que tem. 
Declararlhesha o uso da balestilha e quadrante pera de noite tomarem a altura da 
estrella, e como devem fazer sua conta e saberem a altura do Polo que tem, pera com 
mais certeza fazerem suas operações.  
Instruilosha no Nordestear e Noroestear das agulhas, pera com facilidade saberem 
fazer esta obseruação em qualquer paragẽ que estiuerem, e aduertillosha no uso do 
Relogio do sol. 
Auendo algũs de boa habilidade e que se auentagem dos outros, a estes taes lerá o 
tratado da sphera e o uso do estrolabio de laminas e de outros instrumentos necessa-
rios, dandolhes o modo como fação muytas obseruançias necessarias a esta arte, pera 
como mais sufficientes serem aos outros preferidos, e a seu exemplo procurarem 
outros de se igualarẽ com elles. 242 

 

De notar que a primeira das preocupações lacradas no texto era de facto a 

segurança das tripulações e confirma-se o uso desse argumento “retórico” a favor 

dos cosmógrafos.  

                                                 
 
242 Avelino Teixeira da Mota, «Os regimentos do Cosmógrafo-mor de 1559 e 1592 e as origens do 
ensino náutico em Portugal», pp. 254-255. 
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Este mesmo argumento de “utilidade da ciência” é algo que se pode 

constatar em muitos dos títulos levados ao prelo por diversos autores na época a que 

me reporto. Destaca-se também o carácter “livre” e abrangente da lição (também os 

nobres, possivelmente os que ambicionavam carreira fora da metrópole, tinham 

possibilidade de a frequentar) não sendo possível saber se o mesmo aconteceria no 

tempo de Nunes. Dos conteúdos das aulas destacam-se: conhecimento básico da 

esfera e suas divisões principais, dos movimentos dos céus e sua ordem com vista 

ao conhecimento das fases da lua e marés, fabrico e uso da carta de marear, uso do 

astrolábio e regimento do Sol ao meio-dia, uso da balestilha e quadrante e 

regimento da estrela polar, instrução sobre a declinação da agulha. Aos 

«estudantes» que se destacassem seria ensinada a esfera de forma mais alargada, 

também o uso do astrolábio plano e de outros instrumentos. Fica patente que os que 

mais se destacassem gozariam de prestígio acrescido e seriam exemplos a seguir 

por outros e que supostamente seriam beneficiados em termos de serviço. Até que 

ponto esta formação era transversal fica a dúvida.  

Em relação ao elenco de matérias a leccionar, depreende-se que o regimento 

do cosmógrafo não era muito exigente em termos científicos. Novamente, fazendo 

fé de que estas eram também as directrizes que regiam o texto elaborado no tempo 

de Nunes, se percebe que o cosmógrafo teria alguma noção da realidade que o 

rodeava relativamente à (fraca) literacia dos pilotos. Estas indicações parecem 

confirmar a tese de que, apesar de haver um esforço oficial nesse sentido, nesta 

altura, pouca aplicação científica (consciente) haveria a bordo dos navios.  

Fosse como fosse, ninguém estaria (à partida) oficialmente habilitado a 

governar um navio sem antes ter sido submetido a exame. É nesse aspecto que 

incide o ponto seguinte: 

    

14º – [Maneira de efectuar os exames: matérias e cartas de exame]. 

 

E juntos assy todos virá o que ouuer de ser examinado, e sendo piloto ou sotapiloto o 
examinarão os pilotos com o que lhes der a pratica da longa experiencia do mar, e o 
Cosmografo mor com a theorica daquillo que propriamente he de sua profissão, 
como cartear, tomar o sol e as contas da declinação delle (...) 
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Interrogatorios pera os pilotos e sotapilotos  
 
Que derrotas deuem leuar nas viagens que fizerem e que mudanças deuem fazer 
nellas por rezão dos tempos, correntes e aguagens que ha em differentes partes, e que 
modo terão pera tornar a seu direito caminho. As mesmas aguagens e correntes em 
que paragem e luguar as acham e quanto e atee onde durão, e assy os uentos geraes e 
monções.  
O que deuem fazer nos contrastes do mar, de uentos contrarios e tormentas.  
Porque sinaes conhecem as ditas tormentas, segundo a paragem onde se achão.  
Que digão as entradas, saidas, signaes, conhecenças, sondas, qualidade de fundo e 
marés de todos os portos de sua viagem, e assy das costas de que hão uista na sua 
nauegação.  
Como entendem as sangraduras da Nao e o abatimento que lhe deuem dar conforme 
ao uento. 
Que declarem todas as differenças que lhe faz a agulha de marear na sua viagem.243   

 

Destaca-se neste capítulo que o exame dos pilotos se dividia numa parte 

prática, a cargo de pilotos já “formados”, e numa parte mais teórica, a cargo do 

cosmógrafo. Sobressai também a existência de matérias não explicitadas no ensino 

a cargo do cosmógrafo, nomeadamente o conhecimento de “sinais” associados aos 

elementos atmosféricos e geográficos. Estas eram matérias que poderiam ser 

ensinadas, como era tradição, a bordo, por outros tripulantes mais experientes e 

assim se terá mantido no século XVI244 . Não obstante, é crível que este facto poderá 

ter influenciado a introdução destas temáticas em boa parte dos tratados de 

navegação que foram surgindo, e onde estas “conhecenças” eram bastante 

valorizadas. Está-se assim na presença de um possível fenómeno de apropriação 

inverso ao estudado nesta tese – ou seja, em que a prática vem influenciar as elites 

reguladoras. 

Perante esta breve análise, creio ficar bastante claro que o cosmógrafo tinha 

realmente uma posição central na dinâmica das actividades relacionadas com as 

navegações. Todavia, nem sempre as coisas funcionariam de acordo com o que 

                                                 
 
243 Avelino Teixeira da Mota, «Os regimentos do Cosmógrafo-mor de 1559 e 1592 e as origens do 
ensino náutico em Portugal», pp. 265-266. 
244 Este tipo de informação foi sendo adquirida in loco durante as viagens e foi gradualmente 
inserida no ensino náutico. Sobre este assunto ver: Avelino Teixeira da Mota, «Instruções náuticas 
para os pilotos da Carreira da Índia nos começos do século XVII», Separata de Homenagem ao Prof. 
Damião Peres, XCIII (1974).  
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estava regimentado, já que existem vários relatos apontando para o exercício 

profissional de artesão e pilotos com deficiente formação e não habilitados245 . É 

ainda de referir que a exigência, complexidade, profundidade das matérias 

regimentadas ficam muito aquém do que Nunes propôs nos seus diversos trabalhos, 

até mesmo no primeiro Tratado em português. Este texto não era efectivamente um 

manual de ensino de pilotos mas revela um plano de intenções e foi importantíssimo 

para o estabelecimento de um programa e de uma disciplina científica, que se 

encontra, de forma esquemática, reforçado nas linhas do Regimento do cosmógrafo-

mór.  

As queixas em relação à formação de pilotos não foram exclusivas de Pedro 

Nunes nem do nosso país. Em Espanha, por exemplo, em 1573, um piloto de nome 

Sebastíán Rodríguez Delgado, ele próprio mestre e piloto dos mares do sul, apelou a 

favor de uma melhoria do treino de pilotos246 . Não obstante, outros como Escalante 

de Mendoza tinham certos que os requisitos mínimos exigidos aos pilotos eram 

suficientes, dando indicações sobre as regras a usar na prática: “(...) y assi las 

cuentas y reglas que en qualquier forma se hizieren y ordenaren para navegantes, 

devem ser faciles y claras y no muy subtiles nio delicadas, sino ciertas y verdaderas 

sin mucha astrologia.”247 . Mais tarde, em 1634, Pedro Porter y Casanate ainda se 

queixava da má preparação científica dos pilotos: “El aver tantos [erros] en la 

Navegacion Española atribuyo à dos causas: La primera es, la poca especulacion 

que de ella hazen los Pilotos: La segunda, las falsedades que tienen los 

instrumentos, y reglas de que vsan: De estas no culpo a los Pilotos, sino à aquellos, 

que deviendo desvelarse en el remedio desto, no atienden à el.”248 

 

 

                                                 
 
245 O caso do piloto Marçal Luís é paradigmático. Ver em: Frazão de Vasconcelos, Pilotos das 
Navegações Portuguesas dos séculos XVI e XVII (Lisboa: Instituto para a Alta Cultura, 1942). 
246 David C. Goodman, Power and Penury. Government, technology and science in Philip II’s Spain 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2002), p. 86, n. 57. 
247 Juan de Escalante de Mendoza,, Itinerario de navegación de los mares y tierras occidentales, 
1575, fl. 87r. 
248 Pedro Porter y Casanate, Reparo a errores de la navegación española (Zaragoza: María de la 
Torre Osorio, 1634), p. 17. 
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Por outro lado, e para finalizar esta secção, as alegações sobre a acção 

prejudicial de Pedro Nunes levam a questionar se é possível avaliar o seu impacto 

negativo na navegação real. Para responder, sugiro que se analisem os números 

referentes aos naufrágios e perdas na Carreira da Índia, apresentados por Rui 

Godinho (com base em alguns dos mais importantes estudos sobre o tema): 

 

(...) Vitorino Magalhães Godinho apontou um crescimento das perdas de 10% para 
24% entre 1500-1589 e 1590-1635. Estudos mais recentes fizeram uma análise 
exaustiva da periodização das perdas. Numa primeira abordagem chegou-se a 
valores, que apontam para uma concentração das perdas nos períodos de 1500-1529 e 
1600-1629, na ordem dos 25% a 35%. Temos que na primeira metade do século XVI 
as perdas são elevadas em número, mas menos representativas em percentagem 
devido ao envio de armadas muito numerosas. Um segundo momento de meados do 
século XVI até 1590 é marcado por uma grande estabilidade com poucas 
ocorrências. O terceiro momento vai de finais do século XVI até meados do século 
XVII e corresponde ao período de maior perturbação onde as perdas se concentram 
na volta.  
Novas formas de contabilizar as perdas relevam do entendimento de que as viagens 
de ida e volta são duas partes da mesma realidade que é a Carreira da Índia. 
Excluindo as naus construídas na Índia (e são poucas) as perdas à volta incidem 
sobre o mesmo número que geralmente se alcança para a ida e não apenas nas que 
partiram da Índia. É assim que tanto os cálculos de Vitorino Magalhães Godinho de 
9,4% de perdas à ida e 14% na torna-viagem (entre 1497 e 1635), como os de João 
Vidago de 10,2% e 15% respectivamente (entre 1497 e 1640) encontrar-se-iam 
errados. O número correcto apresentado, para o período de 1497 a 1650, é de 21% de 
perdas. As perdas por acção inimiga passam de 2,5% para 8,5% da primeira para a 
segunda metade do século XVI e para 20% no XVII, correspondendo a 10% do total 
de perdas e a 2%-2,5% de viagens realizadas. (...)  
Os dados para as causas revelam a dificuldade e o estado embrionário em que se 
encontram estes estudos com cerca de 40% dos casos com causas desconhecidas. 
Temos, ainda assim, a má navegação com 16%, as tempestades com 12,8%, os 
inimigos com 10,5%, o mau estado de conservação com 10%, incêndios e outros 
acidentes com 6,8% e o excesso de carga com 5,5%. (...) 
Quanto aos locais das perdas, tendo em atenção as condições de navegação ou os 
problemas com os ataques inimigos, temos a costa portuguesa e a sua proximidade, 
os Açores, a área do Canal de Moçambique e a zona do cabo da Boa Esperança e do 
Natal como principais áreas. Estas quatro zonas, somadas aos casos desconhecidos, 
representam cerca de ¾ do total de perdas. (...) 
Mesmo assim factores como os ataques inimigos ou a falta de perícia dos pilotos 
portugueses não é tão grande como por vezes se aventou, ao mesmo tempo que a 
sobrecarga e a exploração dos limites das condições meteorológicas teve efeitos bem 
funestos.249 

 

                                                 
 
249 Acedido através do sítio: http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/c21.html. 
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A partir destes números não se percebe qualquer aumento de acidente no 

período em que Nunes foi cosmógrafo. Estudos anteriores revelavam que a viragem 

do século teria trazido um aumento de perdas, mas os argumentos baseavam-se não 

na má navegação mas sim no aumento de ataques às frotas. A partir de estudos mais 

recentes, Rui Godinho descreve uma diminuição e posterior estabilidade na segunda 

metade do século XVI: “(...) na primeira metade do século XVI as perdas são 

elevadas em número, mas menos representativas em percentagem devido ao envio 

de armadas muito numerosas. Um segundo momento de meados do século XVI até 

1590 é marcado por uma grande estabilidade com poucas ocorrências. O terceiro 

momento vai de finais do século XVI até meados do século XVII e corresponde ao 

período de maior perturbação onde as perdas se concentram na volta.”.  

Quanto às possíveis causas de naufrágios, Francisco Contente Domingues 

apontou ainda que “(...) o navio perde-se pela conjugação das causas e não por 

causa de qualquer delas considerada isoladamente”250 . Rui Godinho salienta que 

existe ainda uma grande parcela de causas de desconhecidas, logo seguidas por má 

navegação. Da mesma maneira, considera que o peso da falta de perícia dos pilotos 

portugueses fosse era tão grande quanto por vezes se avaliou. Opinião semelhante 

manifestou Francisco Contente Domingues ao afirmar que “nada permite afirmar 

que passou a haver mais naufrágios, em consequência do aumento brusco de erros 

de pilotagem graves” mas não cita, neste trabalho, qualquer fonte que corrobore a 

sua afirmação251 .  

Por isso, a partir destes dados, não é possível afirmar que Nunes terá tido um 

impacto negativo na navegação, como chegou a defender Lopo Homem. Pelo 

contrário, durante o período em que foi cosmógrafo, e nomeadamente depois da 

composição do regimento do cosmógrafo, houve até uma diminuição de perdas na 

Carreira.  

                                                 
 
250 P. 133-134. 
251 Francisco Contente Domingues, «João Baptista Lavanha e o ensino da náutica na Península 
Ibérica», in: Maria da Graça A. Mateus Ventura, Luís Jorge Semedo de Matos (coords.), As 
Novidades do Mundo: conhecimento e representação na Época Moderna. Oitavas Jornadas de 
História Ibero-Americana. XI Reunião Internacional de História da Náutica e da Hidrografia, 
(Lisboa: Edições colibri, 1993) 115-143. 
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Ao mesmo tempo, a responsabilidade dos pilotos nas perdas era 

considerável mas talvez não tão grave quanto alguns cosmógrafos quiseram 

transparecer. Contudo, há que salientar que muitos dos procedimentos comuns da 

navegação tinham erros grosseiros. Por exemplo, João de Castro transcreveu as suas 

preocupações aquando da navegação pelo Rio Grande, a propósito da dificuldade 

dos pilotos concordarem entre si na determinação de distâncias navegadas 

(chegando a diferenças da ordem dos 170 km)252 . 

 
 

2.1.2. Contribuições para o estudo da transmissão da obra de Pedro 
Nunes em Portugal 

 
No que diz respeito às fontes que interessam analisar para esta tese, começar-se-á 

por reunir algumas notas sobre textos que vieram a público na mesma altura que o 

seu Tratado da sphera: refiro-me ao Tratado del Esphera y del Arte del Marear de 

Francisco Faleiro e um manuscrito da autoria de Manuel Lindo. Posteriormente 

analisam-se então as fontes publicadas após 1537, até à edição da Arte pratica de 

navegar: e Regimento de pilotos (1681), de Luís Serrão Pimentel253 .  

 

Francisco Faleiro 
 

Apesar do critério geralmente seguido nesta tese em relação à divisão 

geográfica das fontes, irei apresentar aqui o texto de Francisco Faleiro. A opção 

justifica-se pela relação que é possível estabelecer com o primeiro tratado de Nunes 

e com um outro texto manuscrito da mesma altura, escrito por Manuel Lindo. 

                                                 
 
252 António Manuel Gonçalves, «A náutica no Roteiro de Lisboa a Goa (1538), de D. João de Castro: 
inovações e continuidade», Oceanos, 49 (2002), p. 71. 
253 Sobre bibliografia náutica da época que aqui se irá analisar veja-se: Luís de Albuquerque, 
«Portuguese books on nautical science from Pedro Nunes to 1650», Revista da Universidade de 
Coimbra, 32 (1986) 259-278. Versão portuguesa, Luís de Albuquerque, «Livros de náutica 
portuguesa de Pedro Nunes até 1650», in: A Náutica e a Ciência em Portugal. Notas sobre as 
navegações. (Lisboa: Gradiva, 1989) 101-130. 
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Sobre o autor desse texto, Francisco Faleiro, sabe-se que nasceu em Portugal 

nos finais do século XV, na cidade da Covilhã, e partiu para Espanha em 1517 com 

o seu irmão Rui, para colaborar no projecto de Fernão de Magalhães de atingir as 

Molucas por Ocidente. Terá participado nos preparativos da expedição mas, tal 

como o seu irmão, não chegou a embarcar254 . Passou então a trabalhar como 

cosmógrafo em Sevilha e foi no decurso dessa comissão que se distinguiu, tendo 

chegado a desenvolver estudos para a avaliação da longitude em mar alto. 

Desconhecem-se as datas certas em que teria falecido, embora se saiba que ainda 

era vivo em 1574255 .  

O Tratado del Esphera y del Arte del Marear256 , livro composto por Faleiro 

em 1535, é um exemplo de um tratado de navegação saído dos prelos em data 

próxima à primeira publicação de um trabalho de Pedro Nunes, numa altura que 

este já desempenhava funções de cosmógrafo. Por isso, o estudo deste texto revela-

se interessante para poder perceber o tipo de assuntos incluídos e a forma como 

estes eram tratados antes dos trabalhos do cosmógrafo de D. João III. 

O presente livro é representativo de um certo estilo de abordagem e 

comunicação de assuntos da arte de navegar que não existia no século XV e se iria 

desenvolver durante todo o século XVI. A diferença deste tipo de trabalhos em 

relação aos Regimentos de Évora e Munique, por exemplo, é notória. O autor passa 

a ter papel preponderante, identifica-se, usa estratégias de valorização pessoal, 

emite opiniões de índole científica sobre alguns fenómenos, etc.  

O objectivo de estudar o livro de Faleiro passa também por perceber se 

haverá alguma ligação com a produção noniana, isto é, até que ponto conteúdos, 

                                                 
 
254 Ver: Avelino Teixeira da Mota, «A contribuição dos irmãos Rui e Francisco Faleiro no campo da 
náutica em Espanha», in: A viagem de Fernão de Magalhães e a Questão das Molucas: Actas do II 
Colóquio Luso-Espanhol de História Ultramarina, Avelino Teixeira da Mota (ed.), (Lisboa: Junta de 
Investigações Científicas do Ultramar, 1975) 315-341; Avelino Teixeira da Mota, «O Regimento da 
altura de Leste-Oeste de Rui Faleiro», Boletim Geral do Ultramar, 28 (1953) 163-171. Também em 
edição Avelino Teixeira da Mota, O Regimento da altura de Leste-Oeste de Rui Faleiro (Lisboa: 
Edições Culturais da Marinha, 1986). 
255 Avelino Teixeira da Mota, «A contribuição dos irmãos Rui e Francisco Faleiro no campo da 
náutica em Espanha», p. 325. 
256 Francisco Faleiro, Tratado del Esphera y del Arte del Marear: conel Regimiẽnto de las Alturas: 
cõ algũas reglas nuevamẽte escritas muy necessarias (Sevilha: Juan Comberger, 1535). 
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ideias, metodologias, nomeadamente o binómio ars/ratio tal como foi idealizado 

por Pedro Nunes, estava já presente neste trabalho e assim avaliar melhor o salto 

epistemológico (se é que existiu) que se deu com os seus escritos.  

Este Tratado del Esphera foi o primeiro de uma série de trabalhos dedicados 

à arte de navegar publicados em Sevilha e foi um dos primeiros impressos a incluir 

explicitamente um texto de sphaera. Muitas das matérias presentes nesta publicação 

terão sido compiladas tendo em vista a expedição de Magalhães, fruto do trabalho 

dos irmãos Ruy e Francisco. Este foi um acontecimento importantíssimo na época e 

terá sido ela também motivadora de avanços no sentido da sistematização de 

procedimentos em alto mar, potenciando a sua ulterior inclusão em tratados da 

especialidade. Ainda assim, já antes do livro de Faleiro e da conclusão da viagem 

de Magalhães, havia em Espanha exemplos de textos sobre aspectos da 

cosmografia, sendo a Suma de geografia (1519) de Martín Fernandez de Enciso o 

mais destacado257 .  

Faleiro não pretendeu compor um texto para consumo cortesão. Logo no 

início do livro, por entre o discurso dirigido ao presidente do Consejo de Indias258, 

deixa antever os seus propósitos: tornar a arte de navegar acessível aos que não 

lograram alcançar “la polida latinidad”. Assim se percebe que um dos seus 

objectivos era tornar simples e acessível (em vernáculo), matérias normalmente 

tratadas a nível erudito e escritas em latim.  

O Tratado de Faleiro está estruturalmente organizado em duas partes. A 

primeira é ocupada por uma versão simplificada da Esfera de Sacrobosco e a 

segunda é constituída por um texto (de sua autoria) em que, em traços gerais, “trata 

del orizonte y de su variacion”. Não irei abordar a primeira parte já que o texto de 

base é conhecido e foi repetidamente estudado: também aqui a sua função era 

                                                 
 
257 Por avaliar fica a contribuição do seu irmão Ruy, quer como consultor da expedição de 
Magalhães, quer como compilador de (algumas) matérias deste tratado. Podem ler-se algumas 
indicações no já referido artigo de Teixeira da Mota, «A contribuição dos irmãos Rui e Francisco 
Faleiro no campo da náutica em Espanha». 
258 Na época era García Fernández Manrique y Toledo, terceiro conde de Osorno, (c. 1483-1546). 
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enquadrar o leitor com as noções básicas de cosmografia necessárias ao 

entendimento da segunda parte do texto.  

No quarto capítulo apresentam-se alguns princípios básicos para quem 

desejava iniciar-se nas navegações. Entenda-se que estes princípios são definições 

comuns (rumo, derrota, paralelo, etc.) e não princípios matemáticos. Faleiro dá 

também algumas indicações para o bom desempenho dos pilotos afirmando que o 

bom piloto deve saber, primeiramente, “muy bien cartear”, isto é achar ponto e 

escolher rumos na carta. Esta observação revela a importância dada na época às 

“representações” planas da terra usadas na navegação; de notar ainda que o uso da 

carta plana acarretava problemas, não era um “conhecimento” exacto, e estava 

sujeita a frequentes erros sistemáticos de interpretação (associados também à sua 

própria construção). Em segundo lugar, o piloto devia levar outros “instrumentos 

muy precisos” para tomar a altura, o que atesta bem uma rotina de uso de 

instrumentos a bordo e a importância deste uso. Lembra ainda que o piloto deveria 

sempre ter em conta certos erros na navegação provocados por inconvenientes não 

controláveis, como sejam o nordestear e noroestear da agulha259  ou as correntes.  

Exemplo disso é o quinto capítulo, dedicado ao «Regimento da Estrela 

Polar». O autor assume que o valor do afastamento da polar ao pólo é 3º20’, o que 

corresponde ao valor presente no livro de Enciso. Aqui volta a relembrar que quem 

quer entender este assunto não se deve contentar em entendê-lo por regras, mas sim 

por razão. Mas não se deve confundir esta razão de Faleiro com ratio reclamada por 

Nunes, assemelhando-se mais a um espírito crítico, um juízo atento que o praticante 

deveria ter constantemente em relação à sua arte em conjunto com um 

conhecimento mais alargado do seu meio ambiente. Sublinho que praticamente 

nada neste livro deixa antever uma preocupação com a demonstração matemática: 

este é o “salto” epistemológico que nem Faleiro nem a maioria dos seus 

contemporâneos deu e só seria concretizado com a obra de Pedro Nunes.  

                                                 
 
259 Para entender melhor o que Faleiro escreve sobre este assunto ver: Luís de Albuquerque, 
Instrumentos de Navegação, (Lisboa: Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos 
Portugueses, 1988), p. 61 e ss. 

 137



O sexto capítulo, sobre o “regimiento de las alturas del sol”, é um dos mais 

interessantes de toda a obra. Depois do «Regimento da altura do Sol ao meio-dia», 

enuncia uma regra “para saber en diuersas oras ante y despues de medio dia en que 

paralelo esta la nao sin que se tome el sol a medio dia”260 . Esta regra tem por base o 

uso dum instrumento que Faleiro aí descreve:  

 

Ha se de hazer vn instrumento de madera o de cobre o laton: o de otra cosa que 
semejante sea: el qual ha de ser plano espherico (...) el qual podremos ymaginar por 
orizonte y señalar enel vn meridiano y la equinocial: y sobre el centro deste cuerpo y 
circulo echad los mas paralelos que ser pudiere muy precisamẽnte (...). y enel vno de 
los estremos del meridiano (...) poner vna aguja que este fixa enel instrumento (...) y 
enel centro deste instrumento porneys vn astil muy derecho y delgado.   

 

Pela descrição é possível encontrar semelhanças com um instrumento de 

sombras sugerido por Pedro Nunes, já que faz uso de uma agulha e de um estilete 

aplicados a uma placa circular graduada261 . Esta placa estaria dividida em quatro 

por uma linha meridiana e uma linha que Faleiro identifica com a equinocial. A sua 

sugestão indica ainda que se representem paralelos (tantos quanto possível e 

separados de meio grau), assim este instrumento seria usado para determinar o 

meridiano do observador usando duas medidas do azimute do Sol em horas 

“paralelas” ao meio-dia, um procedimento que não era novidade para os 

cosmógrafos. O observador deveria tomar a sombra num momento antes do meio-

dia e exactamente no mesmo momento mas depois do meio-dia. Com um compasso 

no extremo do meridiano o navegador deveria desenhar um círculo que unisse as 

duas extremidades do paralelo intersectado pela sombra do estilete aquando das 

leituras. Seria assinalado o ponto de intersecção deste troço de círculo com o 

meridiano desenhado. A altura do Sol seria dada pelo “afastamento” entre este 

                                                 
 
260 Francisco Faleiro, Tratado del Esphera y del Arte del Marear, fl. Eiiii v.-Ev r. 
261 Salvador García Franco faz referência ao instrumento proposto por Faleiro e à sua relação com o 
instrumento proposto por João de Lisboa, Pedro Nunes e também com o instrumento proposto por 
Felipe Guillén. O mesmo autor refere que Alonso de Santa Cruz afirmou ter usado o instrumento de 
Guillén nas suas viagens. Salvador García Franco, Historia del Arte y Ciência de Navegar. 
Desenvolvimento histórico de “Los cuatro términos” de la navegcíon, Tomo I, (Madrid: Instituto 
Histórico de Marina, 1947), pp. 70-72. Sobre isto também escreveu Luís de Albuquerque, ver nota 
em Instrumentos de Navegação, p. 73. 
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ponto e o centro do instrumento. O marinheiro teria de obter os azimutes do Sol em 

horas proporcionais ao meio-dia, isto é, com diferenças iguais antes e depois do 

meio-dia. De facto, tanto quanto julgo saber, trata-se da primeira referência 

impressa da aplicação da medidas de azimutes solares em tratados dedicados 

exclusivamente a assuntos náuticos. Esta “regra” antecede a publicação de Pedro 

Nunes que refere o uso de alturas (e não azimutes) solares a qualquer hora.  

Mais do que questões de prioridade, esta coincidência de datas deixa 

transparecer um interesse comum pelo desenvolvimento de técnicas de navegação. 

Os métodos de obtenção de latitudes por alturas fora do meio-dia já existiam em 

versão terrestre e eram de conhecimento geral entre cosmógrafos e astrónomos. Na 

década de 1530, encontram-se referências directas a medidas extra-meridianas pelo 

menos em Nunes, Faleiro, Manuel Lindo e João de Castro o que por si só revela 

que, nesta altura, existia um interesse no desenvolvimento destes métodos.  

No capítulo VII, o autor apresenta o regimento das léguas. Faleiro prefere 

usar 16 léguas e dois terços para o valor de um grau mas não deixa de lembrar o 

valor de 17 léguas e meia. Chega mesmo a apresentar duas rosas com os valores 

(diferentes) de distâncias em léguas para variação de um grau em latitude. Os 

valores são diferentes dos apresentados por Nunes, e podem sugerir que Faleiro não 

teve conhecimento sobre o trabalho do cosmógrafo real (antes da publicação de 

1537).  

O capítulo oitavo é dedicado à questão da declinação da agulha magnética. 

Este foi um assunto que muito interessou ambos os irmãos Faleiro. Ao escrever 

sobre o assunto, Francisco admite (erradamente, como se sabe hoje em dia mas não 

na época) que a variação da declinação era função da longitude (variando ao longo 

do paralelo, aumenta até 90º e depois diminui, até chegar a zero outra vez no 

antípoda do meridiano e reciprocamente até perfazer os 360º) e, neste caso, que o 

meridiano de declinação zero se encontrava na região açoriana, mais precisamente 

na ilha do Corvo. Para obter o valor da declinação sugere um instrumento 

semelhante ao proposto por Pedro Nunes e também por Manuel Lindo, e 4 métodos 
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diferentes que se encontram muito bem explicados no texto Instrumentos de 

Navegação de Luís Albuquerque262 .  

 

 
Figura 2.1.1. Instrumento proposto por Faleiro para determinar amplitudes ortivas e 
occíduas. 

 

Albuquerque chamou a atenção para as diferenças entre os instrumentos e 

também para as suas aplicações. Concluiu que Nunes foi mais longe na sua 

proposta e não deixou de alertar para a necessidade de nivelar o instrumento (algo a 

que Guillén também já teria aludido como se verá adiante). O mesmo autor sugeriu 

que Nunes utilizou o seu dispositivo de forma mais eficiente.  

O nono, e último capítulo, é dedicado à descrição e uso das tabelas solares 

para quatro anos que iria apresentar no final do volume. De referir, que Faleiro 

toma a máxima inclinação da ecliptíca igual a 23º 33’. Este valor corresponde ao 

valor dado por Zacuto e era o comum na época tendo sido largamente usado até que 

Nunes propôs que se passasse a usar 23º30’. 

 

                                                 
 
262 Luís de Albuquerque, Instrumentos de Navegação, (Lisboa: Comissão Nacional para a 
Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, 1988), pp. 73-79. Albuquerque faz notar na página 
73 a relação deste instrumento com um outro atribuído a Filipe Guillén. 
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Manuel Lindo 
 

O manuscrito de título (atribuído) Livro de Marinharia de Manuel Lindo263 

é um manuscrito da primeira metade do século XVI, existente na Bodleian Library, 

Oxford, com a cota Rawl. D. 501. Não tem qualquer dedicatória, é composto por 

uma Introdução seguida de quatro secções principais (Regimentos) e contém 

tabelas. De Manuel Lindo, seu autor, pouco se sabe. Segundo informação de Luís 

de Matos, era português, terá estudado na Universidade de Salamanca e regressado 

ao seu país no ano de 1534 e terá tentado leccionar na universidade, então em 

Lisboa. Segundo informações do seu contemporâneo Amato Lusitano teria um 

perfil intelectual elevado. Das obras que poderá ter escrito apenas se pode atribuir, 

com elevado grau de certeza, a sua autoria ao presente manuscrito.  

O presente texto, escrito em vernáculo, pode ser inserido num conjunto de 

composições da primeira metade de quinhentos (onde se pode incluir o Tratado de 

Faleiro), caracterizadas por uma preocupação tanto de sistematizar, quanto de 

apresentar contribuições inovadoras aos tradicionais métodos de navegação. Nota-

se em geral, nestes trabalhos dos anos vinte e trinta do século XVI, um certo 

desenvolvimento de um estilo literário um pouco diferente do estilo presente na 

“geração” anterior de impressos, como são exemplos os Regimentos de Munique e 

Évora, onde a informação era apresentada em termos impessoais e directos, sem 

grandes subterfúgios.  

Quanto à organização do texto, identificam-se quatro partes principais: 

 

Regimento fácil e proveitoso pera saberem em que altura estão pelo Sol ao meo 
dia, feito per Manuel Lindo. 

Regimento pera tomar a altura do pólo em todo o tempo que houver sol, feito per 
Manuel Lindo. 

Regimento pera tomar a altura do pólo em toda a hora per duas alturas do Sol. 
Regimento da altura per estrelas fixas, feito per Manuel Lindo. 

 

                                                 
 
263 O manuscrito encontra-se editado em Luís de Matos (ed.), «Um livro de marinharia inédito», 
Separata de Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira, Vol. X, (Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1969). 

 141



A primeira nota vai para a ausência do texto de sphaera. Também se 

percebe que a principal preocupação do autor era fornecer métodos fáceis para 

propiciar uma correcta determinação da latitude.  

Tal como Nunes, também Lindo aludiu à fraca formação intelectual dos 

praticantes da arte de navegar, que não hesitou em caracterizar como “homens de 

todo o ponto fora de letras, de fraca imaginação e piquena memória”. Mas o que é 

curioso na “abertura” deste manuscrito é que Lindo aponta que o problema está, não 

só na falta de formação pessoal mas também na “confusão e multidão de regras que 

pera tomarem a dita altura os primeiros [navegadores] inventaram”264 . Daí que o 

objectivo do autor seja deixar de parte “as regras prolixas e confusas” e fazer um 

“novo regimento” mais fácil265 . Também fornece tabelas com os valores para a 

declinação do Sol (ou melhor, para a distância do astro ao pólo norte) para quatro 

anos. De salientar que Lindo usa o valor 23º30’ para a inclinação da eclíptica (tal 

como Pedro Nunes). Depois de apresentadas as tabelas solares introduz o 

Regimento pera tomar a altura do pólo em todo o tempo que houver sol. Mas antes 

faz uma pequena introdução onde escreve: 

 

Os dias passados me vieram ter à mão dous tratados da espera tirados de latim em 
diversas lingoagens, scilicet, castelhana e outro em nosso vulgar português, muito 
cheos de pontos sutis e proveitosos na arte do navegar; e, segundo me parece, em 
cada um deles vinha a regimento da altura não sòmente ao meo dia, como é costume, 
mas em todo tempo que parecer sol: cousa, certo, pouco nova pera mim e pera 
aqueles que na ciência das matemáticas tiveram algũa comunicação de minhas letras, 
porque passa em verdade fazer eu regimento pera tomar a altura do pólo em todo 
tempo o primeiro ano que vim de Castela, que foi na era de 533, o qual fiz comum 
sem mostra de milagres que alguns em taes casos costumam fazer, ensinando-o a 
muitos fidalgos e pessoas dinas de fé que pera certeza de minha verdade poderia 
alegar, se me parecera não ser acusado de arrogante em demasia; porém, não me 
maravilhei em ver assi devulgado o tomar do Sol em toda hora, pois não é 
inconveniente cuidarem outros muito fàcilmente o que meu fraco engenho com 
trabalho pôde imaginar, principalmente em cousas de demonstração, tendo todas ũa 
mesma certeza: assaz é, ao menos pera mim que são de pequena mostra e menos 
suficiência, avisar dos erros e enganos em que poderam encorrer os que quisessem 
usar dos sobre ditos regimentos, porque sem dúvida algũa um deles é de todo ponto 
falso e o outro tão confuso e entricado que nom é pera ver, pois é necessário 

                                                 
 
264 Luís de Matos, Um livro de marinharia inédito, p. 13. 
265 Luís de Matos, Um livro de marinharia inédito, p. 13. 
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praticarem-se perto de trinta regras pera tomarem ũa altura, – cousa, certo, bem fora 
de mão, não sòmente pera marinheiros, que nom podem com seis e se embaraçam 
muitas vezes no tomar da altura polo Sol ao meo dia, mas pera outras quaesquer 
pessoas, inda que sejam bem introdutos na imaginação dos círculos da espera. Ora, 
como quer que isto assi seja, não quero ter em pouco meu regimento breve e fácil, 
como poderão ver os que na matéria algũa causa entenderem.266 

 

Ao longo do seu texto o autor nunca identifica os tratados da esfera que nas 

primeiras linhas cita, indicando apenas que um havia sido escrito em português e 

outro em castelhano; mas salienta que os dois tinham “o regimento da altura não 

somente ao meio-dia, como é costume, mas em todo o tempo que parecer sol”. Com 

as informações que hoje em dia existem não há muitos textos candidatos, por isso 

penso que o mais forte para o Tratado em português seja o de Pedro Nunes e para o 

castelhano será o Tratado de Francisco Faleiro267 . Em relação aos regimentos 

destes tratados, o autor aponta que um é de todo falso e o outro de aplicação 

extremamente difícil e desadequada aos pilotos. Recorda-se que o tratado de 

Faleiro apresentava uma pequena passagem referindo-se a esta questão e que faz 

uso de um instrumento semelhante (pelo menos nos princípios) ao apresentado por 

Lindo e Nunes. Deste modo, dada a sua relativa simplicidade, deixo o lugar de 

regimento “confuso” ao de Pedro Nunes. Assim, Lindo refere que o tal regimento 

(provavelmente de Nunes) é de todo impraticável, quer para marinheiros quer para 

“outras quaesquer pessoas, inda que sejam bem introdutos na imaginação dos 

circulos da espera”, o que não me parece uma observação totalmente adequada já 

que, aos mais instruídos, não estaria vedada a compreensão e aplicação das regras 

de Nunes. De notar também que Lindo sublinha que o seu “regimento da altura não 

somente ao meo dia, como é costume, mas em todo tempo que parecer sol” foi por 

si desenvolvido “sem mostra de milagres” no ano de 1533. 

                                                 
 
266 Luís de Matos, Um livro de marinharia inédito, p. 30. Apresenta-se aqui a transcrição fornecida 
por Matos. No entanto, penso que esta transcrição poderia ser revista e modernizada, trabalho que 
aqui não se apresenta.  
267 Esta opinião não é minha. Outros autores também a referiram, ver por exemplo: Luís de 
Albuquerque, «Pedro Nunes e os Homens do Mar do seu Tempo», Boletim da Sociedade Portuguesa 
de Matemática, 11 (1988) pp. 5-11. 
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O seu primeiro regimento faz uso de um instrumento que o autor descreve 

logo no começo: 

 

Primeiramente se deve fazer um círculo de honesta grandura em algũa távoa forte e 
grossa, que não empene fàcilmente, ou em latão, se poder ser, o qual círculo seja 
muito bem aplanado, por razão da graduação igual e manifesta que nele se deve 
sinalar; e lançar-lh’emos dous diâmetros que, passando pelo centro, o cortem em 
quatro quartas, as quaes graduaremos cada ũa em 90 partes ao modo da graduação 
que nos astrolábios se costuma fazer; e em qualquer dos semidiâmetros que se 
terminam em 90 faremos um círculo pequeno sobre um certo ponto, de maneira que 
não chegue ao centro nem à circunferência do círculo maior, o qual será cavado em 
redondo, segundo virem que basta pera dentro nele andar ũa agulha livremente, 
tocada com a pedra de cevar; e, porém, seja de modo que o pião, sobre o qual a dita 
agulha há-de andar, estê pregado no fundo da cavadura, em outro centro respondente 
per dereito ao do círculo piqueno. Finalmente, que seja esta caxa da agulha 
semelhante em tudo com as dos relógios comuns de sol, (...); e porque isto é assaz 
manifesto, escusadas serão mais palavras. Resta sòmente que no centro do dito 
círculo ponhamos um hastil de ferro delgado pera que nos mostre o rumo do Sol, o 
qual estará perpendicular sobre o mesmo estromento.268 

 

 
Figura 2.1.2. Instrumento proposto por Manuel Lindo: “Este estromento andará metido 
em sua caxa e balanças, conforme à agulha de marear, e isto pelo milhor modo que 
poder ser, pondo-lhe nas costas algum peso, de maneira que nom baste qualquer 
movimento pera não ficar a oulivel; e compre ter nisto muita atenção, porque doutro 
modo não se fará operação verdadeira”, in: Luís de Matos, Um livro de marinharia 
inédito, p. 31. 

 

                                                 
 
268 Luís de Matos, Um livro de marinharia inédito, pp. 30-31. 
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A leitura atenta desta passagem denota uma forte semelhança com os 

processos e instrumento propostos por Pedro Nunes e surgem imediatamente 

questões sobre prioridades na sua autoria269 . O mesmo acontece aquando da 

sugestão de um segundo processo designado por “Regimento pera tomar a altura do 

pólo em toda a hora per duas alturas do Sol”270 . Resumindo, o regimento de Manuel 

Lindo apresenta duas maneiras diferentes de obter a latitude por medidas extra 

meridianas da altura do Sol. A primeira usa o instrumento proposto, um astrolábio e 

um globo. O segundo método utiliza o mesmo aparato e duas alturas extra 

meridianas do Sol. A semelhança com o método noniano é tal que a conclusão mais 

plausível é a de ter havido cópia ou então uma fonte textual comum que 

desconheço. A comparação de textos permitiu perceber que o tratado de Nunes é 

mais extenso e detalhado, apresentando uma explicação matemática para o processo 

e mais indicações práticas quanto à utilização e descrição física do instrumento. 

Assim, é possível perceber que houve trabalho original realizado por Nunes. Não 

me irei adiantar em mais conclusões mas, na minha opinião, a primazia de 

“descoberta” deve ser atribuída a Nunes.  

Lindo segue com a escrita do “regimento da altura per estrelas fixas”, e opta 

por indicar o uso de todas as estrelas de 1ª e 2ª grandeza e não somente a polar. 

Escreve apontando os erros associados à conta do regimento do norte: 

 

Porque já agora costumam os que navegam tomar a altura do pólo não sòmente de 
dia pelo Sol mas de noute pela estrela do norte e suas guardas, enquanto se podem 
ver, e depois que a perdem per outra estrela do sul, como se vê em seus regimentos, 
não parecerá estranho o que neste pequeno tratado quero fazer, mas antes [antes] 
muito necessário e proveitoso, pois nem todolos dias parece o Sol, por razão dos 
vapores e nevoeiros, nem menos seus regimentos são tanto verdadeiros pera que lhes 
haja de parecer ser este meu escusado. E se bem oulharem a conta que fazem pela 
estrela do norte, é de todo ponto falsa não sòmente por razão dos três graos e meo 
que tiram ou acrecentam vindo ao meridiano, porque em verdade menos acertam os 
que, querendo emendar este erro, afirmam serem 4 graos e 9 menutos; baste que per 
nenhũa via a dita conta pode ser geral, pois não serve, salvo na altura de Lisboa ou 
em outra semelhante, como fàcilmente demonstraria se a matéria me dera lugar.271 

                                                 
 
269 Sobre isto ver Obras, I, pp. 164-166.  
270 Luís de Matos, Um livro de marinharia inédito, pp. 33-34. 
271 Luís de Matos, Um livro de marinharia inédito, p. 34. 
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Novamente se identificam semelhanças com o texto noniano de 1537. Em 

primeiro lugar, sobressai a crítica ao valor da distância da polar ao pólo 

habitualmente usado por marinheiros (3º 30’) e posteriormente também ao valor de 

4º 9’. Neste ponto, o autor estará a dirigir-se ao cosmógrafo real e a todos os que, 

como ele, seguiram as indicações de Werner. Por último, afasta qualquer 

compromisso com um valor insinuando a variação deste valor com a latitude de 

lugar, o que uma vez mais é coincidente com matérias abordadas pelo cosmógrafo 

real. Novamente se escusa a apresentar qualquer demonstração do que afirma, nem 

tão pouco se preocupa em elucidar de maneira prática o seu leitor.  

A terminar o regimento, Lindo dá regras para determinar a altura do pólo a 

qualquer hora da noite pelas estrelas fixas. Este método, que faz uso de um globo, 

tem semelhanças com o usado para o Sol. No fim apresenta mais uma tabela de 

estrelas, desta feita com os valores de ascensão recta e declinação.  

 

Nota: 

Ao comparar-se a informação recolhida do livro de Faleiro, do manuscrito 

de Lindo e dos tratados de Nunes, sobressaem algumas questões interessantes sobre 

a difusão de dois procedimentos: um a determinação da latitude por extra-

meridianas e outro a determinação da declinação magnética local por observações 

solares.  

Antes mesmo deve salientar-se um aspecto importante: denota-se nestes três 

textos uma mudança nas temáticas tratadas quando comparadas com os regimentos 

de Munique e Évora. Na minha opinião (concordante com a de outros autores como 

Teixeira da Mota), esta evolução foi fruto de novas exigências técnicas surgidas nos 

anos de 1510-1520 associadas à questão das Molucas, à expedição de Magalhães e 

ao Tratado de Saragoça272 . Por exemplo, nota-se uma preocupação com o aprimorar 

                                                 
 
272 Fontoura da Costa faz uma breve incursão por estas questões, principalmente relacionadas com a 
determinação da longitude, na Marinharia dos Descobrimentos, pp. 158-163. 
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da determinação da latitude e por isso surgem alguns métodos mais avançados que 

incluíam observações do Sol e estrelas a qualquer hora. Isto é evidente desde logo 

no caso de Faleiro onde o seu envolvimento na preparação técnica da expedição de 

Magalhães ficaria implícito no seu texto. Mas também se percebem razões de 

promoção profissional, como no caso de Manuel Lindo que procura a todo o custo 

lutar pelo reconhecimento do seu trabalho. Nunes, por outro lado, aparece 

comprometido com desafios intelectuais e profissionais. Assim, e apesar de todas as 

diferenças entre si, os três textos marcaram um avanço em relação aos antecessores 

e podem considerar-se representativos de uma segunda fase de publicações de re 

nautica. 

Sublinha-se a coincidência de os três autores terem vivido na década de 20 

e/ou 30 em Espanha (no caso de Faleiro este tempo estende-se um pouco mais). 

Faleiro, que esteve bastante envolvido na preparação da expedição de Magalhães, 

foi o primeiro a passar para impresso as suas ideias sobre métodos de extra-

meridianas e fê-lo em 1535. Nesta altura, Manuel Lindo e Pedro Nunes já se 

encontravam em Portugal. A dúvida sobre a prioridade de desenvolvimento de 

métodos usando medidas extra-meridianas pode surgir mas eventualmente dissipa-

se ao considerar-se a indicação que Nunes inclui no seu Tratado, referindo que 

começou a pensar neste mesmo assunto logo que veio servir D. Henrique, ou seja 

por volta dos finais dos anos 20, e que mais tarde, no ano de 1533 em Évora, deu 

este regimento “escrito em papel” ao próprio Infante D. Luís. Quanto a Manuel 

Lindo, que tudo indica escreveu o seu manuscrito depois de terem saído dos prelos 

os tratados de Pedro Nunes, afirma que fez o “seu regimento” no ano de 1533, logo 

que voltou de Espanha e o apresentou sem “milagres” a algumas pessoas. 

Albuquerque notou que existem várias indicações que indicam que ainda residia em 

Espanha no ano de 1534 o que parece invalidar a sua pretensão273 . 

Coincidentemente, Lindo também critica os valores adoptados para a distância da 

polar ao pólo e adianta, tal como Nunes fizera, que os valores desta distância só são 

                                                 
 
273 Luís de Albuquerque, «Sobre as Prioridades de Pedro Nunes», Separata de Memórias Academia 
Ciências Lisboa, Classe de Ciências, 16 (1972), p. 400. 
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válidos para a latitude de Lisboa (ou seja, variam com a latitude do lugar). 

Curiosamente, adopta para este parâmetro o valor de 3º 50’, sensivelmente a meio 

entre o comum valor dos mareantes e o submetido pelo cosmógrafo274 . Penso que 

são coincidências a mais entre os dois textos, o que – por falta de provas que 

indiquem veementemente uma cópia da parte de Nunes – me leva a concordar que o 

cosmógrafo real terá escrito os seus textos em primeiro lugar e Lindo ter-se-á 

inspirado nestes textos.  

De qualquer maneira, mesmo não havendo certeza absoluta se foi ou não 

Pedro Nunes a avançar com todas estas questões em primeiro lugar275 , sabe-se com 

certeza que foi ele o primeiro a apresentar demonstrações matemáticas das mesmas. 

Percebe-se também que Nunes estava sintonizado com os problemas prementes da 

cosmografia e da sua aplicação na náutica, não se devendo considerar que vivesse 

totalmente isolado no seu “gabinete”. 

 

D. João de Castro 
 

Pedro Nunes desenvolveu uma interessante colaboração científica com D. 

João de Castro. Não se conhecem os contornos exactos desses contactos, no 

entanto, os primeiros contactos entre os dois ter-se-ão dado na corte, sendo provável 

                                                 
 
274 Para ser mais correcto, no Tratado (...) em defensam da carta de marear escreveu: “(...) sam 
quatro graos e noue ou dez minutos (...)”, Obras, I, p. 143.  
275 Existem algumas dúvidas sobre a invenção do instrumento de sombras de Nunes. Essas dúvidas 
foram originadas por um relato de Alonso de Santa Cruz a propósito do instrumento inventado por 
Felipe Guillen e da sua semelhança com o instrumento idealizado por Nunes “Y así comenzó el 
dicho Felipe Guillen de poner en obra lo que había prometido haciendo una invención de cierto 
instrumento que hoy en día anda muy común en Portugal entre hombres doctos para que los pilotos 
lo llevasen en las naos, el qual es una tabla redonda llana de un xeme de diámetro echadas por ella 
cuatro líneas en cruz y puesto en medio un perpendículo de metal y graduada la tabla a la redonda 
con 360 grados y comenzaba la cuenta de los 180 de la línea meridiana que estaba en la dicha tabla 
hacia un lado y los otros 180 de la dicha línea a la otra parte de la circunferencia de la tabla y en la 
dicha línea puesta una agujica pequeña como de relojes de sol meridianos de los que traen de 
Alemania, y a esta tabla estaban asidos tres hilos en iguales distancias a manera de una balanza de 
peso para que estuviese igual a la superficie de la tierra.” in: Alonso de Santa Cruz, Libro de las 
longitudes y manera que hasta agora se ha tenido en el arte de navegar (...), pp. 24-25. Luís de 
Albuquerque retira importância a este relato de Santa Cruz numa nota no texto Instrumentos de 
Navegação, p. 73. Veja-se também Luís de Albuquerque, «Sobre as Prioridades de Pedro Nunes», 
Separata de Memórias Academia Ciências Lisboa, Classe de Ciências, 16 (1972), p. 403. 
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que o futuro Vice-rei da Índia aí tenha assistido a aulas do cosmógrafo. Nunes terá 

posteriormente servido como uma espécie de consultor cosmográfico na preparação 

de viagens de Castro. (Não me irei deter mais sobre a biografia de Castro, dado que 

a mesma se encontra devidamente documentada em obras dedicadas276). 

O que se pretende nesta secção é somente destacar alguns aspectos desta 

colaboração e, através dos relatos de Castro, perceber até que ponto fez uso de 

algumas sugestões do cosmógrafo a bordo. De notar que esta não é uma ideia 

original tendo alguns historiadores deixado textos neste sentido277 . 

O foco da pesquisa incidiu sobre fontes deixadas escritas por Castro em 

vários momentos da sua vida: especialmente, no conhecido texto designado Roteiro 

de Lisboa a Goa (1538) já que – após leitura de outros títulos da sua obra como o 

Roteiro de Goa a Diu, Roteiro do Mar Roxo e o Tratado da Esfera por Perguntas e 

Respostas – se percebe ser esse o texto mais rico em informação importante para 

esta tese278 . São também destacadas duas cartas escritas por si que contêm 

informação relevante. 

A obra de João de Castro é muito interessante do ponto de vista científico, 

facto que lhe tem granjeado a fama de homem de ciência no sentido “moderno”. 

Não me deterei em divagações sobre esta comparação mas penso que, pela leitura 

atenta dos seus Roteiros, se justificam alguns paralelismos com o sentido moderno 

de ciência: que a sua curiosidade aliada à sua bagagem científica não o limitava a 

uma simples observação acidental; intui-se em João de Castro uma intenção 

                                                 
 
276 Veja-se: Jacinto Freire de Andrade, Vida de Dom João de Castro qvarto Viso-Rey da India. 
Escrita por Iacinto Freyre de Andrada. Impressa por ordem de seu Neto o Bispo Dom Francisco de 
Castro Inquisidor Gèral neste Reyno, do Conselho de Estado de Sua Magestade (Lisboa: Officina 
Craesbeeckiana, 1651) e edições posteriores com comentários de Francisco de São Luiz (a primeira 
data de 1835); Luís de Albuquerque, «D. João de Castro – Os Descobrimentos e o Progresso 
Científico em Portugal no século XVI», Boletim da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, 
1 (1966), pp. 91-108; A. Teixeira da Mota, «D. João de Castro Navegador e Hidrógrafo», Anais do 
Clube Militar Naval, 5 e 6 (1948) 301-361; Elaine Sanceau. D. João de Castro (Porto: Livraria 
Civilização – Editora, 1946). 
277 Veja-se por exemplo as páginas dedicadas por Fontoura da Costa na Marinharia dos 
Descobrimentos ou por Luís de Albuquerque nas Cartas de D. João de Castro a D. João III (Lisboa: 
Publicações Alfa, 1989). Outros textos serão indicados nas páginas seguintes. 
278 A maioria dos textos de D. João de Castro encontram-se editados em Obras Completas, Armando 
Cortesão, Luís de Albuquerque (Eds.), 4 Vols., (Coimbra: Academia Internacional da Cultura 
Portuguesa, 1968-82). 

 149



consciente de descobrir a razão das coisas em que passava em primeiro lugar por 

uma fase empírica para posteriormente procurar uma generalização e também uma 

tensão para a aplicação de alguma matemática à explicação de fenómenos naturais. 

As suas observações mostram-se rigorosas e sistemáticas e foi-lhe reconhecida 

relevância na discussão do magnetismo terrestre, da razão das marés ou da cor do 

Mar Vermelho. 

As expedições que empreendeu estão repletas de indicações sobre a vida a 

bordo e sobre os procedimentos de marinharia e observações que realizava. É de 

todo crível que antes de partir tenha discutido alguns pormenores técnicos com 

Nunes e que levasse instruções detalhadas sobre procedimentos a aferir a bordo. 

Alguns dos instrumentos de auxílio à navegação sugeridos pelo cosmógrafo foram 

testados, em viagem, pelo navegador dando origem a uma interessante simbiose 

entre o teórico e o experimentalista.  

 

Roteiro de Lisboa a Goa 

 

A primeira viagem que D. João de Castro fez à Índia teve lugar em 1538. 

Esta produziu um relatório conhecido como Roteiro da viagem que D. João de 

Castro fez a primeira vez que foi à India em 1538 (ou Roteiro de Lisboa a Goa). 

Desconhece-se o paradeiro da redacção original mas sobrevivem algumas cópias 

que deram origem ao texto moderno editado nas suas Obras, no volume I279 . 

A análise deste texto permite perceber (como aliás é enfatizado nalguma 

literatura sobre o tema) que Castro já levava instruções para “experimentar” alguns 

procedimentos a bordo fazendo uso de certos instrumentos fornecidos por Dom 

Luís e idealizados por Pedro Nunes280 . E ao longo do seu relato deixa notas 

expressivas referentes a essas “experiências” a bordo. Posteriormente, Castro 

                                                 
 
279 Ver Obras Completas de D. João de Castro, I, pp. 115-119. 
280 Ver: António Manuel Gonçalves, «A náutica no Roteiro de Lisboa a Goa (1538), de D. João de 
Castro: inovações e continuidade», Oceanos, 49 (2002) 68-80. 
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referiu isso mesmo numa das cartas a D. João III, que aqui se apresenta em 

anexo281 . 

O texto do Roteiro revela um pouco do que era a vida a bordo, os cargos, 

procedimentos, cadeia de comando, etc. Algumas passagens sugerem o carácter 

subjectivo das navegações da época; é exemplo disso, uma das primeiras notas, 

relativa à aproximação à Madeira onde João de Castro apontou que vários pilotos 

discordavam entre si quanto às rotas a tomar282 . Esta subjectividade estaria 

intimamente ligada à experiência prática de cada um dos intervenientes. Ora, esta 

subjectividade era uma das características da arte de navegar que interessava 

“modernizar” e “uniformizar”, nomeadamente no que diz respeito aos vários 

aspectos técnicos associados a estas “discordâncias” e que poderiam resultar 

(noutras situações) em acidentes. 

Logo depois da passagem da Madeira, surge a primeira circunstância em que 

Castro verifica quer a declinação magnética, quer a regra de Nunes para saber a 

“altura a toda a hora”. Penso que é um relato muito interessante (apesar de um 

pouco extenso), o que justifica a sua transcrição: 

 

Sabbado, treze de abril, amanhecendo vimos a palma, que he huma das Ilhas da 
canareas, e logo fiz prestes a lamina e estormento de sombras, de que o muito 
excelente principe o Iffante dom Luis me fez merce, com grande deseio de verificar 
duas cousas: a primeira, se nestas Ilhas variauão as agulhas ou não, por ser pratica de 
muitos pilotos que neste lugar e meridiano feria o norte de suas agulhas no 
verdadeiro polo do mundo; e a sugunda se era verdadeira e punctual a regra que nos 
deu o doctor Pero nunez pera, em toda a ora do dia em que fizer sombra, sabermos a 
leução do polo; com o qual estromento fiz as seguintes considerações, sendo todo o 
dia o vento calma, que a naao não gouernaua. 
(...) 
Tomadas estas duas operações, mandei ao piloto que ao meo dia tomasse o sol, e eu, 
passando me a poma, para verificar a leveçao do polo deste dia, obrei desta maneira. 
Primeiramente, no orizonte graduado da poma asentei a variação que fez a sombra do 
estilo des a primeira altura até á segunda, a qual variação foi sete graos, e logo do 

                                                 
 
281 Trata-se da «Carta que D. João de Castro escreveu a D. João III em 5 de Agosto de 1538». Ver 
volume de Anexos. 
282 Obras Completas de D. João de Castro, I, p. 126. Na nota 16 há uma referência às notas de 
Andrade Corvo em relação à aproximação da armada à madeira. Este autor atribui esta discrepância 
a a uma conjunção factores sendo os principais a utilização de agulhas de diferente fabrico, à 
declinação magnética e às correntes. 
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principio destes sete graos ia postos no orizonte, a sentei a primeira altura; e foi 
cinquoenta e sete graos per hum merediano graduado açima, e no lugar onde se 
acabou o numero destes 57 graos, pus hum ponto; e tornando a passar o mesmo 
merediano na outra extremidade da variação da sombra que assentey no orizonte, 
contey pello merediano acima a segunda altura, que foy 61 graos e 1/2, e no lugar 
onde se acabarão pus outro ponto. Feito isto, oulhei a declinação de 90, e tomando o 
que ficaua, que era 77 graos 1/2, com hum compaso curuo, pondo huma ponta do 
compasso no ponto onde se acabou a primeira altura, fiz com outra ponta huma 
porção de circulo, e tornando a mesma ponta do compaso ao segundo ponto onde se 
acabou a segunda altura, fiz outra porção de çirculo, que em termos de giometria se 
chama decusação; e onde se estas duas porções encontrarão pus hum ponto, o qual 
ponto trazendo ao meridiano graduado, achei que se apartaua do orizonte 29 grãos 
1/2, que era a leuação do polo do lugar onde me achaua; e logo mandey esta altura ao 
piloto em hum escrito çarrado, pera que depois que elle tomasse o sol ao meo dia 
vissemos iuntamente ambos, sem sospeita, (e assim) podermos detreminar quanto 
discrepaua a minha, tomada pella menhã, da sua, tomada ao meo dia. Ora, acabado o 
piloto de tomar sua altura, veome dizer que estauamos em altura de 29 graos 1/3, e 
em continente abrio o escrito e vio a minha, de que ficou muito espantado.283   

 
Trata-se da mais antiga (e rara) referência ao uso destes processos a bordo. E 

prova a existência de um “plano” pré-definido de experimentação estabelecido entre 

o cosmógrafo e o nobre português. O conhecimento da declinação magnética 

revelava-se bastante importante e era fonte de debate a propósito da determinação 

da longitude, e João de Castro ficou na história como o primeiro a verificá-la 

experimentalmente284 . A segunda das operações consistiu na determinação da 

latitude do lugar usando medidas extra-meridianas da altura do Sol. Segundo as 

suas palavras, esta operação causou espanto a bordo dado que se obtiveram valores 

aceitáveis. Castro iria continuar a usar estes processos assiduamente, ainda que o 

processo de determinação da latitude a qualquer hora fosse bastante menos utilizado 

que a determinação da declinação magnética.   

O autor repetiu o processo no dia 15 de Abril, segunda-feira com duas 

observações antes e depois do meio-dia. Mas anotou uma diferença de quase meio 

grau entre o resultado da poma e o do astrolábio. É muito interessante a sua 

conclusão: 

                                                 
 
283 Obras Completas de D. João de Castro, I, pp. 127-128. 
284 Sobre este assunto ver a recente tese: Artur José Ruando Rangel, O magnetismo terrestre no 
roteiro de Lisboa a Goa: as experiências de D. João de Castro, Dissertação de Mestrado, 
Universidade de Lisboa, 2008. 
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Como quer que a sombra do estilo tenha pouco repouso por a circunferençia do 
circulo graduado, ao que dá occasião o muito bullir da naao, e tambem como venta 
hum pouco rijo, a lamina perde a perfeição e iusto oliuel, por se destemperarem as 
ballanças, o que tudo iuntamente faz muito embaraço ao sentido, pera 
detreminadamente auer de averiguar o verdadeiro lugar onde defire a sombra; de 
sorte que, balanceando muito a naao, podemos facilmente errar atee dous graos, mas 
hindo queda e asossegada, quem tiuer honesta extimatiua não poderá errar passante 
de meo grao.  
E porque estas duas operações de que açima fallo, forão feitas no meridiano das 
Canareas, ss., huma dellas estando da banda do norte das ilhas, e a segunda achando 
me ja da banda do sul, em ambas se vereficou nordestearem as agulhas cinquo grãos 
e 1/2 atee 6, fica falsa a opinião dos que dizem que no merediano destas ilhas fere a 
agulha nos verdadeiros pollos do mundo.285   

 
Esta experiência permitiu-lhe concluir sobre a importância do nivelamento do 

instrumento de sombras. É também importante porque recolhe informação preciosa 

sobre o magnetismo local. Posteriormente, a 17 de Abril, descontente com o método 

escreveu:  

 
Isto assi feito, passeime logo à poma, assentando as duas alturas do sol e a variação 
da sombra; e obrando pella maneira acostumada, achei que estauamos em 24 graos, o 
que me fez muito triste, cuydando que esta regra de saber a leuação do polo a toda a 
ora não he geral, considerando que o dia dantes me dissera o piloto que ficara em 24 
graos 1/2, e de então pera quá corremos sempre ao sul com vento a popa e fresquo, 
pello que era justo que oie nos achassemos em 22 graos, pouco maes ou menos. E 
ora desconfiando nos estromentos, ora das regras, ora de eu saber mal obrar e 
entender a demostração, mandey ao doctor luis nunez que conforme as operações que 
tomey pela menhãa, obrase na poma, e visse que altura lhe daua; o qual, fazendoho 
assy, achou estarmos nos mesmos 24 graos. Pello que me fiz logo em outra volta, e 
lancey o erro as costas do piloto, pareçendome que elle tomara mal o sol o dia 
passado; e, sendo oras de meo dia, tomey o sol, e na mayor altura se aleuantaua sobre 
o orizonte 80 graos; a declinação deste dia era 13 graos 2/3, do que se segue estarmos 
em 23 graos 2/3; e por esta maneira não ouue maes differença entre a poma e 
estrolabio de hum 1/3 de grao, e inda se deue contar menos, se considerarmos o que a 
naao podia andar des polla menhãa atee oras de meo dia.286   

 
Esta interessante anotação mostra que o seu procedimento para aferir e 

certificar o método era fiável. No dia seguinte, João de Castro tomou a altura ao 

                                                 
 
285 Obras Completas de D. João de Castro, I, pp. 135-136. 
286 Obras Completas de D. João de Castro, I, p. 138. 
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meio-dia e o mestre e o piloto também, registando-se entre estes dois uma diferença 

de 1 grau e 1/3, que o nobre apelida de “incomportauel”.  

 

O seu pendor e sensibilidade experimentalista ficavam novamente patentes no 

relato que deixou no dia 21 de Abril: 

 

(…) declaro que de todas as alturas que aquy escreuer, se fara a conta pello liuro e 
tauoas de declinações do Doctor Pero nunez, assi que a differença somente nasçerá 
do juizo de cada hum, ou do defecto dos estrolabios: e por que esta arte achada pera 
remedio dos nauegantes não venha em algum descredito por esta diuersidade de 
alturas, deuemos de considerar quanto lhe deuemos, por nos ensinar como não 
ignoremos o chegado a verdade, como são as cousas humanas que os homens podem 
saber. 287 

 

Declarava assim a sua confiança nas tabelas com a posição do Sol no 

Zodíaco dadas por Nunes, e que muito possivelmente eram as mesmas que foram 

publicadas no Tratado de 1537. O processo de determinação da altura foi 

novamente posto em prática no dia 23 de Abril dando bons resultados. Data deste 

dia uma notação famosa que incide sobre o processo de determinação da declinação 

magnética, seguida por uma notação sobre o tomar da altura a toda a ora, onde 

aponta, “(...) pera alcançar a variação das agulhas, se pode tirar muito proueito pera 

o tomar do sol a toda a ora, espeçialmente quando quer que andar perto do nosso 

zenith, por que então a sombra do estilo escasamente faz variação notauel pela 

circunferencia do circulo graduado (...)”288 , salientando que perto do meio dia a 

poma se revela de pouco uso e que, ao contrário, quando o Sol anda baixo a sombra 

no estilo varia bastante justificando o seu uso e o da poma. 

No dia 6 de Maio, Castro deparou-se com o Sol encoberto. Ainda assim 

alguns tripulantes tomaram a altura, um deles obteve 2 graus e 2/3 e o outro obteve 

3 graus. O mesmo faz Castro usando o método de Nunes e obteve 2 graus e 1/3. 

Assim, se confirmava a viabilidade do método mesmo em condições adversas. O 

método voltaria a revelar-se benéfico quando no dia 8 de Maio o navio tornou atrás. 
                                                 
 
287 Obras Completas de D. João de Castro, I, pp. 140-141. 
288 Obras Completas de D. João de Castro, I, pp. 148-149. 
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Depois de alguma dúvida e confusão percebeu-se o que tinha acontecido e Castro 

tomou de novo a altura pelo método de Nunes e obteve resultados satisfatórios que 

acabaram por “certificar que o sol estaua bem tomado”289 . Novo “sucesso” se deu 

no dia 10 de Maio. 

No dia 13 de Maio, fizeram-se diligências para se observar um eclipse lunar o 

que acabou por não se conseguir porque o céu se apresentou encoberto. Novamente 

se recorda que este era o método de obtenção de longitude mais apreciado por 

Pedro Nunes e esta observação de Castro poderá estar relacionada com uma 

instrução do cosmógrafo nesse sentido. Seja como for, Castro estava previamente 

informado sobre a ocorrência deste fenómeno. 

No dia 15 de Maio, verificou-se nova discrepância entre os valores tomados 

de maneira tradicional, inclusivamente por Castro, que logo apontou as dúvidas 

sobre as causas de tal resultado. No dia 22 de Maio experimentou determinar a 

declinação da agulha tomando os azimutes magnéticos ao nascer e pôr-do-sol. Já no 

dia 29 de Maio, surgiram valores inaceitáveis para a altura dada a qualquer hora. 

Castro não teve explicação mas adiantou que poderia ter sido por o estilo ter ido a 

endireitar no dia anterior e por isso ter ficado desregulado. Tal não era um bom 

argumento, como aliás verificaria dias depois. No dia 30 de Maio experimentou o 

método de Nunes com três observações extra-meridianas e obteve um erro de 2 

graus. Relembro que uma das causas de erros poderia ser a deficiente tomada de 

valores de azimute do Sol; outra que viria a ser avançada mais tarde seria o 

deficiente nivelamento do instrumento. Já no dia 2 de Junho testou os métodos 

tradicionais de obtenção de alturas ao meio-dia e verificou várias discrepâncias 

tendo concluído que seria por não esperarem os observadores que o Sol atingisse a 

sua posição mais elevada porque usavam “relogios” feitos para diferentes regiões o 

que dava naturalmente horas diferentes. A 6 de Junho voltava a obter valores muito 

aceitáveis para a altura “a toda a ora”. No dia 11 de Junho volta a ter valores 

desajustados mas aqui avança alguns procedimentos arbitrários para corrigir os 

valores errados.  

                                                 
 
289 Obras Completas de D. João de Castro, I, p. 155. 
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Assinala-se que no dia 27 de Junho indexa a notação famosa e muito 

proueitosa290  sobre a importância de ter em conta a declinação magnética na 

navegação. Ao longo desta nota, em que várias vezes refere o nome de Nunes, deixa 

muito breves indicações sobre o conhecimento das linhas de rumo. Dá a entender 

que entende o caminho do navio como um “arquo de circunferencia” e escreve que 

“(...) os caminhos e linhas que nos vay mostrando a nossa agulha, são outras fora do 

que cuidamos (...)”291 . Esta sua observação é de facto muito interessante e 

importante pois é a primeira vez que se regista uma referência (ainda que muito 

simples) às linhas de rumo de Nunes depois da sua recente publicação. Mais, é uma 

referência directa a uma matéria que ambos terão discutido e confirma-se que 

Nunes terá dado alguma formação nesse sentido a D. João de Castro.  

A 10 de Julho, já passado Natal, ainda fazia uso do método de Nunes com 

relativo sucesso. Na presença de tantas referências ao longo de grande parte da 

viagem (ainda era testado indo a viagem a mais de meio, perto do cabo Guardafuy), 

não se pode aceitar que Castro tenha achado que o método de Nunes não era 

aplicável ou que dava valores bastante errados. Parece-me que não só o considerava 

aplicável, como contribuiu para lhe detectar alguns defeitos e sugerir correcções e 

verificou que não se obtiam erros mais grosseiros do que algumas medições 

“tradicionais”.   

Adiante, no dia 30 de Agosto, anota um “estranho acontecimento” dado que 

se registou menor latitude que no dia anterior e assim não poderia ser uma vez que 

já se encontravam na “banda do norte”. Não sabendo João de Castro explicar a sua 

observação apontou: “Mas pareçe que nos enganaria esse dia alguma aparençia, a 

qual não podemos alcançar, como nos aconteçe nas maes das cousas e segredos da 

natureza; mas, como quer que seja, a soltura desta duuida (fique) pera o doctor pero 

nunez”292 . É o reafirmar da influência científica de Pedro Nunes junto de Castro e 

muito possivelmente de outros nobres (recorda-se o caso de Martim Afonso de 

Sousa). Nunes era maioritariamente identificado como autoridade científica, um 
                                                 
 
290 Obras Completas de D. João de Castro, I, pp. 198-207. 
291 Obras Completas de D. João de Castro, I, p. 201. 
292 Obras Completas de D. João de Castro, I, p. 268. 
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“consultor”, o que voltaria a ser confirmado nalgumas passagens de uma outra carta 

que o futuro vice-rei escreveu ao seu monarca a propósito das suas “investigações” 

sobre o diferendo das Molucas: 

 

Senhor: Cuidando muitas vezes nas diferenças de V. A. com o imperador sobre a 
determinação de Maluco, determinei de saber de seus pilotos, mareantes, as causas 
por onde se fundavam cair dentro dos termos donde se acabam os 180 graus da linha 
da demarcação, a qual dista 370 léguas das ilhas de Cabo Verde para o ocidente (...). 
E porquanto a relação disto deve ser dada por mim a V. A. diante de Pedro Nunes, 
seu cosmógrafo, para logo meu propósito ficar assentado. (...). 
E isto tenho eu feito num instrumento por minha mão, o qual inventou o doutor 
Pedro Nunes muito necessário a esta navegação: pelo qual se sabe, caminhando de 
leste [a oeste], por cada grau de altura quantas léguas responde ao grau.293 

 

Novamente, se regista uma informação importante pois o vice-rei confirma 

que construiu um instrumento inventado por Nunes, neste caso o quadrante de 

redução.  

Resumindo, D. João de Castro deixou contribuições para o estudo do 

magnetismo terrestre, verificou posições geográficas e métodos de marinharia. A 

sua viagem também tinha objectivos científicos (que não podem, em boa verdade, 

ser dissociados dos políticos o que constitui um interessante exemplo da utilidade 

da ciência para os poderes da época) e Castro manteve uma postura activa perante 

os problemas que iam surgindo, onde se pode perceber alguma modernidade (veja-

se a sua abordagem crítica dos erros, por exemplo). Por tudo isto, creio que Castro 

preconizava a figura do navegador moderno, tal era idealizado por Pedro Nunes. 

Quanto ao impacto que estas notas tiveram, António Gonçalves comenta “(...) 

os roteiros posteriores da carreira da Índia, nenhum deles incorpora qualquer dos 

avanços descritos e propostos por D. João de Castro”294 . Não obstante, a 

informação recolhida por Castro poderá ter sido utilizada por Pedro Nunes e outros 

cosmógrafos, algo que também importa considerar em estudos futuros. Assim, o 

                                                 
 
293 Uma versão mais alargada deste texto é apresentada no volume de Anexos. A totalidade pode ser 
consultada em Luís de Albuquerque, Cartas de D. João de Castro a D. João III (Lisboa: Publicações 
Alfa, 1989), pp. 30-36. 
294 António Manuel Gonçalves, «A náutica no Roteiro de Lisboa a Goa (1538), de D. João de Castro: 
inovações e continuidade», Oceanos, 49 (2002), p. 69. 
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principal canal de transmissão dos escritos de Castro terá sido através de 

cosmógrafos e de outros cargos ligados às navegações com formação mais 

avançada. Destaca-se, por exemplo, a inclusão da sua notação famosa e muito 

proueitosa no Regimento de Andrés García de Céspedes (1606)295 . 

 

Diogo de Sá 
 

O livro que se apresenta de seguida é uma excepção em relação às propostas 

desta tese que vão no sentido de analisar preferencialmente fontes em vernáculo. A 

principal razão para esta opção deve-se ao facto de Diogo de Sá ter procedido à 

primeira (e única) tradução dos tratados de 1537 para latim e porque esta sua acção 

acabou por ser bastante importante para a divulgação da obra de Pedro Nunes 

(como se pode ver no Capítulo 2.3, a propósito de John Dee). 

Ainda que considerado por muitos um “príncipe da matemática”, Pedro 

Nunes experimentou em vida várias “oposições” às suas ideias. Uma das mais 

interessantes e importantes foi a acção movida por Diogo de Sá aos seus Tratado 

(...) sobre certas duuidas de naugação e Tratado (...) em defensam da carta de 

marear, através de um texto conhecido como De nauigatione296 .  

Sobre a biografia de Diogo de Sá sabe-se realmente pouco297 . Não se 

conhecem datas para o seu nascimento ou morte e não se sabe ao certo onde viveu. 

Terá estudado filosofia na Universidade, avança-se que residiu na Índia e que terá 

                                                 
 
295 Veja-se Andrés Garcia de Céspedes, Regimiento de navegacion, fls. 131r.-136r.   
296 Diogo de Sá, De nauigatione libri tres quibus mathematicae disciplinae explicantur ab Iacobo a 
Saa Equite Lusitano nuper in lucem editi (Parisiis: officina Reginaldi Calderii et Claudii eius filii, 
1549). Na maioria das vezes, a bibliografia sobre este tema aponta que o ataque de Sá se havia 
centrado num outro título anunciado no De crepusculis (e hoje perdido) conhecido como Tratado da 
rumação do globo. Contrariamente, como se viu no Capítulo 1.2., poucas são as evidências que 
colocam Sá (e o seu livro) como o “bacharel” a quem Nunes se dirige na conhecida Defensão (que 
prefiro designar como Manuscrito de Florença. Ao contrário do que muitas vezes é referido, não 
creio que o manuscrito intitulado Defensão do Tratado da rumação do globo seja uma resposta 
directa ao De nauigatione de Diogo de Sá. 
297 Ver por exemplo: Ana Cristina Cardoso da Costa Gomes, Diogo de Sá e o Tratado dos Estados 
Eclesiásticos e Seculares (1557): elementos de uma edição crítica, Dissertação de Mestrado, 
Universidade de Lisboa, 2000; Ana Cristina Cardoso da Costa Gomes, Diogo de Sá. Os horizontes 
de um humanista (Lisboa: Prefácio, 2004). 
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passado por Paris, mas sem certezas absolutas ou datas concretas. Além do texto 

aqui considerado fez publicar De Primogenitura (1551)298  e deixou manuscrito um 

Tratado dos Estados Eclesiásticos e Seculares (1557) e Inquisição e segredos da fé 

(c. 1562). 

Um dos principais propósitos de Diogo de Sá ao escrever o De navigationi 

foi o de “refutar dois tratados do Doutor Pedro Nunes”299 . Mas, por trás deste 

aparentemente simples desígnio, surgia um “ataque” escolástico centrado na 

questão do valor da matemática e do seu lugar na hierarquia das ciências (daí que a 

discussão tenha que ser encarada do ponto de vista metamatemático). Recordo que, 

durante a sua vida científica, Nunes sustentou uma posição intelectual que 

advogava a matematização do estudo do mundo natural/real: é este factor a que se 

destaca Henrique Leitão quando refere a existência de um “programa noniano de 

matematização do real”300 . Para Nunes a matemática era a fonte de certeza 

científica, como se pode perceber pelo que escreveu no final do Tratado sobre 

certas dúvidas: “(...) nenhũa cousa he mais euidente: que há demonstração 

mathematica: a que em nenhũa meneyra se pode contrariar”301 . Diogo de Sá não 

partilhava desta visão e não seria, no seu tempo, o único. Na verdade, este 

“conflito” foi um episódio local do debate em torno da conhecida quaestio de 

certitudine mathematicarum; e o próprio Pedro Nunes parece aludir a este cenário 

                                                 
 
298 Diogo de Sá, De primogenitura: tractatus super difficili & satis tractata quaestione per antiquos 
& neotericos doctores, an filius secundogenitus praeferendus sit nepoti ex primogenito mortuo, 
viuente auo, et, nouiter stante dispositione Legis Mentalis Lusitaniae, quis eorum sit praeferendus 
(Parisijs: Martinum Iuuenem, 1551). 
299 As transcrições em português que aqui apresento são devidas a Luís de Albuquerque. Este seu 
trabalho não foi ainda editado mas circula livremente. Nas últimas linhas da dedicatória lê-se: “Eu, 
se bem que me tenha dedicado mais às letras do que a estes trabalhos, apoiado pela experiência, 
posso de direito ser incluído no registo dos navegantes, pois consumi quase todo o tempo da vida 
neste assunto; [por isso] decidi refutar dois tratados do Doutor Pedro Nunes”. 
300 Sobre este assunto é obrigatório ver Henrique Leitão, “Ars e ratio: a náutica e a constituição da 
ciência moderna”, Actas da XII Reunión de Historia de la Náutica y de la Hidrografia, La ciencia y 
el mar, coord. María Isabel Vicente Maroto, Mariano Esteban Piñeiro, (Valladolid: Sever-Cuesta, 
2006) 183-207. 
301 Obras, I, p. 119. 
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no De crepusculis quando escreve que os filósofos do seu tempo “consideram de 

somenos o conhecimento da matemática”302 .  

Quanto à divisão, este texto encontra-se dividido em três livros. O primeiro 

é composto por três capítulos, o segundo por seis capítulos e o terceiro por dois 

capítulos. Formalmente, a sua escrita está dividida numa parte de exposição (onde 

se pode perceber melhor a estrutura de pensamento filosófico do autor) e numa 

outra em forma de diálogo, entre a Matemática e a Filosofia (onde se concentra a 

sua análise crítica aos textos de Nunes). Antecedendo o Liber primus, existe uma 

dedicatória a D. João III e um pequeno apontamento Ad lectorem onde declara a 

divisão e resume os conteúdos do texto. 

O primeiro livro introduz uma discussão em torno da Matemática e da sua 

contribuição na verdadeira produção do saber303 . Diogo de Sá afirmava que o 

conhecimento certo e verdadeiro, tal como sustentou Aristóteles, só poderia ser 

obtido através de estudos filosóficos da natureza e não através de estudos 

matemáticos. De facto, Sá não parece ter tido problemas com o uso da matemática: 

a questão tinha uma natureza ontológica que indicava que a matemática não poderia 

dar acesso ao verdadeiro conhecimento das coisas. Ele discutiu ainda a ordem de 

importância das ciências concluindo que a filosofia, e por vezes a física, antecediam 

a matemática no estudo dos fenómenos naturais. No segundo livro, Sá centrou o seu 

ataque nos tratados de Nunes usando uma disputa dialéctica entre um filósofo e um 

matemático. E no terceiro livro, continua a sua crítica, associando algumas das suas 

soluções a simples questões marítimas. No fim do terceiro livro, apresenta algumas 

considerações muito simples sobre o regimento do Sol, e apresenta uma versão do 

mesmo. Sobre estas Luís de Albuquerque afiançou que “(...) são pouco 

                                                 
 
302 Obras, II, p. 143. Do latim: “non ut plerique nostra aetate philosophi qui mathematum 
ignorationem pro compendium ducunt”, Obras, II (2003), p. 7. 
303 Esta discussão estava muito viva no século XVI na Europa e tornou-se conhecida como quaestio 
de certitudine mathematicarum. Sobre a quaestio em Portugal e o papel do livro de Diogo de Sá 
nesta discussão ver: Bernardo Machado Mota, O estatuto da matemática em Portugal nos séculos 
XVI e XVII, Dissertação de Doutoramento, Universidade de Lisboa, 2008. Esta tese foi publicada 
recentemente: Bernardo Machado Mota, O estatuto da matemática em Portugal nos séculos XVI e 
XVII (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2011). 
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significativos (...)”304 , opinião que partilho. Resta reafirmar que nos livros II e III de 

Sá traduziu uma grande parte do primeiro tratado de Nunes – analisando-o com 

detalhe – o que para todos os efeitos resulta na primeira tradução latina dos 

trabalhos de Pedro Nunes. 

Em primeiro lugar, sublinha-se que o seu “ataque” se reveste de evidentes 

traços escolásticos, confirmando a sua forte formação filosófica305 . Logo na leitura 

da sua dedicatória ao leitor, se adivinha que a intenção de refutar o cosmógrafo 

assenta na convicção de que a matemática é uma ciência que se encontra 

subordinada à Filosofia: “nem alguém pode, alguma vez, julgar que a demonstração 

matemática pode, por si só e sem o auxílio de outras ciências, provar ou demonstrar 

a substância do objecto; pois embora algo se demonstre matematicamente, nem por 

isso tal demonstração é considerada absoluta”306 . O tema é deveras complexo e não 

é meu objectivo entrar na sua discussão pelo que remeto o leitor interessado para a 

já referida tese de Bernardo Mota.  

O que aqui se propõe é uma breve análise de algumas passagens sobre 

náutica presentes no livro de Diogo de Sá e a sua relação com as matérias propostas 

por Pedro Nunes307 . Um dos argumentos usados por Sá tem a ver com a valorização 

da “experiência”, a qual defendeu como sendo a “preferível e mais verdadeira em 

                                                 
 
304 Luís Albuquerque, «Pedro Nunes e Diogo de Sá», p. 66. 
305 “O conceito que Diogo de Sá faz de ciência e das matemáticas é muito claro nos seus contornos 
gerais. O contexto em que se situa é aquele fornecido pelos Segundos Analíticos. Ciência simpliciter 
é conhecimento das causas.”, Bernardo Machado Mota, O estatuto da matemática em Portugal nos 
séculos XVI e XVII, p. 165.   
306 “A tese fundamental de Diogo de Sá é a de que há uma ordenação dos saberes que corresponde a 
uma ordem de prioridade no conhecimento das substâncias (...). A matemática baseia-se apenas em 
causas formais, que são as últimas de todas as causas a ter em consideração no estudo de uma 
substância. Os princípios em que a matemática se baseia são assumidos; a única ciência que se 
debruça sobre eles é a metafísica.”, Bernardo Machado Mota, O estatuto da matemática em Portugal 
nos séculos XVI e XVII, p. 165. 
307 Sobre este tema ler: Luís de Albuquerque, «Pedro Nunes e Diogo de Sá», Memórias da Academia 
de Ciências de Lisboa (Classe de Ciências), 21 (1976-77) 339-357. Este artigo foi por várias vezes 
publicado: Luís Albuquerque, «Pedro Nunes e Diogo de Sá», Actas VIII Jornadas Luso Espanholas 
Matemática, Vol. IV, (Universidade de Coimbra, 1981) 9-31; Luís de Albuquerque, «Pedro Nunes e 
Diogo de Sá», As navegações e a sua projecção na ciência e na cultura, (Lisboa: Gradiva, 1987) 57-
79; Luís Albuquerque, «Pedro Nunes e Diogo de Sá», in: Jaime Carvalho e Silva (Ed.), Antologia de 
textos essenciais sobre a História da Matemática em Portugal (Lisboa: Sociedade Portuguesa de 
Matemática, 2002) 183-207. 
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todas as coisas”308 , colocando-se ao lado dos práticos, em oposição aos sábios 

matemáticos309 . Esta posição intelectual é na verdade algo complexa. Sá defendeu a 

“experiência” que dá origem à ars, ou seja, a “vivência”, a “observação”, a 

“constatação”, mas usou a palavra “experiência” com significados diferentes ao 

longo do texto. Ainda assim, defende-a em detrimento do que “certos” autores 

antigos escreveram, nomeadamente os que realizaram descrições geográficas (por 

isso assentes na observação, relatos, experiências sensitivas). Não se deve esquecer 

que a formação intelectual de Diogo de Sá era escolástica e por isso também ela 

baseada numa “experiência” dos sentidos310 . É assim interessante constatar como 

estes conceitos – por um lado afectos a uma certa antiguidade e, por outro lado, 

modernos – convivem no pensamento da época.   

A sua oposição ao programa defendido por Nunes coloca-o também do lado 

dos homens do mar. Afirma na dedicatória:  

 

Nem tenho qualquer dúvida de que, embora os que exercem com tanta frequência a 
arte náutica sejam rudes e grosseiros, todavia, com a prática diária e contínua 
conseguiram que nas suas obras não haja erro, ou, se algum houvesse, tê-lo-iam 
emendado. Mas, visto carecerem de discernimento e de conhecimentos teóricos, a tal 
ponto que não são capazes de compreender o que está escrito por palavras diferentes 
daquelas a que estão acostumados, nem sequer sabem responder às objecções que 
lhes são postas.  

 

Apresentou, portanto, uma valorização da experiência, do hábito, da rotina. 

Ao mesmo tempo acentuava a fronteira (ou mesmo o afastamento) existente entre 

os dois mundos: teórico e prático. É por isso algo contraditória a sua pretensão de 

expor “(...) algumas demonstrações matemáticas, para que os navegantes possam 

                                                 
 
308 Diogo de Sá, De nauigatione, (tradução de L. de Albuquerque), Dedicatória a D. João III, p. 1.  
309 Seguidamente escreve: “Portanto, visto se nos deparar quotidianamente um grande número de 
autores a formular censuras, e qualquer deles censura pelo facto de os olhos verem, ou os pés 
calcarem diferentemente dos que se escreveu, quem com maior direito ou com razão mais 
consentânea [não] poderá refutar e confundir aqueles, que sem experiência da arte de navegar, se 
esforçam com todas as forças por se opor aos alunos e servos de Vossa Alteza?”, Diogo de Sá, De 
nauigatione, (tradução de L. de Albuquerque), Dedicatória a D. João III, pp. 2-3. 
310 “A este respeito, o mesmo Aristóteles afirma também que a ciência e a arte chegam aos homens 
pela experiência: de facto, a experiência deu origem à arte.”, Diogo de Sá, De nauigatione, (tradução 
de L. de Albuquerque), Dedicatória a D. João III, p. 1.  
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tomar mais facilmente a altura do pólo” e, também, “uma breve explicação do 

regimento do Sol ao meio-dia, muito útil pela sua facilidade aos que carecem de 

ciência e compreensão”. Estas passagens não podem deixar de despertar 

perplexidade: se afirmava que os navegantes eram “rudes e grosseiros” e que 

dificilmente compreenderiam a técnica por trás dos seus procedimentos não estaria, 

certamente, à espera que o comum marinheiro compreendesse o latim em que o seu 

trabalho estava escrito e muito menos certas “demonstrações” que incluiu no texto. 

Mas veja-se com mais detalhe algumas passagens onde este autor incorre em 

apreciações erróneas em relação às matérias nonianas. O Livro segundo começa 

com o “Início do Tratado do Doutor Pedro Nunes” que corresponde na verdade ao 

Tratado sobre certas duuidas da nauegação311 . A matemática expõe que não há 

qualquer dúvida que no dia dos equinócios o Sol nasce a leste e se põe a oeste e se 

move na linha. Se se desenhar uma linha meridiana no centro do horizonte esta será 

o rumo norte-sul; se esta linha for intersectada por outra perpendicular obtém-se o 

rumo de leste-oeste; o círculo que representa o horizonte fica assim dividido em 

quartas e isto se percebe por meio da agulha ou por meio de qualquer outro 

instrumento. Por seu lado, a Filosofia responde que esta divisão de linhas só é 

verdadeira se as superfícies da agulha e do horizonte forem rectas, não se mantendo 

para o horizonte se este for oblíquo. Ao afirmá-lo, Sá (falando através da filosofia) 

incorre numa apreciação incorrecta do argumento noniano visto que, na verdade, 

existem infinitos círculos máximos perpendiculares a um meridiano, num mesmo 

ponto. Ou seja, mesmo os horizontes oblíquos, sendo círculos máximos, cortam o 

meridiano em ângulos rectos. Ao mesmo tempo seria também posta em causa a 

natureza dos paralelos, das deslocações sobre estes círculos menores e dos rumos de 

leste-oeste. Contudo, apesar de parecer uma oposição pouco lógica, Sá não foi o 

                                                 
 
311 No artigo referido na nota anterior, Luís de Albuquerque afirma que as “duas cousas” que 
espantaram Martim Afonso eram afinal três. Tanto quanto sei, Albuquerque é o primeiro autor a 
afirmá-lo. Sobre isto, não concordo com este autor. Em primeiro lugar, não compreendo porque 
anunciou Pedro Nunes duas questões quando afinal eram três, facto que só muito dificilmente 
passaria despercebido ao cosmógrafo. E depois porque, ao contrário do que defende Albuquerque, 
apenas se identificam apenas duas questões enunciadas (o que não impede que as duas questões 
iniciais se ramifiquem noutras). 
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único a pronunciar-se sobre a natureza dos paralelos, como se verá ao longo desta 

tese. Estas eram mesmo questões delicadas na altura e seriam ainda no século XVII. 

Relembro que para Nunes o verdadeiro rumo de leste-oeste era o que se fazia 

seguindo o equador terrestre. Diogo de Sá não partilhava desta definição e fez 

questão de esmiuçar o assunto com todos os argumentos filosóficos possíveis, na 

sua maioria correctos, mas abusando de retórica e demagogias excessivas, 

conduzindo a uma argumentação desajustada da explicação matemática e por isso 

inválidos.  

Num outro exemplo dado adiante, chega a concluir a propósito da natureza 

de um rumo constante: “(...) ser evidente não poderes [a matemática] fazer com que 

o rumo seja sempre um só e o mesmo, uma vez que, quando a nau se move para 

alguma parte, logo toma outro rumo diferente do que antes possuía”312 . Além disto 

afirma que as linhas (exemplo meridiano ou horizonte) se podiam converter umas 

nas outras (à medida que o navio se move) e por isso as regras não são válidas para 

todas as situações. Um exemplo final é o argumento que opõe ao facto de o 

caminho mais curto entre dois pontos num mesmo paralelo (neste caso num mesmo 

paralelo mas válido para quaisquer dois pontos numa superfície esférica) ser um 

círculo máximo313 .  

Globalmente, Sá demonstrou ter alguns conhecimentos matemáticos. Mas 

percebem-se que estes eram limitados não só por ter cometido alguns erros, mas 

também porque se esquivou a tratar mais detalhadamente outras ideias mais 

avançadas de Nunes. Como exemplo surge a pouca atenção que deu ao Tratado em 

defensam da carta de marear, matéria naturalmente mais exigente do ponto de vista 

técnico314 .  

Do “embate” entre Nunes e de Sá conclui-se um desvio irreconciliável entre 

a matemática renascentista e a filosofia aristotélica. De facto, à sua luz não era 

                                                 
 
312 Diogo de Sá, De nauigatione, (tradução de L. de Albuquerque), p. 127. 
313 Diogo de Sá, De nauigatione, (tradução de L. de Albuquerque), p. 130. 
314 Na nota ao leitor havia anunciado: “No livro terceiro rejeita-se o tratado sobre a carta de navegar; 
pois nele, o Autor, para deixar bem clara aos navegadores toda a matéria, não só como a navegação 
que os Portugueses praticam é verdadeira, mas também que se não pode actuar de modo diferente, 
procede negando por que razão a navegação praticada pelos Portugueses é a mais correcta”. 
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possível atingir a abstracção matemática necessária para compreender as ideias de 

Nunes e aplicá-las de volta ao mundo real. A separação entre o abstracto e o real era 

evidente para Sá (ou pelo menos esta parece quase sempre a sua posição), ao passo 

que Nunes se movia mais facilmente entre essas duas “realidades”.   

Mas o que é assinalável é que o De nauigatione teve um papel peculiar na 

divulgação do trabalho de Nunes. Trata-se de um texto publicado em Paris, por um 

homem com ligações ao meio académico, logo com possibilidade de ampla 

disseminação. E ainda que o terreno pudesse não ser fértil para as ideias de Nunes, 

as polémicas são também formas de divulgar ideias e, neste caso, existem pistas 

flagrantes desse fenómeno. Tive oportunidade de examinar quatro cópias do livro 

em bibliotecas inglesas (duas na British Library e duas na Cambridge University 

Library)315  e metade apresentava anotações. Uma destas cópias, a mais anotada das 

duas, pertenceu a John Dee (que a adquiriu em Paris) e as suas anotações revelaram 

que o livro recebeu bastante atenção da sua parte. Sobre isto se falará no Capítulo 

2.3. Mas, para já, é possível adiantar que provavelmente o maior serviço prestado 

por Diogo de Sá à ciência foi ter disponibilizado uma tradução latina dos tratados 

nonianos, cerca de 17 anos antes da sua publicação nessa língua. 

 

 

Nota: João Baptista Lavanha 

 

A investigação sobre o trabalho de Lavanha aparece, nesta tese, no Capítulo 

2.2. Embora o seu Regimento Nautico de Ioão Baptista Lauanha, Cosmographo 

môr de El Rey Nosso Senhor tenha saído dos prelos em Lisboa, em 1595, e ele 

tenha exercido actividade como cosmógrafo em Portugal, optou-se por incluir a 

análise à sua obra no capítulo dedicado a Espanha de modo evitar divisões que 

pudessem complicar a leitura da tese. 

                                                 
 
315 Em Francisco Leite de Faria, Estudos bibliográficos sobre Damião de Góis e a sua época 
(Lisboa: Secretaria de Estado da Cultura, 1977), encontram-se listados vinte e nove exemplares em 
bibliotecas europeias. Tive a oportunidade de ver as 2 cópias da British Library. São elas a 1607/894 
e a 534.b.1. (2.). Esta ultima com algumas notas e sublinhados. 
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Simão Oliveira 
 

Em 1606, surgiu em Lisboa a Arte de Navegar, do padre Simão de 

Oliveira316 . Este texto encontra-se essencialmente organizado em quatro livros ou 

partes. No proémio o autor coloca o que escreve a par da tendência de conceber a 

navegação como um saber matematizado: “He a Arte de Navegar, de que neste livro 

trataremos, uma das melhores, mais lustrosas, e admiradas sciencias, que as 

Mathematicas tem, (...) ja feito”317 . Este é mais um indício que aponta, de forma 

menos elaborada, para a divisão ars e ratio preconizada por Nunes. 

Este texto foi o primeiro texto sobre arte de navegar a ser publicada em 

Portugal depois dos Tratado da sphera e Opera de Nunes (e excluindo regimentos 

mais simples como o de Lavanha). É isso mesmo que o autor aponta adiante, ao 

mesmo tempo que afirma ser o primeiro a escrever com método sobre a arte de 

navegar:  

 

Trataram desta materia antes de nos algũs Astronomos, posto que sem ordem, por 
nenhum delles a reduzir a methodo, de modo, que se podesse ensinar e aprender, e 
posto que a reduzirão aproueitaua pouco, por todos escreuerem em Latim, salvo um 
Pero Nunes Cosmographo mòr del Rey Dom Ioão o terceiro (...), o qual traduzio de 
Latim em Portugues auera 69. anos a Esfera, e que lhe acrescentou algũa cousa da 
navegação.318 

 

A sua pretensão é excessiva e ao mesmo tempo parece ignorar o trabalho de 

Pedro Nunes. Ver-se-á adiante que assim não é. 

A importância deste volume resume-se a pouco mais do que este facto. Com 

efeito, este texto foi em boa parte copiado das aulas que o Padre Francisco da Costa 

dera no colégio de Santo Antão319 , como notou Luís de Albuquerque. Não obstante, 

opta-se por incluir algumas notas nesta tese, mais não seja porque a sua circulação 

                                                 
 
316 Simão de Oliveira, Arte de Navegar (Lisboa: Pedro Crasbeeck, 1606). 
317 Simão de Oliveira, Arte de Navegar, «Proemio de toda a obra». 
318 Simão de Oliveira, Arte de Navegar, «Proemio de toda a obra». 
319 Luís de Albuquerque, «Portuguese books on nautical science from Pedro Nunes to 1650», p. 271. 
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terá sido mais abrangente que quaisquer conteúdos das aulas no colégio jesuíta. Ou 

seja, além de ter contribuido para a divulgação de assuntos abordados pelo 

professor jesuíta, será interessante verificar a presença e consequente divulgação de 

conteúdos nonianos. 

No que diz respeito à organização e conteúdos, antes do primeiro livro 

dedicado à esfera, o autor apresenta uma breve lista dos autores em que se baseia, 

ou que de alguma maneira o influenciaram, lista essa dividida em autores “antigos” 

e “modernos”. Na listagem dos antigos anuncia, entre outros, Ptolomeu, Fineu, 

Regiomontano, Frisius. Já nos modernos junta Magino, Tycho, Nunes, Lavanha, 

Francisco da Costa. Deste modo deixa clara a convicção de que o cosmógrafo era 

um autor de pensamento moderno sobre a arte e ciência de navegar em comparação 

não só com autores bastante antigos mas também com seus contemporâneos. Em 

segundo lugar, há que ressalvar que apesar de se ter baseado em muito no trabalho 

de Francisco da Costa não se abstém de o nomear nesta lista. Possivelmente 

Oliveira terá frequentado a aula da esfera do Colégio de Santo Antão, onde terá 

contactado com os ensinamentos de Costa. 

Não me irei deter em comentários aos primeiros dois livros, uma vez que 

não apresentam novidades e passo directamente ao terceiro livro “Da fabrica dos 

instrumentos nauticos”. Oliveira começa por apresentar o Astrolábio. 

Seguidamente, surge a primeira ligação ao trabalho de Nunes já que o Capitulo III – 

Da fabrica da Armilla nautica, é dedicado a um instrumento cujo funcionamento é 

semelhante ao do anel náutico. A diferença é que em lugar de apresentar um 

pequeno orifício por onde passaria a luz do Sol, este apresenta um estilo. Oliveira 

enumera as vantagens deste instrumento, explica o seu fabrico e sugere que este 

instrumento pode ser usado nas costas do Astrolábio, o que é inovação 

interessante320 . 

 

                                                 
 
320 Mais sobre este instrumento pode ser visto em: Luís de Albuquerque, Instrumentos de 
Navegação, (Lisboa: Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, 
1988). 
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Figura 2.1.3. A armila náutica, Simão de Oliveira, Arte de Navegar, p. 62. 

 

Segue-se o quadrante. De notar que Oliveira apresenta uma variante do 

quadrante usual, como havia feito Francisco da Costa e iria também ser referido por 

António de Naiera. O instrumento seguinte é a importante agulha de marear, 

dedicando-lhe vinte pequenos capítulos onde aborda variadas questões que vão da 

sua construção a comentários sobre alguns fenómenos magnéticos. 

Terminando esta digressão surge nova referência a Nunes, no Capitulo XXV 

– Da fabrica do instrumento de Pero Nunes pera o Nordestear e Noroestear das 

Agulhas321 . No entanto, Oliveira limita-se, por agora, a comentar a construção deste 

instrumento (para o qual apresenta figura) nada dizendo sobre o seu uso.  

 

                                                 
 
321 Simão de Oliveira, Arte de Navegar, pp. 83-84.  
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Figura 2.1.4. Simão de Oliveira, Arte de Navegar, p. 84. 
 

Só no livro seguinte, «Livro Quarto do uso dos instrumentos nauticos, e 

preceitos de nauegar» o uso deste e outros instrumentos seria aprofundado, pela 

ordem que foram anteriormente apresentados. Ao mesmo tempo, nos primeiros três 

capítulos teceu algumas considerações sobre a definição de «arte de navegar», sobre 

navegadores e navegações antigas e sobre as exigências a um navegante moderno, 

onde destaca a necessidade da determinação da posição em alto mar. De notar que 

esta descrição não se dirige a demonstrar as vantagens de um desenvolvimento de 

capacidades técnico-científicas ou a motivar o desenvolvimento de outras 

competências “matematizadas” mas sim a sumarizar as capacidades técnicas de 

pilotagem. Isto não quer dizer que Oliveira seria alheio ou contrário a essa 

tendência, apesar de neste momento não o demonstrar, mas estaria longe do nível de 

matematização preconizado por Pedro Nunes ou mesmo, um pouco mais tarde, por 

Naiera.  

Já nos Capítulo VI – Da declaração da Armilla nautica, e VII – Como se 

tomarâ a altura dò Sol com a Armilla nautica, comenta um pouco mais o uso deste 

instrumento. Outro ponto interessante surge no Capítulo XIII – Como se farão 

taboas da declinação que o Sol tem em todos os graos da Eclyptica, onde este autor 

apresentou um método proposto por Nunes no final do Tratado em defensam da 

 169



carta de marear322 . O mesmo método inclui um esquema gráfico para auxílio na 

obtenção da declinação solar, que Oliveira só ensinaria a usar no Capitulo XV:  

 

 
 
Figura 2.1.5. Esquema gráfico apresentado por Simão de Oliveira. Notem-se as 
semelhanças com a proposta de Pedro Nunes (Obras, I, p. 182). Simão de Oliveira, 
Arte de navegar, p. 102.   

 

Antes, no capítulo XIIII – Como se farão taboas do lugar do Sol, reproduz a 

opinião de Pedro Nunes (citando-o), apoiando o uso de tabelas com o lugar do Sol 

no Zodíaco, em vez das habituais tabelas com a declinação para quatro anos. Ainda 

no mesmo capítulo insere outra das opiniões do cosmógrafo-mor a propósito do uso 

das tabelas de declinação solar em longitudes diferentes das de referência:  

 

E se algum perguntar se he necessario ter respeito â differença dos Meridianos pera 
saber o lugar do Sol e sua declinação, respondo com Pero Nunez, que posto que pera 
outras operações seja totalmente necessario, no que pertence ao saber da altura do 
polo parece cousa escusada, saluo se a differença dos meridianos fosse mais que seis 
horas, e isto ainda nos dias em que a declinação cresce ou mingoa muito.323   

 

                                                 
 
322 Obras, I, pp. 180-182. 
323 Simão de Oliveira, Arte de Navegar, p. 105 
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Encontra-se nova referência a Nunes no Capítulo XVIII, dedicado à 

obtenção da latitude a partir da observação do Sol no nascimento e ocaso. Aí 

fornece um exemplo de aplicação mas remete o leitor que estiver interessado na 

teoria especificamente para o capítulo 3, do 5º livro, da Cosmographia de Oroncio 

Fineu324  (1555). Oliveira dá a entender que não pretende ser muito profundo nesta 

sua nota, por isso reencaminha o leitor para um outro processo mais simples 

indicado pelo mesmo Fineu e afirmando ter sido exactamente este o processo usado 

por Pedro Nunes, em Évora325 . Refere-se certamente à passagem em que Nunes diz 

ter feito prova do regimento da “altura do polo em todo tempo que ouuer sol” em 

1533, “pouco tempo antes do sol posto”326 .  

No capítulo que se segue (XVIIII – Se se podem saber no mar as larguras 

dos lugares a qualquer hora que ouuer Sol) foca a obtenção da latitude a qualquer 

hora e comenta a correcção de Nunes “com muita rezão” a Apiano (nas Opera, livro 

2, capítulo 10)327 a propósito de um seu instrumento para o dito propósito. Também 

no Capitulo XX, parecem ecoar as palavras de Nunes: Oliveira fez um comentário 

ao uso da balestilha, desaconselhando-o em detrimento do quadrante que julga mais 

certo. A propósito do regimento da polar e da distância da estrela ao pólo, este autor 

não estaria muito actualizado porque ainda usa o valor 3º 27’ ou o anterior 3º 30’ 

(possivelmente porque não reconheceu os valores que encontrou em Francisco da 

Costa). 

Depois de comentar brevemente o regimento do Cruzeiro do Sul aborda, nos 

capítulos que se seguem, questões relacionadas com a agulha de marear. Neste 

contexto, Oliveira optou por não aprofundar o problema da navegação por linhas de 

rumo. Por exemplo, na página 123, refere sucintamente a propósito do uso da 

                                                 
 
324 Oliveira refere-se a ao Cap. III – De longitudine atque latitudine locorum: et qua ratione tam ipsa 
longitudo, quàm latitudo sit obseruanda do livro Orontii Finaei (...) De Mundi sphaera, siue 
Cosmographia, libri V (...), (Lutetiae: Michaëlem Vascosanum, 1555). Um pouco à frente refere que 
Orôncio teria feito advertência no sentido de que este processo só seria válido “ (...) em os lugares 
onde o mor dia não passa de 24. horas (...)”. Não localizei esta passagem no livro de Fineu mas 
parece-me que poderá ser um erro de impressão.  
325 As referências a “experiências” em Évora surgem primeiramente no Tratado em defensam da 
carta de marear, ver: Obras, I, 160-161.  
326 Obras, I, p. 160. 
327 Obras, IV, pp. 387-390.  
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agulha na navegação: “endireitaremos a proa conforme ao tal rumo [na carta], do 

qual nos não apartaremos, senão nas paragens e alturas onde houvermos de mudar 

derrota, e tomar outro rumo”. Não creio que Oliveira desconhecesse a questão mas 

talvez tenha optado por não a revelar neste texto, provavelmente por lhe introduzir 

uma complexidade maior e desnecessária aos seus propósitos. 

Surge depois outra clara referência ao trabalho do cosmógrafo-mor no 

Capítulo XXVIII – Como se saberá o que as Agulhas nordesteão ou noroesteão em 

qualquer parte pello instrumento de Pero Nunez. O instrumento de que fala 

Oliveira é o instrumento apresentado por si anteriormente, no Capítulo XXV do 

terceiro livro, e que agora ensina a usar, de maneira simples. Da mesma forma, no 

capítulo XXXII recorda o instrumento de Lavanha também anteriormente referido, 

sugerindo desta feita o seu uso para determinar o suestear e sudestear das 

agulhas328 . Também aí volta a mencionar o instrumento de sombras de Nunes para 

o mesmo fim. Seguidamente destaca alguns erros comuns na prática dos navegantes 

aquando da determinação da variação da agulha, notando-se aqui alguma 

semelhança a assuntos abordados por Nunes – por exemplo no Capítulo 18 das 

Opera – embora sejam apresentados de maneira muito mais simples e desprovidos 

de grande roupagem matemática, o que aliás, com algumas excepções, é apanágio 

ao longo de toda a Arte de Navegar. 

O extenso capítulo XXX é dedicado a mostrar Como pello nordestear, e 

noroestear das Agulhas se proua ser a neuegaçam de Portugal pera a India menor, 

do que pella carta de marear se mostra, e da cautella que nella se deue ter, pera 

euitar os erros em que conmumente caem os nossos Pilotos. É de facto uma 

observação importante sobre a influência da variação da agulha na cartografia 

vigente, algo que era conhecido entre os cosmógrafos (pelo menos) desde o tempo 

de D. João de Castro.  

Por último, assinala-se que no Capítulo XLI – Das legoas que respondem a 

cada grao de diferẽnça de altura segundo o rumo porque se nauega, e do 

                                                 
 
328 Não deixa de ser interessante esta designação que usa (copiada de Francisco da Costa, Cap. 
XXXV), por não ser comum na literatura. 
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apartamento dos Meridianos, avança uma tabela das léguas que correspondem a 

cada grau e de diferença para o meridiano de partida que é igual à que Nunes 

apresenta tanto no Tratado em defensam da carta (Obras, I, pp. 173-174) como nas 

Opera (Obras, IV, p. 48)329 .  

 

Manuel de Figueiredo 
 

Manuel de Figueiredo (1568-1622) desempenhou funções de cosmógrafo-

mor, substituindo Lavanha, a partir de 1608, até à data da sua morte. Os dois 

contributos para a literatura da arte de navegar que mandou publicar foram 

Chronographia: reportorio dos tempos, (Lisboa: Jorge Rodriguez, 1603) e 

Hydrographia, exame de pilotos, no qual se contem as regras que todo piloto deve 

guardar em suas navegações (...) (Lisboa: Vicente Álvares, 1608)330 .  

No que diz respeito ao primeiro destes títulos, nada há a assinalar sobre a 

presença de conteúdos nonianos, o que aliás não é de estranhar já a que a natureza 

desta publicação (do tipo repertório dos tempos) não era divulgar este tipo de 

matérias. Do pouco que está relacionado com algum do trabalho de Nunes assinala-

se somente uma referência, já na terceira parte (fl. 131v.), à maneira de se achar a 

longitude pelos eclipses da lua. 

                                                 
 
329 Na verdade regista-se uma diferença num algarismo, no rumo de nor-nordeste, provavelmente 
erro de impressão. 
330 As referências completas são: Manuel de Figueiredo, Chronographia: reportorio dos tempos, no 
qual se contem VI. partes, s. dos tempos: esphera, cosmographia, e arte da navegação, astrologia 
rustica, e dos tempos, e pronosticação dos eclipses, cometas, e samenteiras. O calendario romano, 
cõ os eclypses ate 630. E no fim o uso, e fabrica da balhestilha, e quadrante gyometrico, com hum 
tratado dos relogios (Lisboa: Jorge Rodriguez, 1603); Manuel de Figueiredo, Hydrographia, exame 
de pilotos, no qual se contem as regras que todo piloto deve guardar em suas navegações, assi no 
sol, variação daagulha [sic], como no cartear, com algumas regras da navegação de Leste, Oeste, 
com mais o aureo numero, epactas, marès, e altura da estrella pollar: com os Roteiros de Portugal 
pera o Brasil, Rio da Prata, Guinè, Sam Thomé, Angolla, e Indias de Portugal, e Castella, composto 
por Manoel de Figueiredo, que serve de Cosmographo Mòr, por mandado de sua Magestade 
(Lisboa: Vicente Álvares, 1608) com edições posteriores. 
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O segundo dos títulos também tem muito pouco a assinalar331. 

Provavelmente porque a sua intenção não era abordar detalhes técnicos mas sim 

fornecer as regras de marinharia e navegação de forma directa e objectiva aos 

pilotos, algo que o autor deixa claro logo no princípio: “Aduirtase que neste breue 

compendio, e Roteiro da nauegaçam de Portugal não ensinamos mais que a 

substancia que os Pilotos Portugueses são obrigados a saberem, s[cilicet], Alturas 

das terras pallo Sol, derrotas pella agulha, guia pella carta de nauegar, com os 

sinais, sondas, e conhecenças dos portos da nauegaçam deste Reyno, e isto tam 

sucinto, e sem nenhũma Theorica, (...)”. Contudo promete numa futura 

oportunidade provar “(...) pella Theorica tudo o que nesta pratica nautica dissermos, 

mas com mais precisão, e Sciencia Geometrica (...)”, onde se destacam algumas 

questões relacionadas com a carta que, chega a afirmar, “(...) não tem que 

emmendar, no que estâ determinado pellos Cosmographos Mòres, e Pilotos deste 

Reyno (...)”332 .  

Esta apresentação de conteúdos leva a crer que o leitor estaria na presença 

do necessário aos exames para o cargo de piloto do reino. Assim, a omissão de 

conteúdos mais avançados não deixa de ser relevante. Na verdade pode revelar que 

este cosmógrafo, por incapacidade técnica ou pelas contingências da formação da 

época, decidira não ensinar matérias avançadas e que considerava que essa 

formação não era necessária aos pilotos.   

Não obstante, existe alguma matéria que liga este trabalho às publicações do 

primeiro titular do cargo e que se situa na linha seguida pelo Regimento de 

Lavanha. No Capítulo III, dedicado a apresentar tabelas de declinação solar, 

segundo “Thico Habrahe”, para anos 1616/19, comenta brevemente que os valores 

da tabela não servem para todos os meridianos e dá alguns exemplos disso mesmo. 

                                                 
 
331 Para uma descrição mais pormenorizada deste livro ver: Luís de Albuquerque, «Portuguese books 
on nautical science from Pedro Nunes to 1650», Revista da Universidade de Coimbra, 32 (1986) 
259-278, ou Luís de Albuquerque, «Livros de náutica portuguesa de Pedro Nunes até 1650», A 
Náutica e a Ciência em Portugal. Notas sobre as navegações. (Lisboa: Gradiva, 1989) 101-130.  
332 Dedicatória ao “Estudioso Mareante”. 
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Também no Capítulo VII (fl. 20r.) imprime umas tabelas de conversão de graus e 

léguas cujos valores correspondem aos de Pedro Nunes333 .  

No entanto, o indício mais evidente da influência de Nunes surge no início 

do Capítulo VIII, quando refere: “Posto que a Carta de Navegar està feita em plano, 

aveis de considerar que navegais por redondo. E os rumos dagulha nella lançados, 

posto que sejão linhas direitas, não nevegais senão por linhas espiraes a maneira de 

caracol, que cada hum delles vay fenecer no Pólo do Mundo”334 . Esta é 

objectivamente uma descrição muito simplificada sobre o assunto mas não deixa de 

ser assinalável a sua presença num livro evidentemente escrito para uso de homens 

do mar. Esta inclusão sugere que a noção de linha e rumo já fazia parte do léxico e 

cada vez mais da prática diária de quem tinha por missão conduzir navios em alto 

mar. 

Mais à frente regista-se uma tabela para conversão de graus da equinocial 

para graus nos paralelos (de 1 em 1 grau) fazendo lembrar o estilo da tabela 

publicada por Martin Córtes, em 1551. De seguida apresentam-se tabelas com 

amplitudes ortivas e occíduas necessárias a saber a declinação magnética, 

informação que seria cada vez mais comum neste género literário.  

Já no Capítulo X, aborda-se o regimento da estrela polar – a distância da 

estrela ao pólo considerada é 3º 22’ e os cálculos baseados na doutrina de Tycho 

Brahe. À frente, Figueiredo emite uma opinião em que reprova o uso da balestilha 

mas as razões por si apresentadas são eminentemente de uso prático. O restante 

texto é composto por vários roteiros (emendados), sendo o primeiro atribuído a 

Vicente Rodrigues. 

 

 

 

 

                                                 
 
333 Presentes nos Tratados de 1537 (Obras, I, pp. 173-174) e nas Opera de 1566 (Obras, IV, p. 301).  
334 Manuel de Figueiredo, Hydrographia, exame de pilotos, (...), p. 21. 
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Valentim de Sá 
 

Foi nomeado cosmógrafo-mor em 6 de Janeiro de 1623, estando ainda 

Lavanha vivo, e exerceu funções pelo menos até 1633335 . Escreveu um Regimento 

da navegaçam, impresso em Lisboa, no ano de 1624336 . Apesar da intenção, este 

título perde um pouco do seu interesse quando se percebe que é uma “adaptação” 

do anterior Hydrographia, exame de pilotos. A edição começa com os roteiros e 

segue mais ou menos a estrutura e conteúdos do já referido livro de Manuel de 

Figueiredo337 . Em relação à presença de assuntos e matérias imputadas a Pedro 

Nunes pouco há a assinalar de novo em relação ao seu antecessor. No entanto, em 

relação ao ajuste das tabelas de declinação solar escreve um pouco mais 

detalhadamente: 

 

Sendo as Taboas da declinação do Sol compostas para o Meridiano de Lisboa (...) 
ainda que a mudança destes Meridianos cause algũa variedade na declinação do Sol, 
que as Taboas mostrão: com tudo não é tanta, que cause erro notauel, porque do 
Meridiano de Lisboa para aonde as Taboas estão compostas, a outro Meridiano, que 
della diste, por espaço de nouenta graos para Leste, ou Oeste, nunca chega a variar a 
declinação do Sol cinco minutos, porèm quem por curiosidade quizer ajustar estas 
contas, o mais acomodadamente que póde ser, vze das seguintes ygualaçoens.338 

 

Assegura que não haverá erro sensível na sua utilização em qualquer 

meridiano, por isso o piloto que não for “destro” nas operações não se deve 

preocupar sugerindo que “Os astrónomos uzão de outro modo mais exacto em 

                                                 
 
335 Segundo informação recolhida em Amélia Polónia, «Mestres e pilotos das carreiras ultramarinas 
(1596-1648). Subsídios para o seu estudo», Revista da Faculdade de Letras: História, 12 (1995), p. 
277. 
336 Valentim de Sá, Regimento de navegação; no qual se contém um breve summario dos principaes 
circulos da esphera material. Regras para se conhecer a altura do polo pelo sol e estrellas. Como se 
devem fazer as derrotas de um logar a outro. Como se conhecerá a variação da agulha, e se lhe 
dará o resguardo. Como se saberão as marés pelo aureo numero e epactas. E finalmente as festas 
mudaveis de todo o anno, que celebra a Eqreja, conforme o kalendario gregoriano (Lisboa: Pedro 
Craesbeck, 1624). 
337 Ver descrição mais pormenorizada em Luís de Albuquerque, «Portuguese books on nautical 
science from Pedro Nunes to 1650», pp. 259-278. 
338 Valentim de Sá, Regimento de navegação, fl. 16r. 
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opperaçoens para outro fins, que para a navegação são de pouca consideração”339 . 

Por último em relação à carta e às linhas de rumo, escreve de maneira semelhante a 

Figueiredo: “ (...) posto que a Carta de navegar seja plana, nauegamos per figura 

redonda (...) ainda que sejão linhas direitas nauegamos per linhas espiraes a maneira 

de caracol, que cada haũ dellas vae acabar no Polo do mundo.”340   

Outro texto na mesma linha editorial foi mandado imprimir por António de 

Mariz Carneiro (?-1642), que havia sido nomeado para cargo de cosmógrafo-mor 

em 1631. Depois da Restauração seria nomeado Desembargador da Relação da 

Cidade do Porto e Auditor da Gente de Guerra, em Lisboa. Carneiro mandou 

publicar um livro dedicado ao rei d. João IV, em 1642, intitulado Regimento de 

pilotos e roteiro das navegaçoens da india oriental. Este viria a ser ampliado e 

novamente publicado, em 1655, com nome semelhante Regimento de pilotos e 

roteiro da navegaçam, e conquistas do Brasil, Angola, S. Thome, Cabo Verde, 

Maranhão, Ilhas, & Indias Occidentais. 

Sobre o mesmo não escreverei mais uma vez que são óbvias as parecenças 

com os dois títulos anteriores, de Figueiredo e Sá. Como exemplo, fica o registo 

referente às linhas de rumo na carta de marear comum e sua relação com o globo: “ 

Posto que a Carta de Navegar estâ feita em plano, aueis de considerar que nauegais 

por redondo. E os rumos dagulha nella lançados, posto que sejão linhas direitas, não 

neuegais senão por linhas espiraes, á maneira de caracol, que cada hum delles vay 

fenecer no Polo do mundo”341 . 

 

                                                 
 
339 Valentim de Sá, Regimento de navegação, fl.17r. 
340 Valentim de Sá, Regimento de navegação, fl. 24v. 
341 António de Mariz Carneiro, Regimento de pilotos e roteiro da navegaçam, fl. 13v. 
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António de Naiera 
 

O livro Navegacion Especulativa y pratica342  (1628) de António de 

Naiera343  teve um papel bastante importante na divulgação da obra de Pedro Nunes. 

A opção de o incluir neste capítulo, apesar de ser composto em castelhano, tem 

simplesmente que ver com o facto de ter saído dos prelos em Lisboa. De referir que 

as notas que de seguida se apresentam são as mais extensas deste capítulo: com 

efeito, o livro tem um volume considerável de matérias nonianas e além disso foi 

um texto bastante conhecido na época.  

O historiador Luís de Albuquerque advogou que o estudo deste livro se 

revelava interessante porque o autor foi “o primeiro português a usar 

sistematicamente a trigonometria esférica na resolução de problemas astronómicos 

de que trata”344 . Também Fontoura da Costa o mencionou, entre outros manuais de 

auxílio à pilotagem, como “excelente livro para a época”345 . Com efeito, o interesse 

à volta deste trabalho também se fez notar no seu tempo, já que o livro teve uma 

                                                 
 
342 António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica, reformadas sus reglas por las 
observaciones de Tycho Brahe, com emienda de algunos yerros essenciales. Todo provado con 
nuevas supposiciones Mathematicas, y demonstraciones Geometricas; especialmente para saber el 
altura del polo Austral por las estrellas del Crucero, com tanta certeza como se haze tomando el Sol 
al medio dia, lo que hasta agora por los regimientos passados se hazia sin fundamento, y con 
muchos yerros. Assi mas trata la Navegación que se haze por el globo, y la diferencia que tienen 
carteando por el sus puntos a los que se toman en la Carta plana, que los navegantes usan. Con 
otras muchas curiosidades a proposito, assi para los doctos Navegantes, como para los puramente 
praticos (Lisboa: Pedro Craesbeck, 1628). 
343 Encontram-se várias versões deste nome na literatura: [Antonio], [António], [Naiera], [Najera], 
[Naxera], etc. Adopta-se aqui o modo mais comum “António de Naiera”.   
344 Albuquerque não exagera nesta argumentação. De facto, se não se contar com a produção 
científica de Pedro Nunes, António de Naiera pode ser justamente considerado o primeiro, em 
Portugal, a fazer publicar um tratado de navegação em que uso das matemáticas aparece estendido a 
todas as partes que o compõem. 
Luís de Albuquerque dedicou dois trabalhos à análise do livro de António de Naiera: Luís de 
Albuquerque, «A “Navegacion Especulativa y Práctica” de António de Naiera», in: Actas 
Universitatis Conimbrigensis: Estudos de História, Vol. IV (1976) 274-280; Luís de Albuquerque, 
«Uma tradução portuguesa da “Navegacion Especulativa” de António de Naiera», in: A Náutica e a 
Ciência em Portugal. Notas sobre as navegações, (Lisboa: Gradiva, 1989), pp. 25-41. Esta 
afirmação encontra-se em Luís de Albuquerque, «Uma tradução portuguesa da “Navegacion 
Especulativa” de António de Naiera», p. 27. 
345 Abel Fontoura da Costa, A marinharia dos descobrimentos (Lisboa: Edições Culturais da 
Marinha, 1933), p. 381. 
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segunda edição espanhola em 1669346 , e registam-se, pelo menos, duas traduções 

para português (BNP, Códice 11063 e A.T./L. 15), o que aponta para alguma 

procura por parte de um público que se estendia a toda a península. Sobre isto falar-

se-á nas linhas que se seguem, motivadas pelo desafio também deixado por Luís de 

Albuquerque: a obra de Naiera “tem estado desde há muito, e lamentavelmente, à 

espera de quem dela se ocupe e a estude com a atenção que lhe é devida”347 .  

De uma maneira geral, pretende-se aqui avaliar o conteúdo técnico da 

Navegación, avaliar a presença de ideias de Pedro Nunes e perceber até onde foi 

relevante na divulgação e transmissão da sua obra.  

 

***** 

 

Sabe-se pouco do perfil pessoal e científico de António de Naiera. Na época 

em que se editou este seu livro, seria provavelmente uma figura extrínseca aos 

organismos e instituições dedicados à gestão e instrução dos homens do mar e 

outras profissões associadas: não encontrei referências a cargos ocupados por si na 

                                                 
 
346 António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica (...) (Madrid: Imprenta Real, 1669). A 
edição parece ter sido custeada, ou pelo menos, idealizada, por Gabriel de Leon e mantém a licença 
de D. Jorge d’Almeida, já as outras licenças são contemporâneas da edição e são em nome do 
Consejo Real. Existe uma pequena errata que corrige palavras mal escritas. Ao invés do que 
aconteceu com a primeira edição, esta nova edição contém uma dedicatória. O destinatário é o 
“Señor D. Pedro de Oreytia, Cavallero del Orden de Santiago Tesorero General de su Magestad en 
las Arcas de el Real Tesoro de esta Corte”, que mais tarde foi presidente da Casa de la Contratacíon. 
A rápida leitura desta dedicatória não revela grandes preocupações de apresentar a obra, o seu 
conteúdo e o seu autor, provavelmente porque se tratava de uma re-edição de um trabalho conhecido 
no meio. Não será de descartar uma intenção de auto-promoção, por parte de Leon, junto de D. 
Pedro. A edição é geralmente mais contida em termos tipográficos mas segue em quase tudo a 
primeira edição que já de si não era muito exigente. No geral, trata-se em primeira análise de uma 
cópia da primeira edição, sem o cuidado de a corrigir segundo a errata da primeira edição. Pelo 
contrário, ainda introduziu pequenos erros, corrigidos na pequena errata, e outros que não foram 
detectados, como a alteração da palavra “Sur” para “Sar”, na figura do fl. 40V. As figuras foram 
redesenhadas mas o trabalho do gravador assemelha-se ao da primeira edição. Além disto a maioria 
das tabelas não sofreu alteração em relação ao que estava calculado para a época da primeira edição. 
Das poucas diferenças detectadas note-se a actualização da tabela do fl. 108r. da edição de 1628, que 
dava as festas móveis entre os anos de 1628 e 1667 e que na edição de 1669, também no fl. 108r., 
apresenta as datas para os anos de 1660 a 1689. 
347 Luís de Albuquerque, «Uma tradução portuguesa da “Navegacion Especulativa” de António de 
Naiera», p. 27. Desde então o pertinente desafio motivou alguns historiadores a reanimar os estudos 
sobre Naiera (apenas como exemplo, destaco os estudos de Malhão Pereira ou as anotações 
presentes no volume IV das Obras de Pedro Nunes). 
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Casa de la Contratación348  ou noutros organismos estatais em Espanha. Em 

Portugal, o cenário é idêntico. Aliás, é de acreditar na hipótese de que na altura em 

que mandou publicar a Navegacion vivesse em Portugal, país onde de resto fez 

imprimir os seus principais trabalhos. Mas mesmo o pouco que se sabe não impede 

que tenha frequentado e colaborado com alguma das instituições de ensino 

peninsulares e aí adquirido conhecimentos mais específicos sobre os assuntos que 

agora se dedicava a publicar. Alguma especulação pode sugerir que a evidente 

filiação do seu texto no trabalho de autores como García de Céspedes, Manuel de 

Figueiredo, ou mesmo Francisco da Costa (ainda que por via indirecta), poderá ser 

indicador de uma formação na Academia de Madrid ou até em colégios Jesuítas.  

Certo é que António de Naiera aparece inserido numa tradição de praticantes 

das ciências matemáticas, os mesmos que cerca de 100 anos antes começaram por 

adoptar o uso sistemático da matemática para explicar o mundo real que os 

rodeava349 . De facto, a dívida de Naiera para com essa “tradição” é por demais 

evidente: ao longo do seu livro constatam-se principalmente as influências de 

Andrés García de Céspedes, Pedro Nunes, Rodrigo Zamorano e Manuel de 

Figueiredo. Num outro plano, Regiomontano, Euclides, Magini e Clávio são 

abundantemente referidos evidenciando a sua formação científica avançada. Mas 

não são os únicos: Naiera apresenta um bom conhecimento geral da astronomia e 

cosmografia da sua época. Destaca-se o facto de ter referido as observações e usado 

e tabelas compostas por Tycho Brahe350 , e a referência a dados astronómicos 

                                                 
 
348 O seu nome não consta nas listas de pilotos mayores, cosmografos mayores ou de catedráticos de 
cosmografia y navegacíon da Casa de la Contratacíon de Sevilha. Sobre isto ver: Jose Pulido Rubio, 
El piloto mayor de la Casa de la Contratacion de Sevilla: pilotos mayores, catedraticos de 
cosmografia y cosmografos (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1950).  
349 Esta afirmação, principalmente ao introduzir um período temporal, reveste-se de uma carga que a 
pode tornar algo discutível. A expressão “cerca de 100 anos” serve apenas para enfatizar um 
aparecimento generalizado, no primeiro quartel do século XVI, de indivíduos que evidenciaram 
preocupações em, ou chegaram mesmo a, usar conhecimentos e procedimentos matemáticos nas suas 
práticas diárias (aplicadas ou teóricas), quer seja na agrimensura, navegação, cartografia, construção 
de instrumentos, etc. A expressão “praticantes de ciências matemáticas” deve-se à expressão inglesa 
“mathematical practicioners”, abundante na literatura anglófona sobre estes temas. 
350 Tycho Brahe, (1546-1601). A literatura sobre Brahe é vasta, tanto a nível biográfico como de 
análise do seu trabalho científico. Indica-se apenas uma referência bibliográfica, incontornável: 
Victor E. Thoren, The Lord of Uraniborg: A Biography of Tycho Brahe (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1990). 
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obtidos por Copérnico. Mesmo não sendo original na literatura científica ibérica, 

este facto revela António de Naiera como um homem informado e atento aos dados 

astronómicos mais precisos e avançados da sua época.  

A confirmar a sua independência de instituições e mecenatos estará o facto 

de o livro não ter qualquer de dedicatória351 . Na verdade, só é possível saber um 

pouco sobre os apoios que terá tido através da leitura das páginas de «Licenças». 

Aí, Dom Jorge d’Almeida certifica que viu “este liuro (...) por mandado de V.M. 

Composto por Antonio de Naiera, e por ella me acabei de inteirar das nouas que 

tinha deste Autor a que naõ daua inteira Fé, duuidando auer em Portugues tanta 

curiosidade, que chegasse a compor com eloquencia facil, e vtil, materia de tanta 

erudição. (...) pareceme que V.M. deue fazerlhe a merce que pede, no que mostra bẽ 

claro o rreceo que se tem da falta de curiosidade dos portugueses”352 . Esta licença 

indica que a composição do livro deste “matemático lusitano” foi provavelmente 

independente da corte, muito possivelmente também do ambiente universitário e 

dos organismos dedicados ao ensino da navegação. Apesar de tudo, o seu nome 

parecer ter tido alguma repercussão na península Ibérica dominada pelos Habsburgo 

o que se poderá dever à sua reputação como astrólogo, ocupação de onde retiraria 

os dividendos financeiros necessários à sua manutenção.  

A obra que deixou impressa (além da Navegacion) indica ligações a essa 

actividade profissional: o seu primeiro registo foi Discursos Astrológicos sobre o 

Cometa Que Apareceu em 25 de Novembro, folheto editado em Lisboa por Pedro 

Craesbeck, no ano de 1619. Seguiu-se a já referida Navegacion especulativa y 

pratica, e uma compilação com o nome Suma Astrológica y Arte de enseñar hazer 

prognosticos editada por António Alvarez, no ano de 1632. De referir a intenção 

expressa no prólogo desta última obra de levar ao prelo uma Suma de observaçoes e 

experiencias metheorologicas feitas acerca dos tempos, e mutações para cada dia 

do anno.        

                                                 
 
351 A segunda edição, realizada já depois da sua morte, não seguiria o mesmo critério. 
352  António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica, «Licenças». 
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Ainda em relação a informações biográficas, é o próprio Naiera que fornece 

preciosos dados no início da Navegación. Terá nascido em Lisboa, segundo deixa 

escrito no frontispício353  e «Prologo» da obra; os primeiros e precoces estudos em 

matemáticas terão sido realizados ainda em Portugal, onde viviam seus pais, mas 

logo que teve oportunidade ausentou-se da pátria, “(...) solicitando por toda España 

hombres doctos en esta faculdade; assi en Vniversidades, como fuera dellas (...)”354 

de maneira a completar a sua formação em assuntos mais avançados nas ciências 

astrológicas, cosmográficas e de navegação355 . Da sua vida privada, o leitor 

também fica a saber que, na altura da publicação, atingira já uma idade “madura”, 

que seria casado e provavelmente teria tido filhos356 . Nada se sabe de concreto 

sobre o ano em que terá nascido mas duas indicações – idade madura e a referência 

a pátria – poderão sugerir que seria um homem com pelo menos 45-50 anos, 

nascido ainda num Portugal independente357 , ou seja, poderá ter nascido entre 1570 

e 1580

                                                

. 

Voltando ao livro: a Navegacion Especulativa y pratica é uma obra geral 

sobre assuntos de navegação, escrita em castelhano, e que apresenta características 

literárias próprias da sua época bem como algumas que lhe conferem um particular 

 
 
353 No frontispício da Navegation Especulativa pode ler-se: “Compuesta por Antonio de Naiera, 
mathematico Lusitano, natural de la ciudad de Lisboa”. O mesmo se pode ler no frontispício da sua 
Suma Astrologica (Lisboa: Antonio Aluarez, 1632). Apesar disto é de notar que António Ribeiro dos 
Santos sugere que Naiera seria “castelhano por nascimento, porem de educação e moradia 
olisiponense”, in: Memorias de Litteratura Portugueza, publicadas pela Academia Real das 
Sciencias de Lisboa, Tomo VIII, (Lisboa: Tipografia da A.R.C.L., 1856), p. 192. 
Não existe qualquer referência ao seu nome no ensaio sobre história da matemática portuguesa de 
Garção Stockler, Ensaio historico sobre a origem e progressos das mathematicas em Portugal 
(Officina de P.N. Rougeron, Paris, 1819).  
354 António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica, Prólogo. Esta observação confirma uma 
certa decadência na oferta de ensino de ciências matemáticas em Portugal, no último quartel do 
século XVI. A instituição de uma «aula de esfera» em Lisboa foi um passo determinante para 
acentuar e, em certa medida, inverter esta tendência. 
355 A navegação detinha um estatuto de destaque entre os interesses de Naiera: “Considerando que 
entre las sciencias Mathematicas, la de mayor importancia (…) es la parte que trata de la 
navegacion” Navegación, Prologo. Esta sua observação atesta bem o estatuto das navegações na 
época. 
356 Naiera refere “ [o] govierno de casa, muger, y familia”, 356 António de Naiera, Navegacion 
especulativa y pratica, Prologo. 
357 “Y es tan poderosa en mi esta inclinacion [para as matemáticas] que no es bastante la edad 
madura (…) para que no hurte horas al tiempo y las gaste en la especulacion de los movimientos 
Celestes.”, António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica, Prologo. 
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interesse. A redacção abre com um «Prologo». O livro inicia-se com uma breve 

descrição das esferas material e celeste e o restante será dividido em três partes, 

onde se irá tratar dos vários regimentos usados na época, da agulha de marear e 

regras associadas e, por último, das cartas de marear. A primeira parte da 

Navegacion especulativa y pratica é dedicada à determinação de latitudes no mar 

por observação do Sol, Estrela Polar e as estrelas do Cruzeiro do Sul; na segunda 

parte, encontram-se assuntos relacionados com a agulha de marear e de regras do 

calendário e aborda-se também a relação entre o movimento da lua e a variação das 

marés; a última parte (dividida em dois membros) é dedicada à carta de marear e 

seus pr

 natural 

para as matemáticas, outros propósitos que o levaram a escrever este livro:  

s de 
spaña se gouiernan no seã tan trabajados, y ciertos, como conuiene.358   

 

                                                

oblemas.  

É no «Prologo» que Naiera sustenta, para além da sua inclinação

 

(...) tomè por assumpto esta matéria para escreuir o mejor que pude seus 
fundamentos; por ver que en nuestra España està inculta, por falta de libros, que son 
muy pocos los que tratan fundamental su especulacion, por ser un pouco escabrosa, y 
limitada. Y esta es la causa principal de que los Regimiẽtos por donde los Piloto
E

Este é um bom exemplo da retórica tantas vezes usada destes textos, muito 

associada a questões da utilidade da ciência e à valorização do autor. Naiera não 

desdenharia melhorar a sua posição social e, caso se confirme a tese de que estaria 

arredado das principais instituições encarregadas das “enseñanzas” náuticas, é 

natural que afirmasse o seu tratado como merecedor de plena confiança. Mas Naiera 

tinha razão em algumas das suas pretensões: considerava que na época havia uma 

grande falta de manuais que tratassem a navegação enfatizando os seus aspectos 

fundamentais, isto é, não se limitando a um repositório de regras empíricas, mas 

abordando-a como uma ciência de pleno direito. Isto vem confirmar um salto 

epistemológico – influênciado pela obra de Nunes e confirmado pelo o Regimiento 

 
 
358 António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica, Prologo. 
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de Cés

Céspedes359 . Ao chegar às derradeiras linhas do prólogo, 

“encaminha” a obra para o seu público-alvo e deixa totalmente clara a sua 

orient

, è infalibles, reformadas por razon de 
s tiempos, con las quales no solamente los Pilotos sabios, y expertos se gouuiernen, 

minos tan claros, y faciles, que los principiãtes, y grumetes las entiendan 
c

e arte de 

navega

                                                

pedes, de 1606 – relativamente à grande maioria de tratados compostos em 

Espanha no século XVI. 

Nas suas palavras, antevê-se outra razão que o levou a encetar este trabalho: 

a reforma dos dados astronómicos ao dispor de quem navegava, que vinham ainda 

do tempo de Zamorano e 

ação programática:  

 

Pretendi en este trabajo dar satisfacion a los doctos con los fundamentos, y 
especulaciõ desta Arte de la Navegaciõ, cõ algunas supposiciones Mathematicas y 
demõstraciones geomatricas (sic) cõ las quales halle cosas nueuas a proposito de la 
materia, y dellas saquè Reglas, y Tablas ciertas
lo
mas por ter
omo se lleuassen un simplex Regimiento.360   

 

A intenção de abranger este largo espectro de público não é nova; atesta sim 

a força de uma tendência discursiva característica das publicações sobr

r a partir do segundo quartel do século XVI, reveladora da evolução da 

navegação enquanto ciência e da constante tensão entre prática e teoria.     

 
 
359 Naiera destaca precisamente o caso do Compendio del arte de navegar (1581) de Rodrigo 
Zamorano e o Regimiento de Navegacion (1606) de Andrés García de Céspedes, como exemplos de 
títulos a “reformar”: “Y quanto a las reglas que trae Rodrigo Çamorano en su Compendio del Arte 
de Nauegar, y Andres Garcia de Cespedes Cosmographo Mayor de sua Majestad en su Regimiento 
de Nauegacion, para los Pilotos por ellas saberen por las estrellas del Crucero el altura del polo 
Austral, son muy erradas, y prejudiciales, y ocasionadas a muchas desgracias, si por ellas se 
gouernaren.” António de Naiera, Navegación especulativa y pratica, Prologo. É sabido que qualquer 
uso prático de livros ou manuscritos sobre assuntos dependentes de observações astronómicas, como 
é o caso da navegação, estaria à partida limitado no tempo. Deste modo, era natural que as 
informações que estes manuais continham, principalmente as tabelas desactualizadas e alguns 
valores ultrapassados para relações estelares, necessitassem de urgente revisão. Luís de 
Albuquerque, em ambos os artigos que dedicou ao tema, resumiu os problemas identificados por 
Naiera: o facto de as tábuas de declinação que serviam a navegação da época ainda serem as 
publicadas por Zamorano cerca de 37 anos antes; o facto de ter havido variação no valor da distância 
da estrela polar ao pólo (alguns regimentos anteriores referiam um afastamento de 3º 27’ e Naiera 
sugere 2º 42’); o facto de as regras para se saber a altura do pólo austral pelas estrelas do Cruzeiro, 
tal como são apresentadas no Compendio del arte de navegar de Rodrigo Zamorano e no Regimiento 
de Navegación de García de Céspedes darem um valor errado para a distância da estrela polar ao 
pólo. 
360 António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica, Prologo. 
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Antes de se passar a analisar o conteúdo técnico do texto e a sua relação com 

a produção noniana, deixa-se uma breve nota sobre o idioma usado na sua escrita. 

Foi o próprio autor que primeiro justificou a escrita da sua obra em castelhano, 

“porque la lengua Castellana es universalmente inteligible en toda España”. De 

facto, o castelhano era compreendido não somente em Espanha e Portugal mas, 

pelas contingências políticas da época, também o seria um pouco por toda a Europa, 

o que p

a parte do texto é dedicada à determinação da latitude por 

bservação do Sol, estrela polar e as estrelas do Cruzeiro do Sul. No início, como 

era co

arte d

 

 mares 

fabrica instrumentos, y reglas, por las quales, si los Pilotos 
vzaren rectamente, y con la doctrina necessaria, consiguiran su neuegacion; y esta 
parte propriamente, pertenece al Cosmographo. 
P
experiencias, adqueridas por m

semelhança conceptual com as ideias de Pedro Nunes, o primeiro a fazer a distinção 

                                                

oderia facilitar a sua circulação por um vasto auditório linguístico (sempre) 

dependente das tais “reformas” dos manuais existentes.  

 

A primeir

o

mum neste tipo de literatura, Naiera começa avançando uma definição para a 

e navegar: 

Arte de nauegar, es la que con instrumentos, y reglas muestra por los
nauegables el camino, que vna embarcacion haze, segundo las alturas, y derrotas que 
lleva; adonde està, quanto tendra andado, y lo que le falta por andar; mudar rumos, 
demarcar baxos para se apartar dellos, y preuenirse de outros inconuenientes, que 
puedẽ causàr naufragio. 
Entre las partes mathematicas, es la neuegacion la mas vtil, y necessaria (...). 
Diuidese en theorica, y pratica. Theorica es la que por medio de la especulacion de 
los mouimientos Celestes, 

ratica es el exercicio destos instrumentos, y reglas juntamente las muchas 
uchas y continuas nauegaciones (...) lo que todo es 

proprio de los Pilotos.361   

 

Fica expressa a ideia de que a arte de navegar é uma actividade que se 

encontra dividida em duas categorias: teórica e prática. Neste aspecto, regista-se 

uma concordância com a maioria dos autores de seiscentos, o que apenas atesta que 

esta seria já uma ideia vincada no meio. Não será demais apontar novamente a 

 
 
361António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica, f. 9v. 
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entre a ars e a ratio nauigandi. Naiera assume ainda uma clara divisão em relação 

aos praticantes desta arte: aos cosmógrafos seria dada a tarefa de desenvolvimento e 

cálculo

 Provam-no também as diversas 

referên

(ou diferentes observadores), ao longo de um dia. Naiera relata que Pedro Nunes 

                                                

s teóricos ao passo que aos pilotos cabia responsabilidade da sua aplicação 

prática, não sem a necessária “doctrina”. 

No Capítulo II, o autor refere os instrumentos que seriam mais importantes 

para uso dos marinheiros: astrolábio, agulha náutica e carta de marear. E seguem-se 

alguns comentários a aspectos que considera justificarem a sua reforma, antes de 

apresentar as usuais tabelas com as declinações do Sol (para quatro anos). É aqui 

que expõe largas linhas sobre um dos parâmetros mais importantes para a 

astronomia da época: a (máxima) declinação solar (ou inclinação da eclíptica)362 . É 

interessante verificar que, mesmo sem lhe referir o nome, os comentários de 

António de Naiera indicam um paralelismo com os comentários que Pedro Nunes 

fez no Capítulo 4 das Opera, onde se preocupou com o cálculo deste parâmetro e 

com a diferença entre ano trópico e sideral. Ainda assim, há evidentes diferenças 

entre o discurso de Nunes sobre este tema, que assenta na maioritariamente no 

movimento de trepidação da oitava esfera e o discurso de Naiera, que assenta no 

movimento de libração da décima esfera e na introdução de uma décima primeira 

esfera, o que revela que terá tido em conta a teoria mais moderna defendida nos 

trabalhos de Clávio, que aliás refere bastante ao longo do volume. Neste ponto em 

particular, fica evidente que teria desenvolvido muita familiaridade com os textos 

mais significativos que focaram os princípios astronómicos e matemáticos por 

detrás da variação desse parâmetro tão importante.

cias a nomes como o de Regiomontano, Magino, Ptolomeu, Aristóteles, 

Euclides e Albaténio, Clávio, Brahe, entre outros.  

No Capítulo IIII, surge a primeira referência directa a Pedro Nunes. Isto a 

propósito do conhecido comentário apresentado no Capítulo IV das Opera (e que 

por sua vez tinha sido apresentado em 1537), onde se discute a variação do valor 

das declinações do Sol em função do meridiano em que se encontra o observador 

 
 
362 António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica, f. 10r. 
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escreveu “en su libro de Navegacion”363  que não havia qualquer necessidade de se 

proceder a uma correcção dos valores tabelados, desde que estes fossem usados em 

locais que não distassem mais de 45º (para este ou oeste) do meridiano de referência 

(no caso, o de Lisboa), pois o erro que daí advinha não era significativo. A alteração 

seria facilmente computada sabendo-se o valor do afastamento em relação ao 

meridiano central, isto é, que fracção em graus correspondia ao afastamento, de 

modo a que este valor fosse retirado ao valor do atraso (coluna mais à direita na 

tabela). Naiera aceita a opinião de Nunes e dá alguns exemplos práticos da 

pertinê

mente e tanto quanto me foi 

possíve

referido regimento: ao contrário do que era frequentemente assumido, a passagem 

                                                

ncia e aplicação desta equação.  

Deve-se também assinalar o que escreve no Capítulo XI, sobre a variação da 

distância da estrela polar ao pólo em função da latitude do observador. Como se 

sabe, foi Pedro Nunes que em primeiro lugar chamou a atenção para este facto no 

Capítulo 7 das Opera364 . García de Céspedes tratou este assunto na primeira parte 

do seu Regimento (fls 47v. a 48v) e, antes, também Lavanha se tinha debruçado 

rapidamente sobre o assunto no seu Regimento Náutico. Apesar de tudo, Naiera não 

refere nenhum dos seus antecessores e apresenta, formal

l averiguar, um tratamento original da questão.  

Em primeiro lugar, Naiera explica que é necessário ter atenção aos valores 

obtidos ao observar a altura da polar estando ela fora da passagem meridiana, mais 

precisamente estando na posição Leste-Oeste, e isto por duas razões, a primeira, 

porque quando a estrela polar não se encontra na passagem meridiana, existe uma 

variação do valor da distância ao pólo em função da latitude do observador, como 

Nunes havia notado; a segunda, porque se verifica uma variação mais rápida e 

acentuada da altura da polar quando está Leste-Oeste do que quando passa pela 

posição meridiana, o que dificulta as leituras nos instrumentos. Naiera apresenta 

exemplos para a latitude de Lisboa e para uma latitude de 50º, chegando a variações 

de 3’ e 4’ 35’’ respectivamente. Já no Capítulo XII, deteve-se noutro problema do 

 
 
363 Refere-se às Opera (não sendo possível determinar a edição). 
364 Pedro Nunes, Obras, IV, p. 118-127, [375-384]. 
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meridiana da estrela polar não coincidia com o alinhamento Leste-Oeste das 

guardas da Ursa Menor365 .  

Para finalizar, os dois últimos capítulos são dedicados a outro importante 

instrumento – o quadrante náutico366 . A propósito do que expõe no Capítulo XXIII, 

o autor refere que é habitual os pilotos tomarem a altura da polar usando o “radio 

Astronomico”, ou seja, a balestilha. Acrescenta, no entanto, que mesmo que o 

instrumento esteja bem calibrado e manufacturado, “a sua operação é muito incerta 

e duvidosa” principalmente a bordo, pelo que, na sua opinião, não deveriam os 

pilotos servir-se desse instrumento, preferindo no seu lugar o quadrante náutico, o 

que ecoa algumas das observações de Pedro Nunes. No último capítulo, trata então 

do seu fabrico e uso geral.    

Na segunda parte da Navegacion, Naiera optou principalmente por escrever 

sobre a agulha, à qual se refere como “primero [instrumento] en la necessidad”. 

Pouco há a assinalar que se relacione com os textos de Nunes. Nota-se apenas, que 

no capítulo décimo explica como através da amplitude ortiva se pode saber a 

variação da agulha. É interessante apontar que nesta altura este processo se baseava 

na utilização de tabelas de amplitudes ortivas, o que anulou a necessidade de 

recurso a instrumentos como o que Pedro Nunes ou Manuel Lindo propuseram.   

 

Para o estudo particular da divulgação da obra de Nunes, interessa estudar a 

terceira parte deste livro e mais especificamente o seu segundo miembro. Esta 

terceira parte está dividida em dois membros, segundo a seguinte ordem: 

 

1º Miembro – De la carta de marear plana assi como la exercitan los pilotos. 
(fls. 108v.- 123v.) 

 

                                                 
 
365 Luís de Albuquerque atribui a primazia desta chamada de atenção a João Batista Lavanha, tema 
que seria ainda tratado por Céspedes. Veja-se Capítulo 2.2. 
366 A propósito deste instrumento consultar, por exemplo: António Estácio dos Reis, «O Quadrante 
Náutico», Separata de Revista da Universidade de Coimbra, 34 (1988) 243-274.  
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2º Miembro – Muestra las diferencias de las distancias, y puntos tomados enel 
globo en respecto de los que se toman en la carta plana. (fls. 123v.-
149v.)367 

 
Depois de ter apresentado o astrolábio e agulha, Naiera escreve sobre a carta 

de marear “(...) tan conocida, y facil de entender de los nauegantes, quanto 

dificultosa de aueroguar sus dificuldades, por causa de mostrar en plano, lo que 

realmente auia de ser spherico (...)”368 . O autor deixa claro que irá abordar a nova 

“manera de nauegar” e, ao longo destas últimas páginas do seu livro, procura ainda 

mostrar as diferenças entre a navegação com recurso à carta plana usada pelos 

pilotos e a navegação pelo “globo arrumbado”.  

O assunto é abordado de forma “especulativa” e o autor revela perfeita 

consciência dos problemas de interpretação da carta plana comum. Naiera adverte, 

tal como Pedro Nunes havia feito na sua defensam da carta de marear e Céspedes 

no seu Regimiento, que “no se reprueue el vso della, antes [es] muy conueniente su 

continuacion, y que con sciencia, y experiencia la exerciten [los pilotos] (...)”369 . 

Fica claro, que o seu objectivo é alertar os navegantes para os cuidados a ter ao usar 

a carta plana comum, ou seja, procurará, com “sciencia”, introduzir regras “para la 

                                                 
 
367 A organização do segundo miembro é a seguinte: Capítulo I – En que se demuestra en pratica 
algunas diferencias que la carta tiene del globo; Capítulo II – Muestra, que entre dos lugares enel 
globo, el mas corto camino que se haze por circulo Maximo; Capítulo III – Que los rumbos por 
donde la naue corre, o son círculos máximos, o compuesto dellos; Capítulo IV – Dela primera 
diferencia entre la navegacion del globo, y la carta; Capítulo V – De dos exemplos desta primera 
diferencia prouados por los senos rectos; Capítulo VI – De la segunda diferencia entre la nauegacion 
del globo, y la carta; Capítulo VII – De la tercera differencia entra la navegacion del globo, y la 
carta; Capítulo VIII – De la quarta differencia entra la navegacion del globo, y la carta; Capítulo IX 
– De las variedades que haze el nauegar por circulo mayor; Capítulo X – Trata lo mesmo del 
Capítulo precedente puesto en plano por terminos  mas claros; Capítulo XI – Como se nauegara por 
circulo mayor; Capítulo XII – Como por la Tabla precedente se puede saber la diferencia en longitud 
de dos lugares de la carta de marear; Capítulo XIII – De los rumbos sphericos, y el sitio que guardã 
en respecto de los polos del mundo; Capítulo XIV – De la distancia que guardan entre si los rumbos 
de una mesma denominacion; Capítulo XV –De las deferencias de las distancias que hazen los 
puntos enel globo, multiplicando, y diminuindo altura, navegando por los rumbos de proporciones de 
circulos maximos; Capítulo XVI – Como se sabe la diferencia por circulo máximo entre dos lugares 
enel globo sabidas sus longitudes, y latitudes. 
368 “Después de aver largamente tratado en las dos partes deste libro de los instrumentos nauticos, 
astrolabio, y aguja. En esta tercera, y ultima parte tratare del tercero instrumento en orden, que es la 
carta de marear”, António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica, fl. 108v. 
369 António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica, fl. 109r. 
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emienda de las diferencias que hazen los puntos, tomadas en las cartas ordinarias a 

los verdaderos del globo del agua”. 

No primeiro capítulo do primeiro membro da terceira parte, apresenta 

algumas considerações sobre composição e fabrico da carta370 . Seguidamente, avisa 

em relação a algumas regras que se devem seguir para garantir o bom fabrico e uso 

destes instrumentos na linha do que era comum neste tipo de literatura.  

O quinto e sexto capítulos são dedicados ao comum regimento das léguas. 

Naiera opta por tomar cada grau no globo equivalente a 17,5 léguas espanholas, 

como era aliás comum. Neste capítulo, apresenta a resolução do triângulo de 

posição e dá indicações para a sua resolução. No segundo capítulo dedicado ao 

regimento das léguas (e sexto do alinhamento geral), apresenta a tabela para uso dos 

pilotos, isto é, para os casos em que se ruma seguindo uma das derrotas 

correspondentes a cada uma das 7 quartas, as distâncias relativas ao meridiano do 

lugar de partida quando se varia a altura de 1 grau e apresenta uma tabela com o 

resumo dos seus resultados. Como se sabe, este procedimento é bastante comum à 

maior parte dos regimentos anteriormente publicados. Regista-se que Pedro Nunes 

também realizou estes cálculos, tendo incluído os seus resultados tanto nos 

Tratados de 1537 como nas Opera em 1566. Os valores da tabela são aliás os 

mesmos, com excepção de um erro de impressão na terceira entrada que não vem 

referido na errata mas tem o valor certo no texto que acompanha a tabela371 . 

O oitavo capítulo desta primeira parte é dedicado ao importante problema da 

determinação da longitude. E inicia-se pela enumeração das maneiras possíveis de 

se navegar: a) ao longo de um meridiano, b) seguindo um rumo fora de meridiano 

ou paralelo, e c) navegação Leste-Oeste. A navegação Leste-Oeste, i.e., a 

navegação em que se regista somente variação da longitude, apresenta problemas 

técnicos particulares. Como auxiliar à resolução deste problema, indica o método 

                                                 
 
370 Define: “Carta de marear, por la qual los pilotos se goviernan en las navegaciones no es otra cosa 
que una semejança que muestra en plano lo espherico que haze la tierra con el agua en todo, ò en 
parte del orbe, delineados los rumbos, y vientos, por los quales los pilotos se goviernan en los viages 
que hazen de unos puertos a otros.”, António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica, f. 109v. 
371 Na tabela vem 19 5/8 quando na verdade são 19 3/8. António de Naiera, Navegacion especulativa 
y pratica, fl. 118 v. 
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dos eclipses da Lua (referido, entre outros autores, por Pedro Nunes e Céspedes). 

Como solução mais prática aconselhava o “sábio piloto” a tomar os graus que a 

nave varia numa navegação sobre um rumo V=90º por estimativa, tendo atenção 

que sobre o globo, à medida que o paralelo se afasta da equinocial, é introduzida 

uma variação no valor das léguas que correspondem a 1 grau. Para facilitar esta 

interpretação, apresenta uma tabela com valores relativos (em léguas) dos graus dos 

paralelos desde a equinocial até ao pólo com variação de 1 grau e dá dois exemplos 

de casos práticos372 . 

Por último, escreveu sobre a navegação mediterrânea, tema que também 

ocupou Nunes. O discurso de Naiera também sugere que a navegação mediterrânica 

se apoiasse em técnicas e instrumentos como os que se usavam nas viagens 

oceânicas, de modo a reduzir todos os eventuais imprevistos373 . 

 

2º Membro – Mostra as diferenças das distâncias, e pontos tomados no globo em 

respeito dos que se tomam na carta plana. 

 

De seguida analisa-se mais detalhadamente as matérias do segundo membro, 

visto ser nesta secção que se verifica mais incidência de matérias da autoria de 

Nunes.  

No segundo membro, o autor escreveu sobre as diferenças entre a navegação 

no globo e usando a carta, isto é, sobre o clássico problema da planificação de uma 

superfície esférica. Esta era uma matéria de notória dificuldade e, além disso, 

“pouco tratada” em manuais de navegação, pelo que o autor se dispõe a dedicar 

alguns capítulos do seu livro a este tema, “tomando por assumpto algunos 

pensamientos del Doctor Pedro Nuñas (sic), famosissimo Mathematico de nuestros 

                                                 
 
372 García de Céspedes apresenta uma tabela mais completa no seu Regimiento, fl. 101r.-101v. Em 
geral, existe concordância nos valores apresentados por ambos. 
373 A navegação oceânica, pelas suas dificuldades próprias exigiu uma reinvenção das técnicas de 
navegar. Ao passar a considerar uma viagem em mar aberto, o navegador não mais poderia usar as 
técnicas antigas, nomeadamente usadas e desenvolvidas para o mediterrâneo. É, sem dúvida curioso, 
observar um cosmógrafo, como Naiera, sugerir que as próprias técnicas que marcaram o “divórcio” 
com a navegação “antiga”, fossem agora introduzidas como suas auxiliares.     
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tiempos, y el que mejor alcanso las dificultades de la Nauegacion especulatiua con 

mucha subtileza, e ingenio, aunque no tan claro como pedian tantas dificultades, por 

ser muy subsinto en sus narraciones”374 . Mas, como se terá oportunidade de 

constatar, Naiera não seguiu apenas o que foi escrito por Pedro Nunes mas também 

o que Andrés García de Céspedes escreveu no seu Regimiento.   

Naiera começou por apresentar um retrato do panorama naval peninsular da 

sua época. A opinião que expressa veicula um cenário de alguma decadência no que 

diz respeito aos conhecimentos práticos e teóricos dos pilotos peninsulares375 . Tal 

como Nunes na sua época, Naiera reconhece que para um piloto exercer o seu ofício 

bastariam regras e instrumentos simples mas, se a isto, os pilotos juntassem algum 

conhecimento científico para saberem emendar erros ou enganos na navegação, 

decerto aumentariam o seu sucesso. Relata ainda que este é um procedimento em 

que os estrangeiros já levavam vantagem, o que reflecte a perda da hegemonia dos 

navegadores peninsulares no conhecimento das técnicas de navegação. A razão 

disto, para si, é a fraca proficiência dos pilotos peninsulares em matérias mais 

teóricas. Apesar de tudo, o tratamento que dá a estas questões nesta última parte no 

                                                 
 
374 António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica, fl. 123v. 
375 “Bien conosco que para el Piloto consiguir sus nauegaciones, y lleuar su embarcacion a los 
puertos que pretende; basta que lleue la carta de nauegar, el astrolabio, y el aguja nautica, sabiendo 
sus variaciones, endereçando la proa al rumbo que le muestra la carta la derrota que lleua, dando los 
puntos ciertos en la carta, y sabiendo las alturas donde se halla por el Sol, y las estrellas, guardando 
todas las reglas de su Regimiento, sin que le sea necessario mas circunferencias, ni contrapuntos de 
los Cosmographos se precian. Mas si a todo esto se les juntare a los Pilotos de España vn poco de las 
sciencias Mathematicas, y continuaran algun tiempo en el exercicio dellas, para que en ocasiones de 
yerros supiessen las causas, y las enmendassen por los mouimientos Celestes, fueros famosos en la 
nauegacion, y se ilustraran sus experiencias mucho mas con la sciencia. Mas en estonos lleuan los 
estrãgeros mucha ventaja; que demas dellos son Cosmographos, y saben la especulatiua desta arte, 
cursando primero mucho tiempo en escuelas donde los enseñan las Mathematicas. Cosa bien 
diferente en nuestra España, que no solamente saben nada de los fundamentos, pero muchos no 
saben leer, ni quieren les hablen en puntos especulatiuos antes se burlan dellos. Para estos tales le 
basta el Regimiento ordinario con reglas claras, y con palauras inteligibles. Para los doctos serà de 
importancia saber como se nauega en el globo por circulo maximo, y como de Leste Oeste fuera de 
la equinocial, la variedad de los angulos de posicion causados de los rumbos con los Meridianos, y 
como se reforman, y para que parte para que la Naue no descaya del rumbo que lleva; en que partes, 
y porque modo son mayores, y menores las distancias en la carta que enel globo: y otros muchos 
accidentes que en la nauegacion del globo se conoce, muy diferentes de los que la carta muestra con 
sus demonstraciones prouadas, que no solamente deleitarán a los doctos desta arte, mas tambien serà 
de mucha importancia su inteligencia para reformar muchas faltas de que la carta se compone.”, 
António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica, fl. 124r. 
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seu livro revelam que na época havia uma maior consciência dessas limitações e um 

maior interesse por uma formação avançada em matérias cosmográficas. 

     

Capítulo I – Em que se demonstra em prática algumas diferenças que a carta tem 

do globo. 

 

Neste primeiro capítulo do segundo membro, o autor procura mostrar as 

diferenças entre rotas na carta plana comum e rotas no globo, e o que estas 

diferenças implicavam na navegação real. A sua exposição segue de perto o 

trabalho de Pedro Nunes (Capítulo I, Livro II, Opera) mas também algumas 

observações do regimiento de García de Céspedes. De facto, a abordagem de Naiera 

é mais simples e evidente, apesar de apoiada num exemplo prático e não em 

demonstração matemática no sentido estrito. A sua exposição permite-lhe concluir 

que quanto mais próximo do pólo se navega, mais se sentem os efeitos da distorção 

do globo e a diferença para a planificação da carta comum, pelo que esse 

instrumento requer ser usado com cautelas e consciência dessas diferenças. 

   
Capítulo II – Mostra, que entre dois lugares no globo, o mais curto caminho que se 

faz é por circulo Máximo. 

 

Neste capítulo, chama a atenção para este resultado elementar mas a sua 

demonstração matemática é inspirada exactamente na que Pedro Nunes apresenta 

no final do Capítulo 6376 . No entanto, Naiera iria aumentar um pouco o texto ao 

incluir elementos abordados noutras partes das Opera.  

 

                                                 
 
376 Obras, IV, pp. 374-375. 
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Capítulo III – Que os rumos por donde a nave corre, ou são círculos máximos, ou 

compostos deles. 

 

Este tópico está na base de todo o trabalho de Pedro Nunes e encontra-se 

presente um pouco por toda a sua obra377 . 

Naiera chama a atenção para a diferença entre os caminhos que são círculos 

máximos – seguindo os rumos de Norte-Sul e Leste-Oeste378  – e os que são 

compostos por círculos máximos, “haziendo um camino a modo de elypsis”379 .  

 

Capítulo IIII – Da primeira diferença entre a navegação do globo, e a carta. 

 

A primeira diferença identificada por Naiera consiste no facto de que, 

navegando duas embarcações por círculo máximo, segundo um mesmo rumo e 

percorrendo uma mesma distância em latitude, se verifica que a embarcação que 

parte de uma altura mais junto da equinocial andará menos número de léguas e se 

afastará menos do meridiano de partida, que a outra embarcação.  

 A demonstração apresentada é a tradução quase literal da demonstração 

sobre o tema que Nunes faz constar no Capítulo II das Opera380 . Regista-se, como 

exemplo, que a figura que apoia a demonstração é decalcada da original de Nunes.   

 

Capítulo V – De dois exemplos desta primeira diferença provados pelos senos 

rectos. 

 

Este capítulo é ilustrativo do papel desempenhado por António de Naiera na 

história da náutica, mostrando que o seu trabalho encaixa numa perspectiva de 

continuidade e actualização da ciência náutica da sua época. Este autor “lusitano” 

                                                 
 
377 Leia-se, como exemplo, no texto que dirige ao leitor em Obras, IV, pp. 257-259. 
378 Rigorosamente a única direcção Leste-Oeste que traça um círculo máximo, no globo, é a 
Equinocial. Apesar disto, navegar sobre um paralelo só é possível, mantendo-se constantemente uma 
mesma direcção.  
379  António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica, fl. 126 v. 
380 Obras, IV, pp. 302-304. 
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pretendeu analisar as observações críticas que Andrés García de Céspedes teceu ao 

que Pedro Nunes escrevera sobre o regimento das léguas, no Capítulo II das Opera.  

Céspedes apresentou no Capítulo XX do Regimiento de Navegacion381  um 

cálculo para examinar “si es mucha la diferencia, para que veamos si la tabla [das 

léguas] que està hecha, para los que parten de la Equinocial, podra servir sin error, 

para los que partiren de otro qualquiera punto” e provar que a diferença era 

desprezável. Naiera, por sua vez, alude que Céspedes usou exemplos pouco 

satisfatórios e condições nada favoráveis ao cálculo. Assim, reformulou o cálculo 

do cosmógrafo real, apresentando a comparação entre um deslocamento de um 

navio que parte de uma altura de 10 graus segundo um rumo de noroeste (V=45º) e 

variando a sua altura dos mesmos 10 graus e um segundo deslocamento em tudo 

semelhante ao primeiro mas ocorrendo numa latitude de partida de 50º norte. 

Conclui que no primeiro caso o navio se deslocaria 175 léguas, ou seja 10 graus. No 

segundo exemplo, o navio que parte de uma altura de 50º percorreria 215 léguas até 

variar 10 graus em latitude. 

 No fim deste capítulo, expôs tudo isto num pequeno quadro resumo do seu 

cálculo e conclui “(...) la opinion de Cespedes no ser aprouada”. No entanto, há que 

considerar que Naiera exagerou os valores usados no seu cálculo por um factor de 

10, para a distância percorrida e de 4 para o rumo. Se a distância obtida for reduzida 

pelo mesmo factor, a diferença é menor e, de certa maneira, menos sensível ao 

navegador. Não obstante, Naiera deixou provado o seu ponto de vista. 

      

Capítulo VI – Da segunda diferença entre a navegação do globo, e a carta. 

 

Naiera quis salientar que existe uma diferença entre cálculo de rumos no 

plano e o mesmo numa superfície esférica, algo que não seria tido em conta pelos 

práticos. Além disso, chama a atenção que os práticos, ao contrário dos 

cosmógrafos, não tinham em atenção que os cálculos das derrotas utilizando a carta 

comum, deviam ter em conta a zona da esfera terrestre em que se realizavam.  

                                                 
 
381 Andrés García de Céspedes, Regimiento de Navegacion, fls. 54v.-55r.  

 195



Uma vez mais, reporta a sua explicação a uma demonstração apresentada 

por Pedro Nunes no segundo capítulo das Opera382 . Comparando a viagem de duas 

embarcações que navegam seguindo um rumo constante e partem de um mesmo 

meridiano chegando a um mesmo meridiano, mas em que uma delas parte mais 

perto da equinocial, conclui-se que a embarcação que parte de um ponto mais 

próximo da equinocial terá de andar mais léguas e variar mais a altura, não sendo 

este facto evidente na carta quadrada.  

Como evidenciado anteriormente, a demonstração apresentada por Naiera 

segue de perto a de Nunes (também a figura que usa neste capítulo é igual à que 

Nunes tem nas Opera383) mas apresenta elementos originais, nomeadamente na 

inclusão de menções a outros trabalhos de referência (exemplo de Regiomontano, 

Euclides) que Pedro Nunes omite no seu texto de 1566, o que revela o seu bom 

conhecimento da literatura mais relevante e o interesse em clarificar e melhorar 

aspectos dos textos em que se apoiara para escrever a Navegacion especulatiua y 

prática.  

  

Capítulo VII – Da terceira diferença entre a navegação do globo, e a carta. 

 

Este capítulo não foge à regra: encontra-se uma vez mais no seguimento das 

matérias presentes no Capítulo II da já referida obra de Pedro Nunes. A terceira 

diferença apontada por Naiera é subtil e fica mais clara quando posta em exemplo. 

Sejam duas embarcações que partem de um ponto no mesmo meridiano, uma a 

norte e a outra a sul da equinocial, segundo um círculo máximo com ângulo de 

partida igual, variando igualmente a altura e pretendendo encontrar-se num paralelo 

fora da equinocial. Naiera demonstra que a embarcação que parte do lado em que se 

encontra o paralelo anda menos caminho e se afasta menos do meridiano do ponto 

de partida.  

                                                 
 
382 Obras, IV, pp. 304-306. 
383 Obras, IV, p. 304. 
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Notam-se semelhanças na demonstração e também no uso de uma figura 

praticamente igual à usada por Nunes384 . Uma última nota para referir que, a certa 

altura, Nunes faz uso da 4ª proposição do segundo livro de spheris de Teodósio ao 

passo que Naiera refere a 6ª do mesmo livro. Naiera ter-se-á enganado mas uma 

inspecção da errata da primeira edição não revela nenhuma correcção a este 

“lapso”.  

 

Capítulo VIII – Da quarta diferença entre a navegação do globo, e a carta. 

 

 Este capítulo termina a exposição referente ao segundo capítulo das Opera 

de Nunes. Naiera expôs o caso de um navio que parte de um ponto P1 num 

meridiano, multiplicando altura, segundo um certo rumo V1 (circulo máximo) até 

chegar a um ponto P2 noutro meridiano. Se depois, partindo do ponto P2 no 

meridiano de chegada, o navio optar por retomar ao ponto de partida seguindo um 

rumo V1=V2 irá verificar que atinge um ponto P3 que não corresponde ao ponto P1 

inicial, ao contrário do que seria esperar se se projectasse a rota na carta de marear 

comum.  

    

Capítulo IX – Das variedades que faz o navegar por círculo maior. 

 

Naiera expõe aqui as propriedades geométricas de um círculo máximo (o 

mesmo é dizer de uma rota ortodrómica) e a sua relevância para o uso em 

navegação. A ideia principal desta apresentação é a de deixar claro que este tipo de 

curva vai cruzando cada meridiano com ângulos diferentes, não sendo portanto uma 

derrota de rumo constante.  

 

                                                 
 
384 Obras, IV, p. 308. 
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Capítulo X – Trata o mesmo do capítulo precedente posto em plano por termos 

mais claros. 

 

Partindo de uma representação plana de uma faixa do globo (em projecção 

cilíndrica simples, delimitada por paralelos de 45º) em que desenha um círculo 

máximo com rumo de partida de 45º, analisa e expõe graficamente as variações de 

rumo já referidas no capítulo anterior. A sua observação é interessante, bem 

explicada e visualmente apelativa.   

 

Capítulo XI – Como se navegará por circulo maior. 

 

Na continuação do que se tratou nos dois capítulos antecedentes, o autor 

preocupa-se agora com a maneira prática de navegar seguindo um círculo máximo. 

Pedro Nunes tratou deste tema tanto em 1537 como em 1566 e Naiera ter-se-á 

baseado nas duas redacções para escrever este capítulo385 . 

Naiera transcreve as ideias do seu antecessor enfatizando que, para se 

navegar por círculo máximo, é necessário conhecer o valor dos ângulos formados 

quando este corta os sucessivos meridianos, ou seja, a mudança dos ângulos de 

posição386 . Naiera também adopta a diferença de 2 graus entre rumos tomados em 

pontos sucessivos como a “medida” mínima de aplicação do método e apresenta a 

figura que Nunes inclui nas Opera387  como auxiliar gráfico da sua demonstração. 

Esta demonstração é trivial, razão pela qual Nunes não se terá preocupado em 

incluí-la nos seus trabalhos. 

                                                 
 
385 O início é praticamente decalcado do texto correspondente escrito por Nunes em 1537.  
386 Obras, I, p. 157-159. O método para se navegar por círculo máximo proposto corresponde ao 
método de Pedro Nunes. Menciona resumidamente que, no caso de um navio que parte da equinocial 
com rumo inicial V, os ângulos de posição vão sendo cada vez maiores (que o ângulo inicial) até 
atingirem o valor de 90º, ou seja rumo leste-oeste, e a partir daqui o navio passa a diminuir altura 
segundo ângulos entre 90º e 180º – V.  
387 Obras, IV, p. 318. 
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Naiera fornece uma variante da tabela apresentada por Nunes nas Opera388, 

que deveria ser usada como auxiliar à navegação seguindo um círculo máximo. 

Assim, usando esta tabela e recorrendo à estimativa quando a nave se encontrasse 

perto do ponto de inflexão, e a algumas aproximações caso os pontos que tomasse 

não correspondessem exactamente aos pontos que estavam tabelados, o piloto 

poderia seguir uma rota aproximada a um círculo máximo. São apresentados dois 

exemplos bastante claros, um para um caso em que se multiplica altura outro para 

quando se diminui altura.    

 

Capítulo XII – Como pela Tabela precedente se pode saber a diferença em 

longitude de dois lugares da carta de marear. 

 

Ao navegar usando troços de círculos máximos o piloto poderá deparar-se 

com alguns problemas práticos. O principal é que era impossível que o homem do 

leme compensasse constantemente às variações da agulha à medida que o navio 

avançava e, deste modo, mantivesse sempre o mesmo ângulo com que partiu. Ao 

salientar este aspecto, “Y lo cierto es, que el que gouierna el timon, no sentirà en el 

aguja, el excesso, ou diminuycion de dos grados del angulo que lleua en su derrota 

quando và por circulo maximo, por ser diferecia muy pouca.”389 , Naiera revela o 

entendimento deste ponto subtil sobre linhas de rumo, central no pensamento de 

Pedro Nunes. Mas ao mesmo tempo não revela o conhecimento dos mais recentes 

avanços nos métodos de cálculo de linhas de rumo (por exemplo, o trabalho de 

Edward Wright). Continua, resumindo as principais ideias por trás da noção de 

linha de rumo e da sua importância crucial na navegação e cartografia modernas: 

 

Por lo que es necessario que se corra por el dicho circulo maximo hasta que se 
conosca, augmentarse el angulo del rumbo en dos grados, quando se nauega 

                                                 
 
388 Obras, IV, p. 319. Na primeira coluna da tabela apresenta distâncias polares do ponto no 
meridiano de partida, medidas com diferenças de 5 graus, entre 30º e 90º. As seguintes 7 colunas 
(uma para cada quarta) referem-se as distâncias polares do ponto no meridiano de chegada, tal que, a 
diferença entre os ângulos de posição de partida e de chegada seja de 2º. 
389 António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica, fl. 141v. 
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multiplicando altura, ò que diminuya por los mesmos dos grados, quando diminuyere 
altura; (...) se queremos nauegar siempre por el mesmo rumbo de la partida, auemos 
de tomar otro circulo maximo que enmiende aquella diferencia mayor, ò menor de 
los dos grados. Porque el camino de la nauegaciõ, como se haze por porciones de 
circulos maximos, de fuerça causarà desiguales angulos con los Meridianos que 
encuentra. Y esta desigualdad es inconstante, y varia; (...). Por lo que los sitios de los 
lugares puestos en la carta de Marear no se saben, aunque sepan sus alturas, y los 
rumbos por donde se corren. Porque las lõgitudes, y los angulos de posicion entre 
dos lugares son ignotos: lo que todo se puede saber por la Tabla precedente (...). 390 

 

Naiera seguiu (quase textualmente) o que Nunes escrevera até ao fim do 

Capítulo III391 . No entanto a exposição presente neste capítulo da Navegacion é 

mais simplificada que a apresentada por Nunes nas Opera; nomeadamente faz 

apenas uso da penúltima ilustração desse capítulo, o que simplifica a exposição.  

Para minimizar estas questões, Naiera reconhece que mesmo que os ângulos 

de posição e as longitudes dos lugares sejam desconhecidas, é possível com recurso 

à tabela anterior, estabelecer diferenças de longitudes entre dois pontos da carta.  

  

Capítulo XIII – Dos rumos esféricos, e o sítio que guardam em respeito dos pólos 

do mundo. 

 

Ao longo da descrição deste segundo membro da Navegacion ficou patente 

que o autor utilizou o texto de Nunes de uma maneira original e tanto quanto 

possível, dando-lhe um maior carácter de aplicação prática. Fê-lo revelando um 

desenvolvido espírito crítico e dando um toque pessoal quer nos conteúdos 

apresentados quer na progressão de apresentação. Isto fica claro neste capítulo: 

Naiera opta por continuar a sua sequência de exposição saltando directamente para 

as matérias do Capítulo 24 das Opera. Assim, propõe-se abordar a navegação por 

rumo constante, a que dá o nome de rumo esférico. O que faz segue quase palavra 

por palavra o texto de Nunes, embora apresentando algumas simplificações. Antes, 

define o “seu” rumo esférico: “es un arco imperfecto, a modo de un Elypsis 

                                                 
 
390 António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica, fl. 141v. 
391 Obras, IV, pp. 320-324. 
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cortadura conica, compuesto de porciones de circulos maximos, semejantes en el 

sitio a los rumbos señalados en las cartas planas”392 .  

Por último assinala-se que Naiera melhora a figura que Pedro Nunes 

apresentara no Capítulo 24 das Opera, como se pode perceber pela comparação 

entre as figuras apresentadas pelos dois autores: 

 

                          

 

Figura 2.1.6. Comparação entre figuras de Pedro Nunes (esquerda, Opera, p. 173) e 
Naiera (direita, Navegacion especulativa y pratica, fl. 143v.). 

 

                                                 
 
392 António de Naiera, Navegacion especulativa y pratica, fl. 143v. Os meridianos pela sua natureza 
– são círculos máximos – são exemplos de rumos que se cruzam nos pólos, enquanto os paralelos, 
exactamente por serem círculos menores, paralelos à equinocial. Quanto a todos os outros rumos, 
que designa por esféricos e se identificam com as linhas de rumo de Pedro Nunes. Segue-se a prova 
desta propriedade tal como Nunes a apresenta nas Opera. Esta prova assenta em argumentos 
indutivos uma vez que se considera que os arcos de meridiano entre o pólo e alinha de rumo vão 
sendo cada vez mais curtos – o que justifica a aproximação infinita ao pólo. O segundo argumento 
baseia-se no facto de que se se considerar, por hipótese, o último troço de círculo máximo antes do 
rumo atingir o pólo, então este teria obrigatoriamente de intersectar o meridiano imediatamente 
anterior e o pólo. Ora isto, como se sabe (por Regiomontano), seria impossível, uma vez que 
quaisquer dois círculos máximos se intersectam somente em dois pontos distantes de 180º. Deste 
modo, se por um acaso um rumo, por exemplo o de nordeste, entrasse no pólo deixaria de ser rumo 
de nordeste e passaria a ser rumo norte, o que vai contra a definição de rumo esférico.   
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Capítulo XIV – Da distância que guardam entre si os rumos de uma mesma 

denominação. 

 

Seguiu a sequência de exposição das matérias presentes no Capítulo 24 das 

Opera. Apesar de praticamente transcrever (e traduzir para castelhano) o texto 

noniano, uma vez mais, simplifica a prova e uma das figuras que a acompanha393 . 

 

             

 

Figura 2.1.7. Comparação entre figuras de Pedro Nunes (esquerda, Opera, p. 174) e 
Naiera (direita, Navegacion especulativa y pratica, fl. 144v.). 

 

Capítulo XV – Das diferenças das distâncias que fazem os pontos no globo, 
multiplicando, e diminuindo altura, navegando pelos rumos de proporciones de 
círculos máximos. 

 

Naiera voltou atrás para completar a exposição do Capítulo 2 das Opera394 . 

Regista-se nova simplificação do texto de Nunes, bem como uma escolha e 

simplificação das figuras auxiliares mais relevantes. 

                                                 
 
393 É apresentada uma prova de que os rumos de igual nome e que partam de um mesmo paralelo, ao 
atingirem um paralelo numa altura maior, terão percorrido uma mesma proporção de caminho. Exibe 
uma segunda prova, revela como rumos iguais, partindo de diferentes ponto do globo, além de não 
chegarem ao pólo e ainda que neste ponto convirjam, nunca se vão intersectar num qualquer ponto 
antes do pólo. As figuras que exibe, tal como as demonstrações são retiradas da obra de Nunes.  
394 Mostra, baseado na análise de figuras e usando trigonometria esférica, as diferenças que existem 
entre o rumar no globo e pela carta. Quer isto dizer que, multiplicando altura “a diferença da 
longitude entre dois lugares [num mesmo rumo] na carta de marear será maior do que na verdade é 
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Capítulo XVI – Como se sabe a distância por círculo máximo entre dois lugares no 
globo sabidas suas longitudes, e latitudes. 

 

No capítulo final, o autor da Navegacion voltou ao Capítulo 20 das Opera, 

um dos tópicos que também despertou a atenção de Andrés García de Céspedes. 

Contudo, da leitura deste capítulo fica-se com a ideia que Naiera seguiu mais a 

descrição apresentada por García de Céspedes (Regimiento, fl. 110v.) Tanto o texto 

como as figuras têm parecenças óbvias. De resto, o que se descreve é o método 

geométrico, utilizado por Pedro Nunes, para saber distância entre dois pontos no 

globo, se tivermos as suas coordenadas, se houver entre eles diferença em longitude 

e latitude e se estiverem num mesmo hemisfério. Para completar o estudo apresenta 

um método semelhante para o caso de os dois pontos se encontrarem em 

hemisférios distintos.  

 

Nota: 

 

Terminada a apresentação do impresso deixam-se notas finais sobre as suas 

traduções para português. Luís de Albuquerque apresentou um primeiro estudo395 

de um manuscrito localizado na Biblioteca Nacional de Portugal, intitulado 

“Navegação especulativa e prática”396 , correspondendo à cota BNP, Cod. 11063. O 

documento foi indicado como sendo uma tradução para português das 2ª e 3ª parte 

do tratado de António de Naiera, Navegacíon especulativa y pratica (1628).  

No entanto, deve-se sublinhar que esta não é a única tradução portuguesa do 

tratado de Naiera na BNP – existe ainda uma outra correspondente ao códice A.T./L 

15. Este é um volume totalmente dedicado ao texto de Naiera, ao contrário do Cod. 

                                                                                                                                        
 
no globo”. Em relação ao caso em que se diminui altura o resultado é o contrário, ou seja, “são os 
pontos mais largos no globo.”, Obras, IV, pp. 310-312. 
395 Luís de Albuquerque, «Uma tradução portuguesa da “Navegacion Especulativa” de António de 
Naiera», in: A Náutica e a Ciência em Portugal. Notas sobre as navegações, (Lisboa: Gradiva, 
1989) 25-41. 
396 Lisboa, BNP, Cod. 11063. 
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11063 que agrupa outros textos na mesma encadernação397 . É muito importante 

sublinhar que, tanto quanto foi possível apurar, os dois textos são iguais. Mas salta 

imediatamente à vista que foram escritos por pessoas diferentes: a caligrafia é 

diferente e o A.T./L 15 apresenta as figuras no corpo do texto e apresenta também 

menos tabelas que o Cod. 11063398 . Este facto sustenta a hipótese de o livro ter 

servido para o ensino. Embora não sendo possível avançar mais sobre os contextos 

em que se terá usado este texto, este é um factor que reforça a sua importância na 

época.     

Conclui-se portanto que o texto de António de Naiera foi de grande 

importância na divulgação da obra de Pedro Nunes. Terá tido uma circulação 

considerável e foi influente na obra de autores posteriores. Como se referiu, este foi 

um texto que pretendia “suceder” a grandes tratados anteriores, na “linhagem” de 

Zamorano e principalmente de Céspedes (a influência deste último é notória e ver-

se-á melhor no próximo capítulo). Também por isso foi bastante conhecido em 

Portugal e Espanha. Com efeito, vários autores espanhóis e portugueses leram e 

usaram Naiera como referência ao longo do século XVII. Um deles, Francisco 

Sanchés y Lobera usou matérias referentes às marés no seu Theatro naval 

hydrographico (1688)399 , o que mostra que o livro de Naiera ainda era lido em 

Espanha no final do século XVII.  

                                                 
 
397 Cod. 11063. Fl. 1r. – Uso das taboinhas numericas que suppoem saberçe somar e Diminuir; Fl. 7r. 
– Extracto Ichonographico Das Fortificaçoens Regulares e Irregulares. Por novo, facílimo, e 
apuradissimo Mathodo, novas e Exactssimas proporçoens; Fl. 10.v. – Secção 3ª. Dos Problemas; Fl. 
11r. – Problema 1º. Lançar por qualquer ponto huma linha paralella a outra dada (corresponde a p. 
646 do Methodo de Pimentel); F. 16r – Tratado compendiozo da Trigonometria rectilínea; Cap. 2º 
Da Dizima (corresponde mais ou menos a pag. 548 do Methodo); Fl. 41r-134r – Navegación de 
Naiera. 
398 Retomando o estudo de Albuquerque, deixam-se aqui algumas notas sobre a referida tradução. 
Em primeiro lugar, salientar que o autor anónimo desta tradução não foi criterioso na introdução das 
correcções da errata. Em três exemplos, verificaram-se procedimentos distintos: a correcção do fol. 
117 p.2 lin.34 diga la distancia ac, não foi introduzia; a correcção fol. 125. p.1 lin.7 diga del pólo cf, 
foi introduzida; a correcção fol. 133. p.2 lin.6 diga y com el Meridiano ace, voltou a não ser 
introduzida. A tabela do número áureo (no final do manuscrito) foi calculada de novo, pois está 
diferente da apresentada por Naiera no fl. 102 v.  
399 Francisco Sanchés y Lobera, Theatro naval hydrographico, de los fluxos, y refluxos, y de las 
corrientes de los mares, estrechos, archipielagos, y passages aquales del mundo, y de las diferencias 
de las variaciones de la aguja de marear, y efectos de la luna, con los vientos generales y 
particulares que reynan en las quatro regiones maritimas del orbe (Madrid: Antonio Zafra, 1688) 
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Outros factores que confirmam o interesse nesta obra são a sua segunda 

edição e a existência de traduções em português com incidência na 2ª e 3ª partes 

onde as matérias nonianas se localizam. Estas traduções manuscritas são fortes 

indicadores do uso deste livro como manual de ensino. 

Naiera referiu-se à obra de Nunes em várias partes do seu livro, com 

especial evidência na última parte, a propósito da teoria das linhas de rumo de 

Pedro Nunes, e fê-lo usando ferramentas matemáticas em quantidade nunca antes 

incluída em tratados publicados na península Ibérica. Não obstante, o seu trabalho 

não contribuiu para a disseminação de alguns assuntos bastante divulgados por 

outros autores. O exemplo mais flagrante é o dos instrumentos propostos por 

Nunes. Nesse campo, Naiera é bastante conservador e não apresenta qualquer das 

propostas originais do cosmógrafo-mor.  

 

António Carvalho da Costa 
 

O padre Carvalho da Costa (1650-1715) produziu uma obra bastante 

interessante sobre vários assuntos que vão desde a toponímia à navegação400 . De 

                                                                                                                                        
 
cita abundantemente o trabalho de António de Naiera, tanto a Navegación como a Suma Astrológica. 
Lobera, cita ainda abundantemente a Valentim de Sá, Lázaro de Flores, Manuel Figueiredo, Gárcia 
de Céspedes, Pedro de Syria, e Lorenzo Ferrer Maldonado, entre outros.  
400 António Carvalho da Costa nasceu em Lisboa e era filho de António Carvalho e Ana da Costa. 
Foi presbítero secular do hábito de S. Pedro. A generalidade dos seus biógrafos descreve-o como 
portador de deficiências físicas o que contrasta com o seu espírito talentoso e dedicado ao estudo das 
ciências matemáticas. A sua primeira publicação foi um compêndio sobre assuntos de astronomia 
mas a obra que o tornou mais conhecido, a Corografia Portugueza, é uma obra de descrição 
topográfica e não sobre matemática ou assuntos relacionados. Esta pode mesmo ser considerada a 
sua maior contribuição bibliográfica, não só pela relevância para a cultura da época, mas também 
porque foi com esta que terá perdido mais do seu tempo e saúde. Tanto Barbosa de Machado como 
Inocêncio Francisco da Silva apontam que a Corografia Portugueza era deficitária em muitos 
aspectos, nomeadamente porque o autor confiou em falsas noticias que lhe foram dadas. Não 
obstante, basta ler a sua Dedicatória e Prólogo, para se perceber que Carvalho da Costa tem perfeita 
noção deste facto e pretendia apenas dotar a nação de uma obra actualizada e de referência que 
pudesse estabelecer o ponto de partida para o futuro deste tipo de estudos. O mesmo espírito humilde 
e de serviço à ciência fica bem patente no Prólogo da sua Via Astronómica. Está sepultado no 
claustro do Convento do Carmo em Lisboa. Para mais informações biográficas ver: Diogo Barbosa 
Machado, Bibliotheca Lusitana, Tomo I, (Coimbra: Atlântida Editora, 1965) 233-234; Inocêncio 
Francisco da Silva, Diccionario Bibliographico Portuguez, Tomo I, (Lisboa: Imprensa Nacional, 
1863) 105-107. 
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seguida analisam-se os títulos com mais relevância para esta tese. Destaca-se da sua 

obra: Via Astronómica. Primeira parte dividida em dois tractados, (…) (1676); Via 

Astronómica. Segunda parte distribuída em quatro tractados, (…) (1677); 

Astronomia Methodica comprehendida em tres tratados (1683): Compendio 

Geografico dividido em tres Tratados. (…) (1686)401 . De seguida aponta-se a 

presença da obra de Nunes nestes títulos. 

 

Via astronomica 

 

Como o próprio autor indica na dedicatória a Dom Francisco de Sá e 

Menezes, este foi o primeiro fruto dos seus estudos. Constituem-no dois volumes, 

estando o primeiro dividido em dois tratados. O primeiro dos tratados divide-se, por 

sua vez, em duas secções. O seu propósito é oferecer um manual condensado de 

astronomia para ser usado em conjunto com um globo celeste. Esta prática de 

imprimir livros com o propósito de servir de “instruções” para uso de globos não 

era novidade absoluta sendo nesta altura comum em Inglaterra, por exemplo. Ainda 

assim, há que registar este título como a primeira das impressões em português, o 

que aliás o autor não deixa de notar no prólogo. As novidades deste texto não 

ficariam por aqui, como se verá adiante. 

Na segunda secção do primeiro tratado, resolve vários problemas usando um 

globo como a determinação da latitude do lugar, amplitudes ortiva e occídua, 

ascensão solar, hora do nascimento e ocaso estelares, duração do dia e noite, 

                                                 
 
401 Referências bibliográficas das obras impressas: Via Astronómica. Primeira parte dividida em dois 
tractados, (…) (Lisboa: Francisco Villela, 1676); Via Astronómica. Segunda parte distribuída em 
quatro tractados, (…) (Lisboa: António Crasbeeck de Mello, 1677); Astronomia Methodica 
comprehendida em tres tratados, (Lisboa: Francisco Villela, 1683): Compendio Geografico dividido 
em tres Tratados. I. da progeção das esferas em plano, construçaõ dos mappas universaes, e 
particulares, e fabrica das Cartas Hydrographicas. 2. da Hydrografia dos mares. 3. da descripçaõ 
geografica das terras com varias proposiçoens pertencentes a esta materia. (Lisboa: João Galrão, 
1686); Corografia Portugueza, e discripçaõ Topographica do famoso Reyno de Portugal com as 
noticias das fundaçoens das Cidades, Villas, e Lugares, que contem, Varoens illustres, Genealogias 
das familias Nobres, fundaçoens de Conventos, Cathalogos dos Bispos, antiguidades, maravilhas da 
natureza, edificios, e outras curiosas observações, (Tomo I; Lisboa: Valentim da Costa Deslandes, 
1706); (Tomo II; Lisboa: Valentim da Costa Deslandes, 1708); (Tomo III; Lisboa: Officina Real 
Deslandesiana, 1712).  
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determinação da hora, etc. Destaca-se apenas o Capitulo XVIII – Como se achará o 

principio, e fim dos crepusculos em qualquer tempo, e latitude dada, onde define o 

conceito e refere alguns dos autores que trataram a questão, entre eles o “(...) 

insigne Mathematico Pero Nunes nosso Portuguez Cosmographo mór delRey Dom 

Joam o Terceiro (...)”402 . 

O segundo tratado começa com resolução de problemas de trigonometria 

plana (na primeira parte) e esférica (na segunda parte). Outra nota digna de registo é 

a apresentação de logaritmos: tanto quanto sei, este foi o primeiro texto científico 

impresso em Portugal que fez uso de logaritmos403 .  

No segundo capítulo da segunda secção enumera “(...) varios problemas 

Astronomicos pertencentes á doutrina do Sol”404 . Este capítulo é imediatamente 

iniciado com o cálculo de tabelas partes meridionais, base da construção da carta de 

Mercator. Novamente, e tanto quando sei, é a primeira vez que esta matéria aparece 

impressa num livro português. Os problemas que se seguem são problemas de 

determinação de latitude, rumo ou longitude sabendo outras duas quantidades, 

determinação de longitude por eclipses lunares e relógio de areia, e os que se 

seguem são combinações do tipo “determinação de relação entre dois lugares no 

globo”, como por exemplo a determinação de distância navegada (em léguas) entre 

dois pontos sabendo, por exemplo, rumo de partida e diferença de latitude. Por fim, 

o Problema XVI – Propoemse varios cazos para achar a distancia dos lugares, 

onde se resolvem oito casos comuns. Apesar destas matérias não referirem 

directamente Nunes e o seu trabalho, estão inseridas numa tradição que ele iniciou e 

passou por outros cosmógrafos como Naiera, Céspedes e Luís Serrão Pimentel 

(excluindo os não peninsulares) e tinha agora no trabalho de Carvalho da Costa um 

tratamento simples, condensado e que fazia uso de novos conceitos matemáticos.  

                                                 
 
402 A. Carvalho da Costa, Via astronomica, p. 57. 
403 A atenção dada aos logaritmos foi inclusivamente importante do ponto de vista linguístico: 
“Resta-nos acrescentar que o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa data de 1676 a primeira 
atestação em português da palavra logaritmo (Pe. António Carvalho da Costa, Via Astronómica, 1.ª 
parte 1676; 2.ª parte 1677)”, referência em: http://www.ciberduvidas.com/pergunta.php?id=20846. 
404 A. Carvalho da Costa, Via astronomica, p. 107. 
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Na segunda parte resolve vários problemas astronómicos e também os que 

considera serem os “(...) principais problemas da Navegação, e de como se achará a 

distancia dos lugares por regra, e compasso, e por Trigonometria”405  com recurso a 

logaritmos e à tabela de partes meridionais.  

 

Compendio geografico406 

 

Trata-se de uma publicação eminentemente prática sobre questões de 

geografia, hidrografia e cartografia. Abundam os exemplos e o uso de logaritmos. 

Percebem-se os seus intentos logo no prólogo onde menciona a divisão do livro em 

três tratados “(...) o primeiro, da projecçam das Espheras em plano, fabrica dos 

Mappas, e construcçam das Cartas Hydrographicas: o segundo, Hydrographia dos 

mares com muitas questoens acerca desta materia necessarias para a Nautica: o 

terceiro, da Geographia, ou descripção das terras, com varias proposiçoens 

pertencentes a esta doutrina (...)”407 . À partida, as temáticas subjacentes não 

deixariam antever que o autor focasse a sua atenção nalguma das ideias de Nunes, 

ainda assim, é possível reunir algumas referências interessantes.  

Logo no Capítulo III se regista Como se acharà a altura do Polo por duas 

alturas do Sol tomadas fóra do meyo dia? 408 . Apesar do título sugestivo, o que 

apresenta não lembra os métodos avançados por Nunes além de que Carvalho da 

Costa não menciona o local onde se poderia realizar tal operação, ficando em aberto 

a sua utilização quer em terra quer no mar. Mais, no que diz respeito a instrumentos 

auxiliares, usa um “relógio de rodas” e não usa um globo. Assim, este exemplo 

mostra o quanto estes procedimentos evoluíram e se diversificaram, passando a ser 

usados em operações regulares tanto em terra como no mar.  

                                                 
 
405 A. Carvalho da Costa, Via astronomica, p. 125. 
406 A. Carvalho da Costa, Compendio geographico: distribuido em tres tratados, o primeiro, da 
projecçam das espheras em plano, construcçam dos Mappas universaes, e particulares, e fabrica 
das cartas Hydrographicas: o segundo da Hydrographia dos Mares: o terceiro da descripçam 
Geographica das terras, com varias proposiçoens pertencentes a esta materia, composto pelo P. 
Antonio Carvalho da Costa, Mathematico natural de Lisboa (Lisboa: Joaõ Galraõ, 1686). 
407 A. Carvalho da Costa, Compendio geographico, Prologo. 
408 A. Carvalho da Costa, Compendio geographico, pp. 5-6.  
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No capítulo V aponta Dada a distancia, e a latitud de dous lugares, achar a 

differença de longitud, para no que se segue examinar a questão Sabida a differença 

de longitud, e a latitud de dous lugares, como se acharà pelo Globo Terrestre o 

rumo, e a distancia delles, e no sétimo Sabido o rumo, e a differença de latitud, 

como se achará a differença de longitud, e a distancia, sendo este três últimos 

problemas resolvidos com auxílio do globo. Trata-se de procedimentos que podem 

ser reconhecidos em passagens do último capítulo das Opera de Nunes e que 

figuravam em parte de alguma literatura estrangeira (principalmente em Inglaterra, 

como se poderá ver no Capítulo 2.3). A demonstrar essa mesma filiação pode ler-se 

no capítulo sexto “Achado o rumo, buscamos o intervallo, ou distância. Pedro 

Nunez dis que as distancias dos lugares se medem em algum rumo dado com o 

compaço, tomado o espaço de 10. legoas, ou de meyo grao, outros tomaõ o espaço 

de 20. legoas, ou de hum grao inteiro; nenhum aprovo, nem regeito, só digo com 

Ruberto Hues que pelo mayor afastamento, ou vesinhança dos lugares do Equador 

se póde tomar mayor, ou menor medida com o compasso (...)”409 .  

Os capítulos seguintes dão várias indicações sobre construção de cartas. De 

notar que Carvalho da Costa escreveu sobre quatro projecções diferentes, sendo as 

duas últimas uma projecção polar, a fazer lembrar a “paradoxall chart” exposta por 

John Dee e a projecção cartográfica de Mercator410 . Nota-se assim uma influência 

da cartografia inglesa, com o uso de partes meridianas, relacionado com a projecção 

cartográfica de Mercator.  

                                                 
 
409 A. Carvalho da Costa, Compendio geographico, p. 10 
410 No que respeita à sua primazia na introdução da carta de latitude crescidas em Portugal, Malhão 
Pereira completa: “ (...) parece que os conceitos expostos por António Carvalho da Costa, e por nós 
acima referidos, são anteriores em cerca de 30 anos ao início do século XVIII, além de que a 
primeira carta portuguesa conhecida e datada é do cartógrafo Costa Miranda, de 1698. Há contudo 
uma carta de Luís Teixeira gravada na Holanda em 1645, correspondente a uma carta de 1604 
daquele cartógrafo, e que é de Mercator também.”, José Manuel Malhão Pereira, «A evolução da 
técnica náutica portuguesa até ao uso do método das distâncias lunares», in: Maria Isabel Vicente 
Maroto, Mariano Esteban Piñeiro (coords.), La ciencia y el mar, (Valladolid: Los autores, 2006), p. 
132. 
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Figura 2.1.8. Esquema representativo de uma carta em projecção zenital polar. A. 
Carvalho da Costa, Compendio geografico, p. 20. 

 

 
 

Figura 2.1.9. Malha correspondente à projecção cartográfica de Mercator. A. Carvalho 
da Costa, Compendio geografico, (extra texto). 

 

No último capítulo deste primeiro tratado apresenta brevemente a carta de 

marear comum, explica a sua construção e remete o leitor interessado em perceber o 

seu uso para a sua Via Astronomica411 . 

                                                 
 
411 A. Carvalho da Costa, Compendio geographico, p. 67. 
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Posteriormente, já no terceiro tratado, nota-se no Capitulo VIII – Do ambito 

do Globo terraqueo, e de outras suas medidas mais uma menção ao valor do grau 

usado por Nunes mas também a um resultado seu sobre o perímetro da terra, 

presente no De crepusculis412 . 

 

Por último, uma rápida palavra em relação ao livro Astronomia 

methodica413 . Este é um compêndio de astronomia, com objectivos bastante 

práticos, que se insere na tradição de teórica de planetas414  da segunda metade do 

século XVII. Deste modo, este não é um texto do qual à partida se podesse esperar a 

inclusão de conteúdos dedicados às navegações. E assim se passa. Como o próprio 

autor afirma no Prologo e na página seguinte, este “pequeno tratado” parece vir na 

sequência da Via Astronómica e do Tratado compendioso da fabrica, e uso dos 

relógios de Sol. Carvalho da Costa inclui aqui temas que também foram caros a 

Pedro Nunes, como a questão da máxima declinação solar, da determinação da 

longitude recorrendo aos eclipses lunares, amplitudes solares, azimutes solares, 

declinação por extra-meridianas, mas sem fazer referências ao trabalho do 

cosmógrafo-mor. 

Deste modo, embora ela não seja nula, não se verificou que a obra impressa 

de António Carvalho da Costa tenha tido importância considerável para a 

divulgação de matérias nonianas. Isto não quer dizer que esse matemático 

                                                 
 
412 “Esta é a controversia na mediçam do ambito do Globo terraqueo: qualquer destas opinioens se 
defende com authoridade de tam celebres Authores. A causa desta discordia diz Pedro Nunez, nosso 
Portuguez nos Crepusculos, e Peusero que procede de uzarem de diversos estadios. (...) Os 
navegantes modernos, como refere Pedro de medina, Pedro Nunez, e Cornelio Gema, dam a hum 
grao 17. ½ legoas”, A. Carvalho da Costa, Compendio geographico, p. 143.  
413 António Carvalho da Costa, Astronomia methodica: distribuida em tres Tratados. O primeiro da 
Theorica do Sol, o segundo da Theorica da Lua, o terceiro da Theorica dos Planetas menores. 
Offerecida ao serenissimo Senhor, e Amplissimo Monarcha D. Pedro II. Rey de Portugal, e etc. 
Composta pelo Padre Antonio Carvalho da Costa Mathematico Lusitano natural de Lisboa (Lisboa: 
Francisco Vilella, 1683). 
414 Veja-se a dedicatória ao rei D. Pedro II, onde Carvalho da Costa afirma: “Este Livro, ainda que 
pequeno, contém a mayor lição, e a mais relevante doutrina, que há entre todas as Mathematicas. He 
da Astronomia Methodica; que mede, e considera o movimento dos Planetas Superiores regentes do 
Universo; cujas noticias, (sendo summamente importantes ao fundamental conhecimento da 
Navegação, e de outras muytas artes necessárias ao governo Militar, e Politico,) atè o prezente senão 
achão escritas em idioma vulgar.” 
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desconhecesse e desconsiderasse o trabalho de Nunes (a quem chega a enaltecer) 

mas conjecturo que estivesse mais interessado em obras de tradição inglesa dita 

aritmética, e por isso não tenha usado tanto os seus textos. Como se verá no 

capítulo 2.3, as referências a Nunes neste tipo de obras praticamente desapareceu, 

uma vez que Nunes era muito mais identificado como geómetra.      

 

Luís Serrão Pimentel 
 

Luís Serrão Pimentel (1613-1679)415  foi um importante homem da ciência 

do século XVII português. A sua formação passou pela Aula da Esfera do Colégio 

de Santo Antão onde, entre outras matérias, terá aprendido matemática. Foi 

professor de matemática, cosmógrafo do reino e ajudante do cosmógrafo-mor 

António de Mariz Carneiro, tendo-o inclusivamente substituído aquando do seu 

degredo para o Brasil por volta de 1647. A nomeação definitiva para o cargo 

surgiria em 1671, após a morte de Mariz Carneiro. 

Publicou Architectura militar ou Fortificação (1659); Extracto 

Ichonographico do methodo lusitanico novo (1670); Areotectonica ou Parte 

Oppugnatoria e Reppugnatoria (1673); Tratado da Fortificação 1ª e 2ª parte da 

opugnação das praças (1679); Methodo Lusitanico de Desenhar as Fortificaçoens 

das Praças Regulares & Irregulares (1680).  

Um outro título (a que se dará de seguida atenção) Arte pratica de navegar: 

e Regimento de pilotos 416  (1681) foi publicado após a sua morte pelo seu filho 

Manuel Pimentel, que lhe sucedeu no cargo de cosmógrafo-mor.417 . 

                                                 
 
415 Uma biografia de Pimentel pode ser encontrada em: Nuno Alexandre Martins Ferreira, Luís 
Serrão Pimentel (1613-1679): Cosmógrafo Mor e Engenheiro Mor de Portugal, Dissertação de 
Mestrado, Universidade de Lisboa, 2009. 
416 Luís Serrão Pimentel, Arte pratica de navegar: e Regimento de pilotos repartido em duas partes 
a primeira propositiva, em que se propoem alguns principios para melhor inteligencia das regras da 
navegação: a segunda operativa em que se ensinaõ as mesmas regras para a pratica: juntamente os 
Roteiros das navegaçoens das conquistas de Portugal, & Castela por Luis Serraõ Pimentel 
Cosmografo Mor, e Engenheiro Mor que foi dos Reinos, & Senhorios de Portugal, & Tenente 
General da Artilheria com exercicio em qualquer das Provincias do Reino, (Lisboa: António 
Craesbeeck de Mello 1681). 
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A Arte pratica de navegar começa com algumas linhas dedicadas à esfera, 

num estilo literário semelhante à maioria dos textos de marinharia e arte de navegar 

desta época. Por isso, não é de estranhar algumas parecenças com os textos quer de 

Mariz Carneiro quer, de certa maneira, com o de Valentim de Sá, embora Pimentel 

tenha composto um trabalho bem mais abrangente. Mas não se pense por isso que o 

livro seria de fácil acesso aos pilotos. De facto, algumas matérias são apresentadas 

com profundidade suficiente para os excluir da sua leitura. Ainda assim, seria um 

livro de referência produzido por um cosmógrafo, maioritariamente para 

cosmógrafos e leitores com bons conhecimentos sobre a navegação. 

Ao longo do texto abundam referências ao trabalho de Pedro Nunes, quer 

directa quer indirectamente. Serrão Pimentel conhecia bem a obra do seu 

antecessor. Um dos contextos onde terá sido exposto à obra noniana  terá sido a 

aula da esfera (directamente ou através da leitura de autores que se lhe referiram 

como Fournier) . 

Serrão Pimentel destacou-se dos seus antecessores por apresentar uma obra 

que condensava mais informação, tratada de forma bastante competente e 

abrangendo diversos aspectos científicos. Apesar disso, e fazendo fé no título da 

mesma, é de notar a intenção de subir o nível de exigência aos homens do mar. 

Daquilo que interessa a esta tese começo por destacar um comentário no Cap. XIII, 

da 1ª Parte: “Apontase por maior a diferença que ha entre os graos do circulo 

Equinocial, e os dos seus paralelos” onde se percebe a sua intenção de reformar 

algumas práticas de pilotagem. Diz assim: 

 

Isto é necessario saberse para certa conta que se faz de que em seu lugar tratarei para 
bem se pór o ponto na carta de marear, havendo respeito á diferença que ha entre ela, 

                                                                                                                                        
 
417 Sobre este texto e um texto original de Manuel Pimentel: “A versão da Arte de Navegar que 
reeditamos pode ser considerada como um texto revisto e progressivamente corrigido ao longo de 
mais de três dezenas de anos. Sabemos que Manuel Pimentel revira e editara a Arte Prática de 
Navegar (1681) de seu pai e fizera imprimir mais tarde a 1ª edição do presente livro (1699), sendo 
de supor que lhe não fosse desconhecida alguma cópia das lições sobre a Prática da Arte de Navegar 
proferidas em 1676 por Luís Serrão Pimentel; os quatro livros, posto que difiram em alguns 
pormenores, podem ser olhados como redacções sucessivamente melhoradas de uma mesma obra 
(...).”, Arte de Navegar de Manuel Pimentel (Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1969), p. 
22. 
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e o globo; cousa muito necessaria para a pratica da navegação, e e de que muito 
pouco usavão atégora os Pilotos pela dificuldade que para eles tem a dita conta, e de 
não o fazerem nacia muitas vezes a grande diferença que achavão entre os pontos das 
suas fantesias postos nas cartas, e as terras que buscavão, principalmente navegando 
Leste Oeste; sendo que muitas vezes erão as fantesias boas, e por tanto o erro não 
nacia deles, mas do engano da carta pela diferença que ha do plano dela ao redondo 
do globo. 
Porém porque a dita conta he mais dificultosa do que convem para os pilotos que 
ordinariamente saõ pouco Arithmeticos, a reduzi a troncos de leguas para diversas 
alturas, com que lhe fica muito facil o poderem afinar na carta ajustadamente o ponto 
a que chamo respectivo por haver respeito á diferença entre a carta, e o globo (...).418 

 

Além das críticas à pouca disponibilidade matemática dos pilotos (ainda 

nessa época), nota-se a chamada de atenção para esse facto geométrico que se 

acentuava quando era necessário determinar longitudes. A solução que propõe para 

esse problema não seria original e reconhece-se a inspiração na obra de Céspedes, 

da qual se falará adiante, no Capítulo 2.2. 

Em relação a matérias nonianas, no fim do Capítulo II da 2ª parte, a 

propósito das suas tabelas solares, registo uma “Nota: Naõ trato de uma igualaçaõ 

que se deve fazer nas declinaçoens conforme estiveres mais, ou menos apartados do 

meridiano de Lisboa para Leste ou Oeste, para assim obrares mais exactamente, 

porque não he muito necessaria para os mares que daqui se costumaõ navegar para 

Leste até a India, e para Oeste ao Brazil, e Indias, e he embaraçada para os Pilotos”. 

Uma vez mais, detecta-se a observação sobre a validade das tabelas solares – 

originalmente apresentada por Nunes – num tratado português do século XVII.    

Serrão Pimentel também escreveu sobre a variação da agulha: no Capítulo 

XVI, parágrafo 4 – Discorrese acerca da quantidade dos minutos que em cada ano 

se muda a variação da Agulha computados huns anos por outros, abordou a 

dinâmica desta variação ao longo do tempo através de uma análise de dados e 

observações coligidos por homens da ciência (por exemplo, jesuítas como 

Athanasius Kircher e de leigos como Edmund Gunter) mas também por pilotos. No 

mesmo capítulo, mas agora no Schollio II (p. 87-89), Serrão Pimentel reflete sobre 

a questão a partir da sua distribuição espacial, afirmando que até então não tinha 

                                                 
 
418 L. Serrão Pimentel, Arte pratica de navegar, pp. 19-20. 
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encontrado dados suficientes para poder emitir uma opinião definitiva. Inclui aí 

uma observação, lembrando Pedro Nunes, a propósito do rumo que se tomava para 

ir à Madeira e da variação para o seu tempo presente: 

 

Mas com tudo considerando o que diz o grande Pedro Nunes no livro da Navegação 
impresso no ano de 1573 que a Ilha da Madeira se ia buscar no seu tempo ao 
Sudoeste (...). E posto que não seja o mesmo acharse hũa Ilha, ou terra ao Sudoeste, 
que demorar ela ao tal rumo, como sutilmente demonstra o mesmo Pedro Nunes, e 
nòs havemos defendido presidindo em conclusoes publicas em hũa grande casa do 
Paço; todavia isto é na prática quando a distancia dos lugares não é muito grande, 
mas nas pequenas, como he de Lisboa atè a Madeira não se conhece praticamente 
diferença sensivel em se buscar hũa terra ao Sudoeste, ou estar ela ao mesmo rumo, e 
semelhantemente se entende acerca dos mais rumos obliquos (...). 419 

 

Este breve comentário demonstra bem a diferença entre a questão teórica e a 

sua aplicação prática e o equilíbrio que o piloto ou navegador devia almejar. De 

facto, aponta Serrão Pimentel, esta observação de Nunes tinha razão de ser, mas 

localmente a linha de rumo pode ser aproximada a uma recta, facilitando assim a 

navegação pela carta. Já na página 88, apontou:  

 

(...) Depois de Pedro Nunes se começou a mudar a derrota da Ilha da Madeira, 
quando já bem claramente se conheceo que a Agulha nordesteava, porque sendo de 
antes a derrota sempre ao Sudoeste, vieraõ a fazer parte do caminho ao Sudoeste 
quarta ao Sul, atè quando a Agulha nordesteava dous terços de quarta, faziaõ então a 
derrota setenta, ou oitenta leguas ao Sudoeste, e o mais caminho ao Sudoeste quarta 
ao Sul, com que a hiaõ avistar, ou Porto Santo. 

 

Esta é uma interessante e importante indicação que demonstra outra das 

competências do cosmógrafo, neste caso da regularização das rotas. De facto, os 

dados recolhidos pelas viagens marítimas e o conhecimento da declinação 

magnética eram de suma importância para a reforma das rotas. Relembro que ainda 

no tempo de D. João de Castro não existia unanimidade em relação a uma rota tão 

                                                 
 
419 L. Serrão Pimentel, Arte pratica de navegar, p. 87. 
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usual como a de Lisboa à Madeira420  e aqui Pimentel sugere que Nunes terá tido 

alguma influência na sua “normalização”.   

Como referi anteriormente, António de Naiera foi um autor bastante lido 

durante o século XVII. Serrão Pimentel evidencia um pouco dessa mesma 

influência. Veja-se, por exemplo, que no Capítulo XVII, em que falou das léguas 

que era necessário andar para variar um grau segundo os diferentes rumos, 

sublinhou que tirou os valores da tabela de “Najera, mas com alguns numeros mais 

apurados”421 .   

Como se sabe, um dos temas que mais ocupava os cosmógrafos era a carta 

de marear e a sua correcta interpretação e utilização pelos práticos. O autor 

abordou-o directamente no Capítulo XIX422 , debruçando-se especificamente sobre a 

aplicação de vários troncos de léguas à carta quadrada normal. Esta solução foi 

introduzida na literatura especializada por Céspedes e representou uma variante 

cartográfica anterior à adopção da carta com latitudes crescidas. Serrão Pimentel 

não desconhecia esta solução e no Cap. XX – Do modo como se cartea (...), 

parágrafo I, refere que irá tratar de questões da carta quadrada normal, ressalvando: 

“Trato da nossa carta de marear em que saõ iguaes entre si os graos do Meridiano, 

que he mais facil para o uso que a que hoje fazem as naçoens do Norte com os 

graos de Meridiano desiguaes” 423 .  

O Capítulo XXI está cheio de notas sobre emendas do ponto de fantasia. Isto 

pode confirmar que havia uma preocupação por parte dos cosmógrafos de reformar 

a prática e que tinham arranjado uma maneira subtil de o fazer, dando regras para 

emendas, algo com que um piloto estaria bastante familiarizado. Este cosmógrafo 

percebeu que era possível chegar a um consenso: nem os pilotos precisariam de 

saber muita teoria nem os cosmógrafos teriam de deixar de trabalhar em prol da 

                                                 
 
420 Ver: Obras Completas de D. João de Castro, I, p. 126. 
421 “O sobredito se vé em resumo na taboada da seguinte na fórma em que a traz Najera, mas com 
alguns numeros mais apurados”. L. Serrão Pimentel, Arte pratica de navegar, p. 90. 
422 L. Serrão Pimentel, Arte pratica de navegar, p. 94. 
423 L. Serrão Pimentel, Arte pratica de navegar, p. 96. 
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melhoria da navegação. Uma vez mais, ver-se-á no Capítulo 2.2 como uma solução 

semelhante foi ensaiada durante o tempo de Céspedes.  

Esta necessidade de reformar a prática e adaptá-la à teoria também se 

percebe no Capítulo XXI: aqui as emendas de rumos oblíquos são, no fundo, um 

produto das teorias dos rumos. A propósito, Pimentel cita Snell e Metio mas não 

Nunes, possivelmente porque estes autores tinham composto textos considerados 

mais “modernos” onde estas questões se encontravam sistematizadas. O autor 

sugere uma diferença entre o que chama rumo simples e rumo composto. Neste 

caso um rumo oblíquo simples é uma linha de rumo (à maneira de Nunes).  

E foi sobre a emenda destes rumos oblíquos simples que escreveu no 

Capítulo XXI, parágrafo 2, introduzindo a noção de “ponto respectivo” que “faz 

ajustar a carta com o globo, (...) se naõ usarem [os pilotos] do ponto respectivo os 

ha de enganar a carta, particularmente quando cartearem de 20. graos para cima 

assim da banda do Norte como do Sul por qualquer dos rumos obliquos, e pelo de 

Leste Oeste, ou seja seguindo um sò rumo, ou tomando varias voltas, e tanto maior 

serà o erro, quãnto se acharem em maior altura, porque cada vez mais vai sendo 

diferente a carta com os mares, e terras nela descritos nas distancias de Leste a 

Oeste (...)”424  e facilita a sua utilização.  

Na continuação pode notar-se algo que também familiarizaria o leitor com o 

trabalho de Nunes e com alguns dos problemas da carta: 

 

Tambem no globo todos os rumos obliquos com mais, ou menos voltas se vaõ 
ajuntar nos pòlos, porque vaõ a modo de spiras, ou de caracol rodeando o globo, e 
cada vez ajuntandose mais huns com outros atè cõcorrerem nos pólos, mas na carta 
estes rumos obliquos todos saõ entre si paralelos, e tanta distãcia achareis de Leste a 
oeste entre qualquer dous do mesmo nome na Equinocial, como em qualquer altura, 
o que tambem he contra a verdade. 
Daqui nace que quanto maior for a altura, tanto na carta plana ordinaria estão postas 
de Leste a Oeste maiores as distancias dos mares, e de hũas terra a outras, do que na 
verdade ha no globo terráqueo.425 

 

                                                 
 
424 L. Serrão Pimentel, Arte pratica de navegar, p. 111. 
425 L. Serrão Pimentel, Arte pratica de navegar, p. 112. 
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Voltando um pouco atrás, enfatizava que na maioria dos casos 

(especialmente na navegação leste-oeste mas também para rumos oblíquos) os 

pilotos viam-se obrigados a emendar o cartear fazendo uso da tabela de conversão 

de graus em léguas, e muitos não sabiam ou não estariam na disposição de realizar 

estas contas. Por isso, Serrão Pimentel volta sugerir a adopção de troncos de léguas 

na carta, adaptados a diferentes alturas. Não obstante, sem essa solução sugeria ao 

piloto ser versado em “Arithmetica” de modo a resolver os problemas da carta. E 

nas páginas seguintes dá vários exemplos bastante pormenorizados dessa aplicação. 

Noutra nota, ainda sobre esta temática, mais especificamente no escólio II 

demonstra o uso do tronco de léguas para a altura de 30 graus no caso da navegação 

entre Lisboa e a Terceira, ainda que estes locais se encontrem próximo do paralelo 

de 39 graus. Com isto, analisa mesmo o exemplo de Pedro Nunes do triângulo, 

Lisboa–Madeira–Terceira e conclui que o exemplo de Nunes tinha alguns 

problemas e deveria ser corrigido:  

 

O insigne Pedro Nunes aponta o modo por onde se poz a Ilha Terceira na carta, a 
saber pelas frequentes navegaçoens dos Pilotos do seu tempo, que diziaõ acharem 
muitas vezes cousa de 262. leguas de distancia entre a abra de Lisboa, e Terceira (...) 
que achavaõ a Ilha da Madeira indo ao Sudoeste (...), porque nas distancias não 
grandes naõ se enxerga diferença na pratica se disseres que hum lugar dista do outro 
ao Sudoeste, ou que indo do primeiro sempre ao Sudoeste achais o segundo; posto 
que no rigor da theorica não seja assim, nem na pratica em distancias grandes, 
porque se nestas achares hum lugar indo sempre ao Sudoeste, não pode o achado 
estar ao Sudoeste daquele donde partistes, e se estiver ao Sudoeste não o podeis 
achar navegando sempre a este rumo como he doutrina do mesmo Pedro Nunes.426   

 

E fornece a sua própria demonstração que, devido ao facto de a Terceira 

estar um pouco mais a norte do que Nunes supôs, obtém cerca de 263 léguas, o que 

na prática, como aponta, não é significativo. Complementa e corrige as informações 

que Pedro Nunes havia dado, baseando-se em relatos de viagens:  

 
Porèm facilmente se desfaz assim demonstraçaõ que havemos feito fundada em 
suposiçoens erradas, como a suposta experiencia daquele tempo que Pedro Nunes 

                                                 
 
426 L. Serrão Pimentel, Arte pratica de navegar, pp. 129-130. 
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refere. Em quanto á demonstraçaõ, porque as suposiçoens em que se funda pelas 
informaçoens que ele teve saõ falsas, no que toca ás alturas da Ilha da Madeira, e 
Terceira, pois a Madeira não està em 32. graos  (...), mas em 32 1/2 (...) do mesmo 
rumo do Sudoeste, e a Terceira não està em 40. graos (...), mas em 39. (...) ao 
Noroeste da Madeira, e Leste Oeste com a Roca de Sintra, pelo que se fazendo o 
calculo com estas suposiçoens se achará que (...) distancia entre a abra de Lisboa, e 
Terceira ha sòmente 227 1/2 leguas (...). 
Acerca da experiencia dos Pilotos do tempo de Pedro Nunes que ele alega de 
acharem por suas fantasias as 262 1/2 léguas entre a Terceira, e a Roca he errada; 
porque sem duvida muito mais devemos estar pelas experiencias dos modernos de 
entaõ para cá, que quasi todos de comum consentimento concordaõ, que a Terceira 
està 30, ou 35. leguas mais a Leste do que anda situada na carta; e esta he a rezaõ 
pela qual sempre vaõ dando no cartear maiores sangraduras do que fazem ter andado, 
adiantando por este modo os pontos na carta. 
Nem he de maravilhar que no tempo de Pedro Nunes dessem a informaçaõ errada 
pelo que toca a fantesia, quando nas alturas do pòlo, que naõ saõ por fante sia, mas 
investigadas mediante o Astrolabio427 .  

 

Para completar, aponta a “(...) causa porque os Hydrografos que fazem as 

cartas de marear emendando as alturas das ditas Ilhas deixaraõ com tudo a Terceira 

tanto a Oeste como de antes (...) 262 1/2 leguas distante da Roca.”428 . Ora, na sua 

opinião, a causa está relacionada com o valor do grau em cada paralelo, algo que 

muitas vezes não seria observado por quem fazia as cartas quadradas. Diz mais, que 

Holandeses e Ingleses estariam mais atentos a estas problemáticas e já observavam 

estas alterações tanto nas cartas quadradas normais quanto nas cartas com latitudes 

reduzidas429 .  

Os Capítulos XXIII e XXIV são dedicados ao regimento da estrela do 

norte430  e aqui o autor dá uma tabela com os valores do que se tem de juntar ou tirar 

à polar para computar a altura. Junta duas notas das quais a nota I faz referência à 

variação destes valores com a latitude, matéria (uma vez mais) tratada por Nunes:  

 

Advirto para os Mathematicos que se me naõ esconde que deve ser diversa a 
quantidade dos minutos anexos ao grao, que se devem ajuntar ou tirar conforme for 
diversa a altura, ou do pólo, ou da estrela polar sobre o Horizonte. Porém na Arte 

                                                 
 
427 L. Serrão Pimentel, Arte pratica de navegar, pp. 130-131. 
428 L. Serrão Pimentel, Arte pratica de navegar, p. 132. 
429 Está fora dos objectivos desta tese avaliar se esta sua observação estaria realmente correcta, 
confirmando uma certa desactualização da cartografia portuguesa no final do século XVII, ou não. 
430 L. Serrão Pimentel, Arte pratica de navegar, p. 146. 

 219



maior mostro que isto he insensivel para a pratica da navegação em huns rumos, em 
outros cousa de pouquissima importancia, a respeito da pouca distancia que se 
pretende tem a estrela polar do pòlo, e cada vez terá menos atè daqui a muitos 
séculos. 431   

 

Na nota II, referiu um instrumento para auxiliar a tomar os valores da polar 

“quasi semelhante ao que traz Antonio de Najera, ou se póde fazer pelo modo que 

traz Cespedes de que usaõ muitos marinheiros Inglezes, Olandezes, e de outras 

naçoens”432 .  

No que diz respeito a matérias nonianas, fica por aqui. O seu filho Manuel 

Pimentel viria a publicar título com objectivos e matérias semelhantes cuja análise 

não se irá contemplar nesta tese433 .  

Percebe-se assim que este texto de Serrão Pimentel funcionou como uma 

actualização dos conhecimentos cosmográficos associados à arte de navegar, em 

Portugal. Na verdade, após a restauração da independência ele tomou a si essas 

tarefas em vários campos científicos prestando um serviço valioso ao país. Em 

relação à presença de Pedro Nunes, verifica-se que Serrão Pimentel o usa como 

fonte principalmente devido ao seu trabalho enquanto cosmógrafo. Isto é 

interessante pois penso que confirma as matérias em que, nesta altura, Pimentel 

considerava que Nunes ainda era uma referência para a prática: rumos, carta de 

marear e reforma dos regimentos. 

 

 

 

                                                 
 
431 L. Serrão Pimentel, Arte pratica de navegar, p. 147. 
432 L. Serrão Pimentel, Arte pratica de navegar, p. 147. Trata-se do instrumento que Naiera 
apresenta no fl. 45v. da sua Navegacion especulativa y pratica (1628).   
433 Manuel Pimentel, Arte practica de navegar: e Roteiro das viagens, e costas maritimas do Brasil, 
Guine, Angola, Indias e Ilhas Orientaes e Occidentaes: agora novamente emendado e acrescentado 
o Roteiro da costa de Espanha, e Mar Mediterraneo, por Manoel Pimentel Cosmographo mòr do 
Reyno, e Senhorios de Portugal (Lisboa: Bernardo da Costa de Carvalho, 1699). 
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2.1.3 A «Aula da Esfera» do Colégio de Santo Antão e o ensino da 
navegação 

 

A secção que se segue versa sobre a presença de matérias ligadas à arte e ciência de 

navegar na «Aula da Esfera» do Colégio jesuíta de Santo Antão, em Lisboa. Em 

particular, seguindo a directiva que tem pautado esta tese, procura-se avaliar a 

presença de conteúdos relacionados com a obra de Pedro Nunes. Como tal, escusar-

me-ei a apresentar um estudo muito detalhado da própria Companhia, da sua 

presença em Portugal e mesmo da história da «Aula da Esfera». Tudo isto está 

presente em trabalhos mais competentes, cujo objectivo foi precisamente estudar 

estes tópicos. Limitar-me-ei a dar breves indicações sobre essa história, focando 

mais a atenção nos aspectos lectivos e científicos. Nesse sentido, sempre que 

possível, dar-se-ão indicações no sentido de informar o leitor sobre algumas obras 

de referência.  

 

***** 

 

A Companhia de Jesus foi fundada em 1534 por sete estudantes da 

Universidade de Paris: Pierre Fevre, Francisco Xavier, Alfonso Salmeron, Diego 

Laynez, Nicolau Bobedilla, Simão Rodrigues e Inácio de Loyola434 .  

A Península Ibérica foi, desde cedo, considerada uma zona prioritária para a 

acção da Companhia. Diversos factores contribuíram para tal orientação mas o 

facto de as nações peninsulares dominarem praticamente todo o espaço comercial 

                                                 
 
434 Para uma descrição mais generalizada da história dos primeiros anos da Companhia de Jesus ler, 
por exemplo: John W. O’Malley, The first Jesuits (USA: Harvard University Press, 1993); Michael 
Foss, The founding of the Jesuits (New York: Weybright and Talley, 1969); James Brodrick, The 
origin of the Jesuits (Westport, CT: Greenwood Press, 1971). Em relação à história da Companhia 
de Jesus várias indicações serão dadas ao longo deste capítulo. Existem, no entanto, obras 
indispensáveis que abrangem várias temáticas e, por isso, nem sempre serão referidas ainda que a 
sua consulta seja obrigatória. Exemplos: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Carlos 
Sommervogel (Coord.), 12 Vols. (Bruxelles: Société Belge de Librairie, 1890-1960); Lászlo Polgár 
(Ed.), Bibliographie sur l'Histoire de la Compagnie de Jésus, 1901-1980, 6 Vols., (Roma: Institutum 
Historicum, 1980-1990). 
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fora da Europa terá seduzido a Companhia que procurava alargar o seu projecto de 

evangelização. Os primeiros jesuítas, com Simão Rodrigues e Francisco Xavier à 

cabeça, chegaram a Portugal em 1540 tendo Xavier partido para Goa no ano 

seguinte, viagem essa que partilhou com Martim Afonso de Sousa, futuro Vice-Rei 

da Índia.  

Mas se os jesuítas tinham interesse em estabelecer-se na península também 

as cortes locais retribuíram esse seu interesse. No caso português, D. João III 

percebeu as vantagens desta colaboração – principalmente a nível dos vários 

serviços religiosos promovidos quer no continente quer, por exemplo, em colónias 

emergentes como o Brasil – e assim as actividades jesuítas em Portugal 

beneficiaram desde cedo do apoio do monarca e de muitas outras figuras ligadas à 

corte435 .  

A província portuguesa foi oficialmente criada em 1546 mas já antes, em 

1542, Simão Rodrigues havia fundado o Colégio de Jesus, em Coimbra. As 

características de funcionamento em rede das instituições inacianas não sofreram 

grandes alterações em Portugal, e contabilizam-se 26 colégios ao longo da sua 

história no nosso país. Alguns dos colégios que mais se destacaram foram: o 

Colégio das Artes, em Coimbra, fundado nos anos 40 do século XVI, e dirigido 

pelos Jesuítas a partir de 1555 e o Colégio do Espírito Santo, em Évora, que iniciou 

as suas actividades públicas em 1553, e passou a Universidade em 1559. No caso 

do Colégio de Santo Antão, em Lisboa, a sua importância reside não tanto na sua 

dimensão mas sim no impacto que teve na história da educação científica no nosso 

país436 . 

 

                                                 
 
435 Sobre a história da companhia em Portugal ver, por exemplo: Francisco Rodrigues, 
História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, 7 Vols., (Porto: Livraria Apostolado da 
Imprensa, 1938-1950); Dauril Alden, The Making of an Enterprise: The Society of Jesus in Portugal, 
Its Empire and Beyond: 1540-1750 (Stanford: Stanford University Press, 1996).  
436 Não se pode considerar que estes três colégios detivessem igual importância na época. Segundo 
Ugo Baldini: “(...) Santo Antão, fu una scuola meno completa e meno rinomata di almeno due altre 
dei gesuiti in Portogallo, i collegi di Coimbra e di Évora”, Ugo Baldini, «L’insegnamento della 
matematica nel Collegio di S. Antão a Lisbona, 1590-1640», in: Nuno da Silva Gonçalves (coord.), 
A Companhia de Jesus e a Missionação no Oriente. Actas do Colóquio Internacional, 21-23 de Abril 
1997, (Lisboa: Brotéria, Fundação Oriente, 2000), p. 275. 
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2.1.3.1. Ensino científico pelos Jesuítas 

 

Os primeiros constituintes da Companhia de Jesus eram homens educados e 

com fortes ligações à Universidade de Paris – não é por acaso que muitas vezes se 

encontra exposto na literatura o modus Parisiensis que pautou as primeiras 

directivas educativas437 . Na opinião de Howard Grey, esta experiência educativa – 

de importância decisiva no caso de Loyola – foi determinante para o abraçar de um 

projecto alargado de instrução:  

 
The way the Jesuits learned was part of their mission. Their esteem for truth, their 
commitment to study for its own sake, their ability to succeed academically without 
alienating themselves from the humility and availability of the Master they followed 
– these were part of the educational program for Jesuits. The Jesuit scholastic was 
expected to integrate his formal education into the pattern of his apostolic life (...). A 
Jesuit’s education was supposed to enhance his apostolic labor, not his social 
status.438 

 

Na perspectiva inaciana, a educação era vista como uma forma de chegar às 

pessoas: por um lado a instrução potenciava a compreensão do evangelho e por 

outro só alguém educado teria uma capacidade de transmitir os conteúdos das 

escrituras de uma forma mais completa. Segundo este pressuposto, a Universidade 

era vista como um local por excelência onde esse processo de apostolado intelectual 

seria mais evidente, sendo privilegiado um contacto mais próximo com potenciais 

“apóstolos”439 . Essa oferta de educação de nível avançado e gratuita foi bem 

acolhida na Europa católica pós-reforma. Ainda que tivesse demorado um pouco a 

sua entrada no sistema universitário, a Companhia optou por rapidamente criar 

colégios que permitiam um contacto mais alargado com as populações.   

                                                 
 
437 Sobre este tópico ver, por exemplo: Gabriel Codina, S.J., «The “Modus Parisiensis”», in: Vincent 
J. Duminuco, S.J. (Ed.), The Jesuit Ratio Studiorum: 400th Anniversary Perspectives, (New York: 
Fordham University Press, 2000) 28-49. 
438 Howard Grey, S.J., «The experience of Ignatius Loyola: background to Jesuit education», 
Vincent J. Duminuco, S.J. (Ed.), The Jesuit Ratio Studiorum: 400th Anniversary Perspectives, (New 
York: Fordham University Press, 2000), p. 17. 
439 Ver, por exemplo: George Ganss, S.J., Saint Ignatius’ Idea of a Jesuit University (Milwaukee: 
Marquette University Press, 1956). 
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Além da grande influência de Inácio de Loyola, os primeiros anos da 

educação nas instituições jesuítas foram fortemente marcados pela acção de três 

outros irmãos: Diego de Ledesma que elaborou os primeiros esboços dos estatutos 

do Collegio Romano 440; Jerónimo Nadal, que supervisionou os colégios na Bélgica, 

França, Espanha e Portugal até 1568; Claudio Aquaviva que teve um papel muito 

importante na elaboração da versão definitiva da ratio studiorum (1599). Importante 

foi também o papel de Cristóvão Clávio, acérrimo defensor da inclusão de estudos 

matemáticos na educação jesuíta. Este eminente matemático, que estudou na 

Universidade de Coimbra entre 1556 e 1560, elaborou vários textos em que 

exprimia a sua visão da organização dos estudos matemáticos. Neles se incluía por 

exemplo, numa primeira fase, a sugestão do estudo do De crepusculis de Pedro 

Nunes441 . Clávio admirava o trabalho de Nunes e foi provavelmente o seu maior 

divulgador dentro da Companhia, no século XVI. 

A historiografia que aborda a organização e directrizes do ensino no seio da 

Companhia de Jesus distingue claramente o período antes de 1599, ano em que 

entra em vigor a ratio studiorum (documento central para a orientação e 

organização da prática lectiva), do período anterior onde vigoravam as 

Constituições inacianas442 . Apesar de a ratio studiorum ser a face visível do ensino 

jesuíta há historiadores que consideram as Constituições inacianas como o 

documento educacional fundamental. Por exemplo, John Wise chega mesmo a 

                                                 
 
440 Sobre esta instituição ver, por exemplo: Ricardo Garcia Villoslada, Storia del collegio romano 
dal suo inizio (1551) alla soppressione della Compagnia di Gesù (1773), in: Anacleta Gregoriana. 
Series Facultatis Historiae Ecclesiasticae, Vol. LXVI, (Romae: Aedes Universitatis Gregorianae, 
1954). Sobre o ensino da matemática nesta instituição, ver: Ugo Baldini, «The Academy of 
Mathematics of the Collegio Romano from 1553 to 1612», in: Mordechai Feingold (ed.), Jesuit 
Science and the Republic of Letters, (Cambridge (Mass.), London: MIT Press, 2003) 47-98.  
441 Romano Gatto, «Christoph Clavius’ Ordo Servandus in Addiscendis Disciplinis Mathematicis 
and the Teaching of Mathematics in Jesuit Colleges at the Beginning of the Modern Era», Science & 
Education, 15 (2006), p. 245. Além desta sugestão, a Esfera de Clávio levou o conhecimento de 
algumas partes da obra de Nunes ao publico jesuíta e não só. Por exemplo, o livro dos Crepúsculos 
de Nunes é citado na edição romana de 1581, na página 183 e página 254. Também os climas 
relembram o texto noniano sobre o assunto na página 411.  
442 Sobre o sistema de ensino jesuíta existem várias opções bibliográficas que interessa considerar. 
Destaco: Thomas A. Hughes, Loyola and the Educational System of the Jesuits (New York: 
Scribner, 1892); Aldo Scaglione, The Liberal Arts and the Jesuit College Systems (Amsterdam: John 
Benjamins, 1986).  
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defender que neste documento se pode encontrar originalidade e decisão 

confirmadas pela adesão ao aristotelismo e a uma orientação teológica próxima de 

S. Tomás de Aquino443 . Por outro lado, a ratio é considerado um documento pouco 

afoito e fortemente baseado no plano de estudos seguido na Universidade de Paris. 

Nesse aspecto, pode considerar-se que os jesuítas herdaram a educação do seu 

tempo, trabalhando-a e melhorando-a na medida das suas capacidades.  

Nos primeiros tempos verificou-se uma necessidade real de formação 

intelectual dentro da Companhia já que nem todos os novos membros da 

organização (que se expandia rapidamente) tinham antecedentes universitários. 

Assim, foram criados colégios e casas junto de universidades já estabelecidas de 

maneira a aproveitar a estrutura de ensino já existente. O primeiro colégio destinado 

ao ensino de leigos foi fundado em Messina (Sicília) em 1548 e serviria como 

modelo para as escolas futuras que lhe seguiram.  

Rapidamente se tornou necessário adoptar regras globais que pautassem a 

acção e oferta de ensino jesuíta. Este processo passou por várias etapas durante a 

segunda metade do século XVI. Esse período foi deveras importante para se 

experimentar e procurar apurar um conjunto de princípios que iriam assim pautar a 

implementação do sistema educativo jesuíta. Entre 1565 e 1572 deu-se a redacção 

de 4 importantes textos reguladores. Em 1581, Claudio Aquaviva torna-se Geral e 

foi dado novo impulso na constituição de um plano de conduta que em 1586 e 1591 

iria ter versões preliminar e em 1599 (após deliberação na 5ª congregação geral de 

1593-1594) dar origem ao texto final da ratio444 . Este documento foi seguido quase 

sem alterações até 1832445 . 

                                                 
 
443 John E. Wise, «Jesuit School beginnings», History of Education Quarterly, 1 (1961) 28-31. 
444 Para um descrição mais detalhada do processo textual que antecedeu a redacção definitiva da 
ratio studiorum ver: Jon Padberg, S.J., «Development of the Ratio Studiorum», in: Vincent J. 
Duminico (ed.), The Jesuit Ratio Studiorum: 400th Anniversary Perspectives, (New York: Fordham 
University Press, 2000) 80-100. 
445 Em 1986 surgiu uma edição crítica dos textos latinos de 1580, 1591 e 1599. Ver: Ratio atque 
Institutio Studiorum Societatis Iesu, in: Ladislaus Lukàcs (ed.), Monumenta Paedagogica Societatis 
Iesu, Vol. 5, (Rome: Institutum Historicum Societatis Iesu, 1986). Em português ver a recente 
edição: Código pedagógico dos Jesuítas. Ratio studiorum da Companhia de Jesus. Regime escolar e 
curriculum de estudos. Edição bilingue latim-português, Margarida Miranda (Introdução, versão 
portuguesa e notas), (Lisboa: Esfera do Caos, 2009). Para saber mais sobre este importante texto 
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2.1.3.2 O Colégio de Santo Antão 

 

Diversos aspectos fazem do modelo jesuíta de ensino algo de inovador na sua 

época. Desde logo a estrutura supra nacional da Companhia de Jesus e o facto de, 

fruto desta condição, ser imperativo estabelecer uma rede global de acção 

educativa. Esta organização beneficiava da experiência diária de todos os colégios e 

das informações fornecidas por estes a Roma, o que permitia uma gestão dinâmica 

dos cursos oferecidos. Esta dispersão, em conjunto com os contextos locais, induziu 

também singularidades de normas que, no limite, se poderiam atribuir a cada 

colégio e que no caso Português foram particularmente interessantes. As actividades 

científicas dos Jesuítas nos territórios ultramarinos apresentam uma complexidade e 

variedade proporcionais aos contextos multiculturais coloniais em que se inseriam, 

temática não abordada nesta tese446 . 

Quando atingiu o pico da sua actividade, por volta de 1750, a Companhia de 

Jesus dirigia mais de 500 colégios e universidades na Europa, cerca de 100 nas 

colónias ultramarinas e cerca de 270 missões pelo mundo. Cerca de dois séculos 

antes, começara a sua expansão e Portugal foi a primeira província oficial, criada 

em 1546. No início dos anos de 1550, Loyola escrevia a Rodrigues incentivando-o a 

criar os primeiros núcleos de ensino em Portugal. Em Lisboa, a escolha do local 

recaiu no abandonado Mosteiro de Santo Antão – situado no actual bairro da 

Mouraria e que em 1541, havia sido doado por acção régia. A princípio, o mosteiro 

servia apenas de habitação (desde Janeiro de 1542) mas uns anos mais tarde 

passaria a oferecer aulas.  
                                                                                                                                        
 
existe bastante literatura disponível, além de alguns títulos já referidos, como por exemplo: Claude 
Pavur, S.J., The Ratio Studiorum: The Official Plan for Jesuit Education (Saint Louis: The Institute 
of Jesuit Sources, 2005); Ratio Studiorum: Jesuit Education, 1540-1773, John Atteberry, John 
Russell (eds.), (Massachusetts: Boston College, 1999).  
446 Sobre este tema existe alguma literatura, tanto geral como dedicada a diversos territórios. Para 
uma visão geral ver, por exemplo: Steven J. Harris, «Jesuit Scientific Activity in the Overseas 
Missions, 1540-1773», Isis, 96 (2005) 71-79; Alfredo Dinis, «Os Jesuítas e o intercâmbio científico 
entre a Europa e o Oriente do século XVI ao século XVIII», in: História das Ciências Matemáticas: 
Portugal e o Oriente, (Lisboa: Fundação Oriente, 2000) 147-168. 
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A actividade lectiva começou oficialmente em Fevereiro de 1553, com 

inauguração pública a 18 de Outubro do mesmo ano. O sucesso do novo colégio foi 

tal que rapidamente houve necessidade de começar a procurar novas instalações que 

suportassem uma população estudantil que ultrapassava, em 1554, os 600 alunos. 

Em 1574, esse projecto avançou tendo uma nova localização em vista e com total 

apoio por parte do rei D. Sebastião e de seu tio-avô, o Cardeal D. Henrique. A 

primeira pedra seria colocada a 11 de Maio de 1579. A transição gradual para as 

novas instalações (onde hoje se encontra o Hospital de São José) começou em 1593 

e demorou ainda alguns anos, seguindo o ritmo da própria construção. 

Foi precisamente este o ainda cardeal D. Henrique (com a aprovação do rei) 

que requisitou a existência de uma aula totalmente dedicada ao ministério de 

assuntos científicos. Como foi apontado por Henrique Leitão, esta aula surgiria para 

colmatar a fraca oferta de ensino científico de matemática e ciências afins em 

Portugal. Tanto na Universidade de Coimbra como na aula do cosmógrafo em 

Lisboa, o ensino de ciência matemática estava fortemente ligada à figura de Pedro 

Nunes e com o seu afastamento e morte (1578) a qualidade e frequência das aulas 

deteriorou-se imenso, acabando por ser uma pálida imagem do rigor e profundidade 

do trabalho de Nunes. O rei e o cardeal, fortemente influenciados pela figura do 

matemático salaciense, não podiam aprovar tal panorama e viram nos padres 

jesuítas e no seu ensino metódico e competente a resposta a estas preocupações. 

Em relação ao ensino da esfera, Bernardo Mota referiu que nos “colégios de 

Coimbra, Évora e Lisboa há notícias de que a esfera foi leccionada desde o início, 

embora seja difícil avaliar a efectiva continuidade dessa ensino.”447 . Ou seja, as 

manifestações associadas ao ensino científico foram comuns nos anos que 

antecederam o estabelecimento da “aula” lisboeta por João Delgado (em 1590). Na 

sua tese de doutoramento, Mota evidencia ainda os cursos de alguns professores em 

                                                 
 
447 Bernardo Machado Mota, «O debate sobre o estatuto da matemática em Santo Antão a partir de 
1590», in: Sphaera Mundi: A Ciência na Aula da Esfera. Manuscritos científicos do Colégio de 
Santo Antão nas colecções da BNP (Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2008), p. 47.  
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Évora e a sua continuidade ao longo da década de 1580448 . Diferencia ainda os 

espaços desse ensino “(...) um, no âmbito do curso de filosofia, onde era leccionada 

em latim e frequentada sobretudo por alunos jesuítas, observando a finalidade de 

compreender melhor os textos científicos de Aristóteles; outro, no âmbito da «Aula 

da Esfera», onde era leccionada em português e frequentada sobretudo por alunos 

externos à Companhia (...)”449 . 

A aula da esfera estava associada ao ensino de matérias de sphaera, ou seja, 

a base da cosmografia com reminiscências no Tractatus de sphaera de Sacrobosco. 

No final do século XVI, Clávio escreveu uma versão comentada desta obra que 

constituiu o canon a seguir pelas escolas jesuítas450 . A esta base (e em conjunto 

com as ferramentas matemáticas necessárias) juntavam-se outras importantes 

matérias que iam desde a geografia, à filosofia natural, teoria de planetas, óptica, 

astronomia, etc. Juntando-se a estas havia oferta de outras matérias, neste caso 

função de idiossincrasias locais: em Portugal destacava-se o ensino da arte e ciência 

de navegar. Em conjunto, e na sua forma mais comum, estas matérias eram 

destinadas a jovens jesuítas (pré-universitários não menores que 14 anos) mas 

também a alunos externos que procuravam aprender algo que não era oferecido a 

nível universitário. 

                                                

As aulas regulares no colégio lisboeta decorreram desde (o mais tardar) 

1590 até à expulsão dos jesuítas em 1759. Durante este tempo, contaram com a 

colaboração de mais de trinta professores, sendo que cerca de um terço foram 

professores estrangeiros. Henrique Leitão apontou as razões para este número de 

professores estrangeiros: em primeiro lugar a falta de docentes portugueses 

especializados e em segundo lugar o facto de a Companhia de Jesus ser em si, uma 

organização complexa e supra-nacional o que promoveu o desenvolvimento 

 
 
448 Bernardo Machado Mota, «O debate sobre o estatuto da matemática em Santo Antão a partir de 
1590», pp. 47-48. 
449 Bernardo Machado Mota, «O debate sobre o estatuto da matemática em Santo Antão a partir de 
1590», p. 50. 
450 Tanto quanto sei, o trabalho mais completo sobre este tema ainda é: James M. Lattis, Christopher 
Clavius and the Sphere of Sacrobosco: the roots of jesuit astronomy on the eve of the Copernican 
revolution, Dissertação de doutoramento, University of Wisconsin, 1989. 
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internacional do Colégio. Este facto, aliado à grande extensão da província 

portuguesa, gerou uma forte circulação de pessoas fortemente treinadas em 

ciências451 :  

 
A «Aula da Esfera» foi, durante muitas décadas, a mais importante instituição 
portuguesa de ensino de náutica e todas as técnicas associadas à navegação. Foi 
também uma das mais importantes instituições de ensino de arquitectura e 
engenharia militar, de perspectiva e cenografia. Acima de tudo, esta aula foi o ponto 
de entrada em Portugal de muitas novidades científicas. Assuntos tão diversos como 
o telescópio e as suas extraordinárias observações, os debates acerca do ordenamento 
cosmológico do mundo, as teses de Galileu, o uso de logaritmos, etc. tiveram no 
Colégio de Santo Antão a sua porta de entrada no nosso País. Para outros assuntos – 
a estática e a mecânica teórica, a física de algumas máquinas simples, a óptica 
geométrica – a «Aula da Esfera» parece ter sido a única instituição, até meados do 
século XVIII, onde essas matérias foram ensinadas e discutidas de maneira regular e 
consistente. O Colégio foi também essencial na modernização e na 
institucionalização da astronomia em Portugal. Foi a partir dele que se iniciou a 
publicação regular de efemérides astronómicas e foi nele que se criou o primeiro 
observatório astronómico digno desse nome em Portugal.452 

 

 Ainda se deve sublinhar que, até cerca de 1620 as aulas de matemática do 

Colégio de Santo Antão foram leccionadas por professores formados na Academia 

de Matemática do Collegio Romano. Esta ligação foi importante porque permitia 

que em Portugal houvesse aulas de elevado nível de qualidade ao mesmo tempo que 

permitia que os missionários vissem facilitado o seu acesso a territórios 

ultramarinos. Muitos desses missionários eram ainda estudantes e durante a sua 

estadia neste país tinham hipótese de terminar os seus cursos de teologia em 

Coimbra ou de Matemática em Lisboa. Leigos ou crentes, vários quadros técnicos 

especializados tiveram formação na aula de Lisboa. Várias especialistas de 

engenharia, docentes e mesmo cosmógrafos como Luís Serrão Pimentel e Manuel 

Pimentel se destacam entre os alunos que passaram pela aula da esfera de Santo 

Antão.  

                                                 
 
451 Henrique Leitão, A ciência na “Aula da Esfera” no Colégio de Santo Antão 1590-1759 (Lisboa: 
Comissariado Geral das Comemorações do V Centenário do Nascimento de S. Francisco Xavier, 
2007), p. 21. 
452 Henrique Leitão, A ciência na “Aula da Esfera” no Colégio de Santo Antão 1590-1759, p. 22. 

 229



Contudo, observa-se que além de o Colégio de Santo Antão não ter tido a 

exclusividade do ensino científico jesuíta em Portugal, nem sequer foi o colégio 

mais importante da assistência portuguesa. Provavelmente, como apontou Ugo 

Baldini, por não estar próximo de uma universidade453 . Mas o mesmo investigador 

não deixou de notar as razões da impostância da aula da esfera: “La cattedra nel 

collegio di S. Antão fu quindi un unicum nella Compagnia, se si considerano 

insieme le ragioni della sua esistenza, i programmi e la topologia dei 

frequentanti”454 . De seguida, ver-se-á com mais pormenor o porquê desta 

afirmação, especialmente no que diz respeito ao programa de estudos na aula da 

esfera.  

 

2.1.3.3. O ensino da náutica e a presença de Pedro Nunes na Aula da Esfera. 

 

A existência de ensino técnico-científico em Santo Antão está ligada a um pedido 

real, em nome de D. Sebastião. O objectivo principal era o de preencher uma falta 

na oferta pública destas matérias, em Portugal. E um dos problemas estava no 

ensino da náutica, algo que se vinha agudizando desde o desaparecimento de Pedro 

Nunes455 . 

A escolha de matérias a leccionar em Lisboa foi condicionada pelas regras 

da ratio studiorum e também por factores locais. As Regras comuns a todos os 

professores das faculdades superiores permitiam que qualquer matéria fosse 

ensinada desde que os estudos se orientassem de maneira a que os ouvintes se 

sentissem movidos para servir a Deus, e desde que se inserissem numa política 

educativa local. À partida, isto impediria que se lhes fossem ensinadas temáticas 

menos próprias ou não contextualizadas. Não obstante, o Colégio de Santo Antão 

                                                 
 
453 Ugo Baldini, «L’insegnamento della matematica nel Collegio di S. Antão a Lisbona, 1590-1640», 
in: Nuno da Silva Gonçalves (coord.), A Companhia de Jesus e a Missionação no Oriente. Actas do 
Colóquio Internacional, 21-23 de Abril 1997, (Lisboa: Brotéria, Fundação Oriente, 2000), p. 275. 
454 Ugo Baldini, «L’insegnamento della matematica nel Collegio di S. Antão a Lisbona, 1590-1640», 
p. 277. 
455 Sobre a génese da aula da esfera ver: Ugo Baldini, «L’insegnamento della matematica nel 
Collegio di S. Antão a Lisbona, 1590-1640».  
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foi palco de lições de quiromancia, astrologia judiciária e outras “ciências” por 

vezes consideradas marginais456; por outro lado ofereciam-se matérias claramente 

pautadas por contextos locais como, por exemplo, a náutica e mais tarde a 

fortificação militar. Sobre as matérias aí leccionadas, Samuel Gessner apontou que 

“Os títulos dos manuscritos de Santo Antão anunciam os assuntos tratados: 

aritmética, astronomia, astrologia, cosmografia, esfera, estática, náutica [etc.]”457 . 

Também se percebe pelas regras que os autores dados e citados nas aulas 

eram aprovados pelos Perfeitos e por outros organismos de gestão escolar, e faziam 

parte de um certo canon. Conclui-se ainda que o debate de ideias era livre e que o 

professor não deveria castrar opiniões diversas, ainda que as devessem orientar. 

Havia muito cuidado na introdução de matérias novas, especialmente as que não 

tivessem sido já alvo de debate (incluía-se aqui o debate no seio de instituições 

católicas) e de opiniões de autores idóneos. Sempre que possível aconselhava-se 

que o mestre remetesse o aluno para as fontes primárias ou para anotações 

fidedignas de mestres anteriores.  

Conservam-se hoje em dia várias fontes referentes a Santo Antão, entre 

notas de alunos e de professores. Segue-se nesta tese o catálogo Sphaera Mundi: A 

Ciência na Aula da Esfera. Manuscritos científicos do Colégio de Santo Antão nas 

colecções da BNP, (Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2008)458 . 

Assim, na análise deste tipo de fontes importa lembrar o propósito com que 

foram escritas e que, ao mesmo tempo, estas constituem importantes indicações 

sobre que tipos de especialização detinham os mestres. Alguns desses manuscritos 

serão as fontes consideradas para o estudo que se segue e que, relembro, procura 

                                                 
 
456 Sobre o ensino destas matérias ver, por exemplo: Henrique Leitão, «Entering dangerous ground: 
Jesuits teaching astrology and chiromancy in Lisbon», in: John W. O’Malley S.J., Gauvin Alexander 
Bailey, Steven J. Harris, T. Frank Kennedy S.J. (eds.), The Jesuits II: Cultures, Sciences, and the 
Arts, 1540-1773 (Toronto: University of Toronto Press, 2006) 371-389. 
457 Samuel Gessner, «”Das Spheras Artefiçial, Soblunar e Celeste”: O papel dos instrumentos 
matemáticos nos escritos do Colégio de Santo Antão em Lisboa», in: Sphaera Mundi: A Ciência na 
Aula da Esfera. Manuscritos científicos do Colégio de Santo Antão nas colecções da BNP (Lisboa: 
Biblioteca Nacional de Portugal, 2008), p. 75. 
458 Sphaera Mundi: A Ciência na Aula da Esfera. Manuscritos científicos do Colégio de Santo Antão 
nas colecções da BNP, Henrique Leitão (comissário científico), Lígia Martins (coordenação técnica 
e catalográfica), (Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2008). 
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responder a várias questões, entre as quais: Seria Pedro Nunes ensinado nas aulas 

jesuítas de Lisboa? Que matérias eram ensinadas? Como eram ensinadas? Que lugar 

ocupavam as ideias de Nunes no canon jesuíta? Que estatuto detinha Nunes na 

educação jesuíta?, etc. 

 

A arte de navegar e navegação teórica eram disciplinas associadas 

normalmente ao ensino da matemática. Na ratio, a matemática não detinha um 

lugar especial e estava ligada à Faculdade de Filosofia (Estudos Superiores) onde se 

destacava, isso sim, o ensino de línguas, a retórica e a teologia. Veja-se em 

pormenor as determinações que regiam a acção do professor de matemática459 :  

 

1. O professor de matemática dará aos alunos de física os elementos de 
Euclides, durante cerca de três quartos de hora da aula. Depois dos alunos se 
exercitarem cerca de dois meses nesta matéria, acrescente algumas noções de 
geografia ou [do tratado] Da Esfera, ou de outras matérias que habitualmente 
são mais do seu agrado, mas faça-o juntamente com Euclides (no mesmo dia 
ou em dias alternados).  
  
2. Todos os meses, ou pelo menos de dois em dois meses, procure fazer com 
que um dos alunos resolva algum problema conhecido de matemática, na 
presença de um público alargado de filósofos e teólogos. No fim, se perecer 
oportuno, faça-se a arguição.  
 
3. Uma vez por mês, de preferência ao sábado, em lugar da prelecção do 
mestre, repetir-se-ão, em público, as principais questões dadas durante aquele 
mês.  

 
Confirma-se aqui a importância do tratado da esfera e de Euclides como 

propedêutica aos estudos de filosofia natural e a atenção dada aos alunos que mais 

se fizessem notar nestas matérias. A estes estaria destinado o ensino de tópicos mais 

avançados conforme as suas capacidades. De assinalar que também os estudantes 

externos estavam sujeitos a regras próprias, que incluíam a obediência aos 

                                                 
 
459 Código pedagógico dos Jesuítas. Ratio studiorum da Companhia de Jesus. Regime escolar e 
curriculum de estudos. Edição bilingue latim-português, p. 146. 
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professores, aos preceitos da sala de aula e à fé cristã, além da necessária dedicação 

ao trabalho e estudo das artes liberais. 

 A Aula começaria o seu funcionamento regular no ano de 1590. João 

Delgado (ca. 1553-1612)460 , aluno da Academia romana de Clávio, tornava-se o 

primeiro professor das “novas” aulas em Santo Antão. Iria manter-se ligado a estas 

funções, ainda que intermitentemente, até à sua morte em 1612461 .  

Dos seis manuscritos a si atribuídos no catálogo Sphaera Mundi: A Ciência 

na Aula da Esfera. Manuscritos científicos do Colégio de Santo Antão nas 

colecções da BNP, metade versam temas relacionados com astrologia e os outros 

três apresentam temas de sphaera e de teoria de planetas. Não tenho conhecimento 

de outros manuscritos que lhe sejam atribuídos ou que correspondam a notas 

relativas às suas aulas. 

Da leitura de notas das suas aulas, percebe-se que Delgado foi 

particularmente activo na defesa e legitimação do estatuto das ciências 

matemáticas462 . Em relação à presença de matérias relacionadas com o trabalho 

(sobre náutica) de Pedro Nunes seria difícil encontrá-las neste tipo fontes. Ainda 

assim investiguei mais atentamente o manuscrito Esphera do mundo: Tratado sobre 

o «Céu empireo té o concavo da lua», BACL M.S.V. 491 não tendo detectado 
                                                 
 
460 Regra geral não me deterei em fornecer informação biográfica exaustiva sobre os professores da 
Aula da Esfera aqui apresentados. Essa informação pode ser encontrada em algumas obras já 
listadas, por exemplo, em: Ugo Baldini, «L’ínsegnamento della matematica nel Collegio di S. Antão 
a Lisbona, 1590-1640», in: Nuno da Silva Gonçalves (coord.), A Companhia de Jesus e a 
Missionação no Oriente. Actas do Colóquio Internacional, 21-23 de Abril 1997, (Lisboa: Brotéria, 
Fundação Oriente, 2000) 275-310; Ugo Baldini, «The Teaching of Mathematics in the Jesuit 
Colleges of Portugal, From 1640 to Pombal», in: Luís Saraiva; Henrique Leitão (Eds.), The practice 
of mathematics in Portugal (papers from the International meeting held at Óbidos, 16-18 November 
2000) (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2004) 293-465; Sphaera Mundi: A Ciência 
na Aula da Esfera. Manuscritos científicos do Colégio de Santo Antão nas colecções da BNP; 
Bernardo Machado Mota, O estatuto da matemática em Portugal nos séculos XVI e XVII. Outras 
fontes: Francisco Rodrigues, História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, 4 Vols., 
(Porto: Livraria Apostolado da Imprensa, 1931-1950); Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. 
461 “Este professor leccionou matemática em Santo Antão no período entre 1590 e 1606, mas foi 
muitas vezes substituído: não conhecemos o professor do ano lectivo de 1594/5; em 1597/8 foi 
substituído por António Leitão; entre 1600 e 1602 por Christoph Grienberger; em 1604/5, por 
Francisco Machado. Francisco da Costa foi o suplente de João Delgado em 1591/2, 1592/3, 1595/6, 
1598/9 e foi professor titular nos anos lectivos de 1602/3 e 1603/4.”, in: Bernardo Machado Mota, O 
estatuto da matemática em Portugal nos séculos XVI e XVII, p. 220. 
462 Sobre esta temática, ver: Bernardo Machado Mota, O estatuto da matemática em Portugal nos 
séculos XVI e XVII. 

 233



qualquer presença dessas matérias. Ainda que não tendo analisado os manuscritos 

Explanationes in spheram Ioannis de Sacrobosco (BGUC Ms. 1184) e Lições de 

Cosmografia e teórica de Planetas (BPMP Ms. 664), penso que pelas indicações 

dos seus títulos não seriam de esperar contributos para esta tese.   

 

Francisco da Costa 

 
Francisco da Costa (1567-1604) foi professor assistente (e por vezes 

substituto) de João Delgado e de outros regentes a partir de 1591, passando a reger 

a cadeira desde 1602 até à sua morte. Que se tenha conhecimento, chegaram até aos 

dias de hoje 5 códices manuscritos, que se encontram espalhados por diferentes 

arquivos, em Portugal e Inglaterra. São eles: BA 46-VIII-18, BA 49-III-19, da 

Biblioteca da Ajuda; BNP cod. 15522 da Biblioteca Nacional; ms. NVT/7 no 

National Maritime Museum (Greenwich); BL ms. Egerton 2063, da British Library.  

Luís de Albuquerque editou o texto do manuscrito NVT/7, sugerindo que 

“Quanto à Arte de Navegar, o texto definitivo é o de NMM; BM e BA2 reproduzem 

muitos dos seus capítulos, mas não todos.”463 . Dadas as suas características textuais 

e o grau de profundidade de algumas matérias, o tratado correspondente ao códice 

do NMM não parece ter sido composto com vista a ser directamente usado nas 

aulas. Não obstante, a existência de cópias parciais, poderá dar a entender que pelo 

menos parte do original terá sido apresentado a alunos. Seja como for, haveria 

alunos interessados nestas matérias e que, uma vez mais, não seriam poupados a 

aprender algumas matérias avançadas.  

Seja como for, o texto teve alguma divulgação e foi bastante influente na 

época. Provavelmente porque – e aqui deve lembrar-se o Regimento de Lavanha – 

não se escrevia algo do género em vernáculo e com um nível médio de exigência 

técnica desde Pedro Nunes. De tal maneira que Simão de Oliveira se iria basear 

bastante nas notas de Francisco da Costa para compor a sua arte de navegar. O 

                                                 
 
463 Luís de Albuquerque, Duas obras inéditas do Padre Francisco da Costa (códice NVT/7 do 
National Maritime Museum) (Coimbra: Agrupamento de Estudos de Cartografia Antiga; Junta de 
Investigações do Ultramar, 1970), p. 32. 
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historiador Luís de Albuquerque discorre extensamente sobre este assunto na sua 

edição pelo que aqui não se abordará mais este assunto. Remete-se o leitor para a 

citada publicação e para as palavras aqui dedicadas ao livro de Oliveira (ver 

Capítulo 2.1). Da mesma maneira, a organização e temáticas do texto poderão ter 

influenciado a escrita da Navegación especulativa e prática de António de Naiera.   

Outro ponto que interessa evidenciar é a “novidade” do seu discurso. 

Embora há pouco tenha referido que não se escrevia algo semelhante desde as 

edições de Nunes, na verdade, penso que os dois textos não se devem comparar. 

Como se sabe, Nunes escrevera um texto altamente matematizado, ao passo que 

Costa não apresenta o mesmo nível matemático. O tratado que produz parece, isso 

sim, bastante influenciado por textos ingleses e/ou flamengos da época e que aqui 

serão estudados com mais pormenor nos Capítulos 2.4 e 2.5.  

A edição levada a cabo por Albuquerque está dividida grosso modo em 

Tratado de Hidrografia (oito capítulos) e Arte de Navegar (sessenta e oito 

capítulos). No Tratado de Hidrografia a primeira reportação a uma ideia veiculada, 

entre outros, por Nunes surge no Capítulo V – Como nas sobreditas cartas se 

descreve o mar e se lançam suas costas. Aqui o autor do manuscrito pretende 

introduzir algumas directivas para a boa representação cartográfica de zonas 

costeiras. Da leitura deste e dos capítulos seguintes, percebe-se que tinha noção dos 

problemas geométricos da carta plana comum e que defendia que em primeiro lugar 

se deviam fixar as coordenadas dos sítios nas costas (sendo também necessário um 

ponto de referência, neste caso Lisboa) e só depois introduzir a informação das 

derrotas. Esta simples técnica fora também defendida pelo cosmógrafo real, quer 

nos seus Tratados quer nas Opera, nos capítulos dedicados a esta problemática.  

Posteriormente, no Capítulo VIII – Como se farão assim em globo como em 

plano, cartas de marear, assim universais como particulares, com proporção de 

paralelos e verdadeiro sítio de meridianos, surge a primeira referência directa a 

ideias de Nunes. Curiosamente, esta é uma referência a passagens do texto noniano 

sobre traçado de rumos no globo (nas Opera de 1566). Mas o capítulo começa 

relembrando o quanto alguns “homens doutos” se haviam esforçado para reformar 

as cartas dos navegantes. Aponta:  
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Foi Pedro Nunes um dos que mais nesta parte trabalharam, entendendo mui bem o 
que importavam os erros apontados, e não fazendo tão pouco caso, como alguns 
fazem, do uso das linhas rectas por circulares, querendo escusar o que não sabem 
remediar com Ptolomeu, que assim o fez por vezes; mas deveriam de ser mais 
especulativos e notar que se Ptolomeu usou de triângulos rectilíneos em lugar de 
esféricos, e linhas direitas em lugar de circulares, foi em lugares não muito apartados 
da equinocial nem muito distantes entre si, em que o erro podia montar [a] pouco; e 
como eles [o] fazem em toda a navegação, em quaisquer lugares e distâncias por 
grandes que sejam, com o qual não pode deixar de haver grande erro, como eles não 
consideram. 
Pedro Nunes, pois, desejando evitar estes inconvenientes, vem a concluir no capítulo 
primeiro do segundo livro das Regras e Instrumentos de Navegar, que o melhor 
modo que se poderia ter na descrição das cartas hidrográficas, em que se descreve 
sòmente parte da costa, seria o de que Ptolomeu usa nas partes particulares de sua 
geografia, guardando proporção de paralelos com meridianos ou, querendo fazer 
cartas universais, descrevê-las em globos de suficiente grandeza.464 

 

Penso que é clara a homenagem prestada pelo mestre jesuíta a Nunes. Ao 

mesmo tempo alerta para um dos principais problemas da cartografia da época 

(“uso das linhas rectas por circulares”), alude à solução de Ptolemeu (aplicável com 

sucesso “em lugares não muito apartados da equinocial nem muito distantes entre 

si”) e informa sobre a solução de Nunes (que, nas cartas, passava por “guardando 

proporção de paralelos com meridianos ou, querendo fazer cartas universais, 

descrevê-las em globos de suficiente grandeza”).  

Um pouco mais à frente, depois de descrever brevemente uma técnica de 

fabrico de globos, sublinhou: 

 

Neste globo assim preparado, ou doutro modo que melhor parecer, se poderão lançar 
os rumos com tudo o mais que à carta de marear pertence, pelo modo que Pedro 
Nunes ensina no segundo Livro da navegação ou instrumentos que para ela servem; 
o qual, por nele estar difusamente tratado, escusaremos repeti-lo aqui, advertindo 
sòmente que a tábua que ele deixou em branco no cap. 23 se há-[de] primeiro acabar 
pelas regras que ele no dito lugar aponta; e a quem os rumos por este modo lançados 
não contentarem por desfearem o globo com tantas porções de círculos máximos, e 
terem nas operações seus enfadamentos, poderá aproveitar dos seguintes que lhe 
oferecemos, um em globo [e] outro em plano, em cada um dos quais achará a 
proporção dos paralelos com os verdadeiros lançamentos dos meridianos, que são as 

                                                 
 
464 Luís de Albuquerque, Duas obras inéditas do Padre Francisco da Costa (códice NVT/7 do 
National Maritime Museum), pp. 117-118. 
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duas coisas da falta das quais, como de fontes, nascem os erros que hoje na 
navegação há.465 

 
A julgar que estas notas poderiam ser referentes a matéria dada nas suas 

aulas é bastante interessante perceber que um dos livros recomendados aos alunos 

era o «Livro da navegação ou instrumentos de Pedro Nunes. Não obstante, não me 

parece que este título fosse acessível a qualquer aluno sem conhecimentos de latim 

ou sem conhecimentos mais avançados de trigonometria esférica e geometria. De 

qualquer maneira, o padre jesuíta tinha noção da complexidade do texto de Nunes e, 

de seguida, deixa a sugestão de outros métodos mais simples. Mais incomum é a 

referência à tabela que Nunes deixara em branco no Capítulo 23, o que demonstra a 

familiaridade de Francisco da Costa com o referido livro e uma visão particular 

sobre esta obra.  

Já no texto dedicado à arte de navegar destaca-se o Capítulo VI – De dois 

instrumentos, os melhores e os mais exactos que até ao presente se tem achado 

para tomar a altura do sol, assim em terra como no mar. O primeiro deles é a 

armila náutica, que se baseia no mesmo princípio associado ao anel náutico. Não se 

sabe muito sobre o impacto destes dois instrumentos na navegação mas o autor 

deixa uma referência ao seu uso: “(...) já alguns, assim estrangeiros como naturais, 

o fazem, e põem-nos nas costas dos astrolábios desocupados (...)”466 . O segundo 

dos instrumentos é o quadrante mas “(...) não o de que ordinàriamente usam os 

astrónomos, mas outro muito acrescentado, ao qual, pelos muitos quadrantes que 

em si contém, se chama quadrante dos quadrantes (...)”. Trata-se pois de um 

quadrante com nónio, que Costa ensina a construir nas linhas seguintes e ensina a 

usar no Capítulo IX para tomar a altura do Sol (novamente no Capítulo XIX se 

refere ao uso do “quadrante dos quadrantes”). Apesar de não referir explicitamente 

                                                 
 
465 Luís de Albuquerque, Duas obras inéditas do Padre Francisco da Costa (códice NVT/7 do 
National Maritime Museum), pp. 120-121. 
466 Luís de Albuquerque, Duas obras inéditas do Padre Francisco da Costa (códice NVT/7 do 
National Maritime Museum), p. 133. 
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o nome de Nunes, o seu texto baseia-se nas passagens do De crepusculis onde se 

aborda o nónio467 . 

Também no Capítulo X – Como se farão tábuas de declinação que o Sol tem 

em cada grau da eclíptica se verifica uma alusão à compilação e validade das 

tabelas de declinações solares. Além da crítica às tabelas usadas normalmente pelos 

pilotos, é referido o cálculo matemático dos seus valores e sugerido um esquema 

gráfico auxiliar que foi também baseado no que Nunes apresentara primeiramente 

em 1537468 : 

 

Os nossos pilotos não procedem assim, mas usam de quatro tábuas feitas para o ano 
bissexto com três comuns que se seguem, e nelas sem fazer menção do lugar do Sol, 
como coisa que têm por escusado; depois do dia do mês têm logo a declinação do 
Sol, nem há mais dificuldade no seu uso; porém Pedro Nunes antepõe a esse seu 
modo o que fica apontado, e com razão, porque ainda que nos primeiros quatro anos 
sejam precisas para o meridiano para que foram feitas, anos outros seguintes, em que 
eles tornam a usar delas, já o Sol não tem a mesma declinação nos mesmos dias; por 
onde, [para] com certeza se saber a declinação do Sol, é necessário primeiro [saber] o 
seu lugar no zodíaco.469 

 

Depois de apresentar alguns exemplos de aplicação, explica então a validade 

destas tabelas, e recorre novamente à autoridade de Nunes: 

 

E se alguém perguntar se era necessário ter respeito à diferença de meridianos para 
saber o lugar do sol e sua declinação, respondo com Pedro Nunes que, posto que para 
outras operações seja totalmente necessário, no que pertence ao saber a altura parece 
coisa escusada, salvo se a diferença de meridianos nos for a mais de seis horas, isto 
ainda nos dias em que a declinação cresce ou mingua muito, porque mais se erra o 
tomar do sol no astrolábio.470 

 

Depois, no Capítulo XI – Como pela altura meridiana do Sol e sua 

declinação se saberão as larguras dos lugares, é possível encontrar paralelo com as 

                                                 
 
467 Obras, II, pp. 183-185. 
468 Ver tabelas em: Obras, I, pp. 175-179. Ver o esquema gráfico em: Obras, I, pp. 180-182.  
469 Luís de Albuquerque, Duas obras inéditas do Padre Francisco da Costa (códice NVT/7 do 
National Maritime Museum), p. 142. 
470 Luís de Albuquerque, Duas obras inéditas do Padre Francisco da Costa (códice NVT/7 do 
National Maritime Museum), p. 143. 
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comuns regras do regimento da altura do Sol dos tratados de Nunes. No Capítulo 

XIII – Como se saberá a largura dos lugares ao nascer e pôr do Sol, regista-se 

novo paralelismo. Trata-se do primeiro capítulo deste texto onde são abordados 

métodos de obtenção de latitude a partir das amplitudes ortivas e occíduas. O 

método que refere é por si atribuído a Orôncio Fineu mas anota: “E por desta sorte 

ser o que Pedro Nunes diz que experimentou em Évora não sem aplauso de muitos, 

e outros que vários autores trazem, os quais ou supõem o meridiano fixo, ou o 

conhecimento do que a agulha nordestea ou noroestea; e todos eles [exigindo] mais 

quietação da que há no mar (...)”471 .  

Continuando com o mesmo assunto, nos dois capítulos que se seguem são 

recomendados dois instrumentos (um no plano e o outro um globo preparado) para 

usar na determinação da latitude por medidas extra-meridianas. O método que 

reproduz é fácil e Francisco da Costa assume que este seu pressuposto não seria 

novidade: “Nem algum menos lido poderá dizer ser esta invenção totalmente nova, 

pois se ler Gema Frísio no Cap. 6 do Uso do Globo (de quem nós principalmente 

nos aproveitámos) e a Pedro Nunes, mas por três observações e em vários tempos, 

com grande dificuldade e menos exacção por ser no mar (...)”472 . Destas mesmas 

linhas, o autor reconhece a dificuldade de aplicação do método (que usa de 3 

medidas de alturas extra-meridianas do Sol) de Nunes a bordo. 

Volta a referir-se explicitamente a Nunes no Capítulo XXXIII – Do 

instrumento de Pedro Nunes para nordestear e noroestear. A descrição do 

instrumento de sombras é breve e trivial, pelo que aqui não será apresentada473 . De 

assinalar que o capítulo seguinte é um extenso comentário à influência da variação 

da agulha nas rotas usuais e o autor compila muita da informação experimental que 

começara a ser recolhida no tempo de D. João de Castro. 

                                                 
 
471 Luís de Albuquerque, Duas obras inéditas do Padre Francisco da Costa (códice NVT/7 do 
National Maritime Museum), p. 147. Penso que Costa se refere à passagem presente em Obras, I, p. 
160 onde Nunes dá conta que experimentou determinar a altura do pólo em qualquer hora do dia, 
neste caso ao pôr-do-sol, em Évora no ano de 1533.  
472 Luís de Albuquerque, Duas obras inéditas do Padre Francisco da Costa (códice NVT/7 do 
National Maritime Museum), p. 152. 
473 Ver: Luís de Albuquerque, Duas obras inéditas do Padre Francisco da Costa (códice NVT/7 do 
National Maritime Museum), p. 170-171. 
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A apresentação da carta de marear ocorre a partir do capítulo L. 

Posteriormente, no Cap. LVIII – Das léguas que respondem a cada grau de 

diferença de altura segundo o rumo por que se navega; e do apartamento dos 

meridianos, fornece uma tábua do que monta por grau de diferença de altura 

segundo o rumo por que se navega que corresponde à que Pedro Nunes apresentara 

(em 1537 Obras, I, 173-174; e em 1566, Obras, IV, p. 301) com excepção do 

segundo rumo a partir da equinocial que da Costa põe 7 3/4 em vez dos 7 1/4 de 

Nunes, o que provavelmente corresponde a um erro de cópia. Assim terminam as 

referências à obra de Nunes por Francisco da Costa. 

As (poucas) fontes hoje existentes não confirmam o ensino de matérias 

nonianas em Santo Antão até 1620. Mas isso não quer dizer que ele tenha 

desaparecido dos cursos. Entre 1615 e 1617, a aula da esfera contou com a 

colaboração de Giovanni Paolo Lembo. Existe um manuscrito a si atribuído 

(ANTT, M. L. 1770) e que constitui um códice de extremo interesse para a história 

da ciência em Portugal, visto conter as primeiras referências à luneta de Galileu. 

Apesar disso, o texto contém muito pouca coisa sobre navegação e não será aqui 

analisado. Nunes volta a ser brevemente notado nas notas de aulas de Johann Gall.  

 

Johann Chrysostomus Gall 

 

Johann Chrysostomus Gall era natural de Konstanz, Alemanha. Estudou 

Filosofia e Teologia em Ingolstadt, existindo registos da sua participação em 

observações astronómicas. Foi professor em Lisboa de 1620 a 1625, substituindo 

Dionísio Lopes no cargo. Registam-se no catálogo Sphaera Mundi: A Ciência na 

Aula da Esfera quatro manuscritos a si atribuídos. O que aqui se destaca é o BNP 

Cod. 1869, designado Tratado sobre a e[s]phera material, celeste, e natv.ral474. 

                                                 
 
474 Johann Chrysostomus Gall, Tratado sobre a e[s]phera material, celeste, e natv.ral por o Padre 
Mestre Christovão Galo da Comp[anhi]a de Iesvs natvral de Alemanha. Em L[i]x[bo], no anno de 
1625. Escrita por Afroº [?] de Melo, Lisboa, BNP, Cod. 1869.  
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Trata-se muito provavelmente de notas de aula, atribuídas a Francisco ou António 

de Melo. 

Este volume divide-se em 4 tratados. É um texto bastante actualizado, para a 

época, no sentido em que os conteúdos abordam vários autores e assuntos recentes, 

ou autores cujas ideias estariam a entrar cada vez mais na actualidade científica. 

Refiro-me ao debate de sistemas cosmológicos de Ptolomeu, Brahe e Copérnico 

mas também a algumas das novidades celestes de Galileu. Estas novas científicas 

encontram-se frequentemente ilustradas por diagramas de boa qualidade e parecem 

confirmar que, pelo menos na sala de aula, havia lugar ao “debate” cosmológico.  

O texto de Gall começa com uma breve descrição de sphaera 

(correspondente ao primeiro tratado) em que o autor liga alguns dos conceitos a 

matérias simples de navegação, como por exemplo a orientação dos rumos e ventos 

ou mesmo o exemplo presente no Capítulo VIII. De como se toma a altura do Pollo 

e a largura do lugar (fls. 6v.-8r.). Os conteúdos normalmente identificados com o 

texto de Sacrobosco são apresentados ao longo de todo o texto e não se limitam a 

estas primeiras páginas. 

O segundo tratado é muito breve e nada se assinala que interesse aos 

objectivos aqui perseguidos. Já no terceiro tratado verifica-se uma referência ao 

trabalho de Nunes. Trata-se de uma breve alusão ao seu capítulo dos climas. Gall 

aponta, no Capítulo III. Dos climas: “Nas larguras dos climas |sendo| que ainda que 

a diferença do tempo em todos os climas he a mesma scilicet de hũa hora comtudo a 

largura dos climas não he igual porque mais chegão ao Pollo tanto mais |estretos| 

são como o demostra nas ultimas palauras da Esphera (Pero nunes).”475  Não avança 

muito mais (a completar este pequeno capítulo, relata brevemente outras 

propriedades comuns e simples dos climas) mas não deixa de ser notável visto que 

esta é uma passagem dos seus textos raramente incluída, quer em impressos, quer 

em manuscritos.  

O texto continua com uma breve descrição geográfica dos principais 

continentes, informação certamente necessária a quem se estaria a preparar para 

                                                 
 
475  Johann C. Gall, BNP, Cod. 1869, fl. 21v. 
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embarcar em missão, passa aos usos do globo terrestre que apresenta de forma 

muito breve, assunto esse que aqui não se irá comentar. Já no Cap. XIX. Dos 

Mapas, faz breve referência à carta quadrada comum e compara-a com a carta de 

Mercator e suas características distorções, sem no entanto apontar nomes, ou textos: 

“A qual desproporção emmendão alguns modernos fasendo os graos das larguras 

deziguais, estando os maiores, quanto mais chegada aos Pollos (...)”476 . Assim, está-

se na presença de uma das primeiras referências escritas à carta de Mercator no 

nosso país. De facto, fica por saber se Gall terá explicado algo mais nas aulas, o que 

este texto não deixa transparecer. Segue-se uma breve descrição do fabrico e usos 

da carta comum, muito semelhante ao que havia feito anteriormente para os globos.  

O quarto tratado aborda questões de constituição física do mundo, e de 

teoria das marés. A brevidade com que tratou os tratados anteriores e a maior 

extensão deste quarto tratado (dividido em 2 partes) revela que estava muito mais 

habilitado e interessado em leccionar algumas novidades da ciência.  

 

Cristoforo Borri  

 

A vida científica de Cristoforo Borri (1583-1632) teve aspectos bastante 

singulares. Os registos manuscritos dos seus cursos que chegaram aos nossos dias 

manifestam interesses particulares em assuntos cosmológicos, um pouco fora do 

que era habitual na Companhia477 , o que veio a dar um impulso ao estudo de 

cosmologias alternativas à aristotélica. Talvez por isso a navegação tenha sido um 

interesse menos evidente na sua vida científica (quando comparado com os 

interesses puramente astronómicos), o que não quer dizer de somenos importância, 

visto ter deixado escritos sobre o tema. É possível particularizar ainda mais este 

                                                 
 
476 Johann C. Gall, BNP, Cod. 1869, fl. 32v. 
477 Luís Miguel Carolino tem dedicado algum trabalho ao estudo de Borri, nomeadamente no que diz 
respeito à sua prática científica e impacto em Portugal. Ver, por exemplo: Luís Miguel Carolino, 
«Cristoforo Borri and the epistemological status of mathematics in seventeenth-century Portugal», 
Historia Mathematica, 34 (2007) 187-205; Luís Miguel Carolino, «Cristoforo Borri e o impacto da 
nova astronomia em Portugal no século XVII», Revista Brasileira de História da Ciência, 2 (2009) 
160-181.   
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interesse dado que Borri escreveu sobretudo sobre a determinação da longitude. A 

sua obra regista textos impressos, coligidos na Collecta Astronomica478  mas 

também vários textos deixados em manuscrito. Exerceu a sua actividade lectiva em 

Lisboa e Évora. 

Entre os manuscritos sobreviventes, três exemplares versam sobre assuntos 

relacionados com navegação (Coimbra, BGUC, ms. 44; Rio de Janeiro, Fundação 

Biblioteca Nacional, ms. I-12,3,6; Évora, BPE, Cod. CXXVI/1-17). Mas a temática 

é comum. Assim, neste caso analisou-se um manuscrito designado Arte de navegar 

e em particular de Leste oeste pello Padre Mestre Cristovaõ Bruno. – No Collegio 

de Santo Antaõ desta cidade de Lxª a 19 de março de 1628, Coimbra, BGUC, ms. 

54. 

Nem mesmo o título dado ao manuscrito deixa que restem dúvidas que o seu 

principal propósito foi ensinar a determinação da longitude. Por outro lado, o seu 

propósito é abordar a arte de navegar, pelo que as outras matérias são tratadas de 

maneira pouco matemática. Por esse motivo há muito pouco a assinalar no que 

respeita à obra de Nunes e suas propostas.  

Uma vez que a determinação da longitude era o seu objectivo principal 

encontra-se listado o método dos eclipses da lua (preferido de Nunes e de outros). 

Em relação a parâmetros, Borri ainda usa 23º 30’ para a máxima inclinação 

da eclíptica, embora a certa altura também refira que a máxima declinação do Sol é 

23 31’ 30’’ (por exemplo, no fl. 50v.). No fl. 15r. tem uma breve referência à 

variação da distância da polar ao pólo: “ainda que se tirara a conta pello Calculo dos 

Triangulos, não pode ser certa e universal para todos os Orizontes”. No fl. 32v. 

avisa também sobre a balestilha não ser o instrumento ideal para determinar a altura 

da polar devido ao facto de por vezes haver má visibilidade do horizonte. 

São assim maioritariamente temas de interesse astronómico os que se 

registam; tópicos que de alguma maneira haviam já entrado na prática 

                                                 
 
478 Cristoforo Borri, Collecta Astronomica. Ex Doctrina P. Christophori Borri, Mediolanensis, Ex 
Societate Iesu. De Tribus Caelis. Aereo, Sydereo, Empyreo. Iussu, Et Studio Domini D. Gregorii De 
Castelbranco Comitis Villae Nouae, Sortelliae, & Goesiae domus dynastae, Regij corporis 
Cnstodi[sic] maximo, etc. (Vlysipone: Matthiam Rodrigues, 1631). 
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cosmográfica. Mas nada de directamente relacionado com alguma passagem da 

obra de Nunes. 

 

Ignace Stafford 

 
O inglês Ignace (ou Inácio) Stafford (1599-1642) foi um dos professores que 

mais se distinguiu em Santo Antão, na primeira metade do século XVII. Como 

aconteceu a muitos dos seus contemporâneos ingleses, os seus primeiros anos como 

jesuíta foram passados em Espanha, primeiro na Galiza posteriormente no Colégio 

Inglês de Valladolid. Foi depois destacado para Portugal, tendo leccionado 

matemática na Aula da Esfera entre 1630 a 1636. Interrompeu a sua actividade 

lectiva para acompanhar o vice-rei D. Jorge de Mascarenhas numa viagem ao 

Brasil, o que denota que seria uma figura apreciada pela representação espanhola no 

nosso país.     

A sua notoriedade científica é sugerida pelo prestígio das suas lições e pela 

importância dos seus trabalhos escritos, de boa qualidade e evidente erudição. 

Deixou um trabalho impresso, escrito em castelhano, designado Elementos 

mathematicos479 , registando-se hoje em dia doze manuscritos a si atribuídos. 

Destes, mereceram atenção nesta tese: Da fabrica e vsos dos globos 

cosmographicos celestes, e terrest[r]es, BNP Cod. 1868; Varias obras 

mathematicas compuestas por el. P. Ignacio Stafford mestre de Mathematica En el 

Colegio de .S. Anton de la Compañia de Iesus y no acavadas por cauza de la 

muerte del dicho Padre, BNP PBA 240; BNP Cod. 4256; BNP Cod. 43234. 

Em relação ao manuscrito BNP Cod. 1868 não há, na realidade, muito a 

apontar que interesse ao tema da tese480 . Não obstante, alguns dos tópicos aí 

abordados têm interesse para a história da navegação. O mesmo se pode apontar em 

                                                 
 
479 Ignace Stafford, Elementos mathematicos, por el Padre Ignacio Stafford de la Compañia de IHS 
a la Nobleza Lusitana. En la Real Academia Mathematica, del Collegio de S. Antõ de la Compañia 
de IESVS de Lisboa (Lisboa: Mathias Rodrigues, 1634). 
480 De notar, por exemplo, que o Capítulo 15 se refere à determinação de crepúsculos mas não 
registei qualquer referência directa a Pedro Nunes.  
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relação ao Cod. 4323 (4ª parte) que tem um tratado “Los usos de la regla ordinaria, 

o escala que acompaña el pantometra Ingles”.  

Quanto ao Cod. 4256, designado Elementos Astronomicos, e Geographicos 

(c. 1638) há alguns pormenores que interessa registar. O códice é um curso de 

esfera, com abordagem de teórica de planetas. Não tem indicações quanto ao ano 

nem autor da sua composição e está escrito em castelhano num estilo habitual em 

Stafford e, tanto quanto me foi possível observar, com uma letra semelhante (se não 

igual) à presente no importante manuscrito BNP, PBA 240. O texto parece ser uma 

compilação destinada ao ensino e terá ido buscar alguma informação a outros textos 

do género, como por exemplo o tratado dos globos de Metius (pode até conjecturar-

se alguma semelhança entre figuras de constelações presentes logo no início do 

manuscrito). 

O curso não teria a função nem pretensão de ser muito avançado em termos 

técnicos, como o autor deixa patente no capítulo dedicado aos rumos481 , em que 

remete a demonstração de alguns pontos para os seus “theoremas”, chamando a 

atenção somente ao que era “proprio deste lugar”482 . Interessa aqui destacar que o 

Capitulo 15 da primeira parte é dedicado aos crepúsculos483 , numa apresentação 

sumária do fenómeno, embora aqui não mencione Pedro Nunes (como aliás havia 

feito no Cod. 1868). Fá-lo-ia mais à frente, na terceira parte, e no Problema 16º – 

Como se halla por el globo celeste el principio, y fin de los crepusculos en 

qualquier tiempo, y lugar, presente, o ausente. Isso a propósito de um parâmetro 

que designa “distancia del Sol del horizonte necessaria para dar principio, y fin aa 

los crepusculos”, onde confirma o cosmógrafo luso como “ (...) (que fue el primero, 

que trato con perfecíon este punto; pero geometricamente) advierte, que no se puede 

determinar con certeza la distancia del sol del horizonte matutino, o vespertino, que 

es necessaria para dar principio al crepusculo matutino, y fin al vespertino (...) con 

todo communmente se dize, que 18. grados bastan; aunque Vitellio, y Alhazeno 

                                                 
 
481 Ignace Stafford, Cod. 4256, fls. 58v.-60v. 
482 Ignace Stafford, Cod. 4256, fl. 58v. 
483 Ignace Stafford, Cod. 4256, fls. 40r.-40v. 
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piden 19”484 . Stafford demonstrava assim que, de facto, não ignorava a obra de 

Nunes em questão, algo que não explicitara no BNP Cod. 1868485 . 

Já na terceira parte, apresentou notas sobre a resolução de alguns problemas 

usando o globo celeste. Nomeadamente, a determinação da latitude a qualquer hora 

do dia e também variação deste problema em que não se sabe a hora local.  

Destaca-se o Problema 29º – Como se halla por el globo celeste la altura 

del polo, o la latitud de qualquier lugar, onde retoma o tópico do uso dos globos. 

Aqui listam-se várias variantes de problemas e no final o autor remete o leitor para 

Gemma Frisius e Robert Hues486 . Esta citação confirma o seu conhecimento e 

domínio de literatura inglesa e flamenga sobre o tema. Por outro lado, percebe-se 

também que Nunes não é uma autoridade citada, optando o autor por referir fontes 

que trataram problemas semelhantes (no caso de Hues com evidente influência de 

Nunes) de forma mais simples, alargada e sobretudo em vernáculo.  

A quarta e última parte registava os “usos del Globo terrestre”, 

nomeadamente na resolução de alguns problemas da navegação, ainda que muitas 

vezes de forma descritiva e com muito pouca matematização. Por este motivo não 

se dará aqui destaque a nenhum dos problemas visto o seu desenvolvimento ser 

muitas vezes limitado referindo apenas que (ainda não havendo referencias directas 

aos seus nomes e obras) se abordam questões semelhantes à que Nunes fez no 

último capítulo das Opera e Hues no seu tratado dos globos487 . Resta notar que 

nesta parte escreve breves pensamentos sobre linhas de rumo, temática que iria 

                                                 
 
484 Ignace Stafford, Cod. 4256, fl. 80v. 
485 Interessa, em estudos futuros, estabelecer a relação entre os textos do BNP Cod. 1868 e BNP 
Cod. 4256.  
486 “Gemma Frisio enseña otro modo de hallar la altura del polo, tomando la altura del sol, o de 
qualquier fixa en dos diversos tiempos, del dia, o dela noche; y haziendo ciertos arcos en el globo 
con un compasso. Quien quisiere praticar este modo, le podra buscar en el Autor citado: y en otro 
semejant, y mas facil en Roberto Hues. Pero por que su praxe puede |deilustrar| el globo llenandole 
de riscos y mas el entendimiento, por ser modos intrincados: contentome con aver propuesto 18. 
modos ya apuntados, que son todos muy faciles, y su numero basta para el sosiego de qualquier 
curiosidad, que no sea muy descomedida”, Ignace Stafford, BNP, Cod. 4256, fls. 89v.-90r. 
487 Robert Hues, Tractatus de globis et eorum vsu (...) (Londini: In ædibus Thomæ Dawson, 1594). 
Edição inglesa: Robert Hues, A Learned Treatise of Globes, both Coelestiall and Terrestriall: With 
their Severall Uses. (...) (London: T[homas] P[urfoot] for P[hilemon] Stephens and C[hristopher] 
Meredith, 1638). 
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desenvolver num outro texto que escreveria “contra” um certo autor não 

identificado e que adiante se comenta. 

Dos manuscritos que ainda hoje sobrevivem da aula da esfera, um dos mais 

impressionantes é o monumental Varias Obras Mathematicas (1638)488  de Stafford. 

São vários os assuntos abordados nas mais de seiscentas páginas que vão da 

aritmética à astronomia, instrumentos vários, arquitectura militar, óptica, máquinas, 

ciência náutica, etc. Pelo seu aspecto geral, creio que esta é uma compilação não 

destinada a ser apresentada (na sua totalidade) nas aulas. Mas de certo que dá uma 

visão geral dos assuntos que interessaram a este professor (aliás presentes noutros 

manuscritos referentes a notas de aula).  

No que respeita a conteúdos relacionados com trabalhos de Pedro Nunes 

destaco, logo no início da obra, na parte De la Arithmetica practica geometrica 

logarithmica, a Proposicion y Problema 7. Como se executa la escala de las partes 

proporcionales del meridiano, o de la linea meridiana en el pantometra. Uma 

leitura mais atenta permite estabelecer um ponto de contacto com o livro Certaine 

Errors in Navigation (1599) de Edward Wright. Stafford lista alguns dos erros que 

eram comuns na interpretação da carta comum com vista a elevar a carta de 

latitudes crescidas ao estatuto de opção mais viável. No terceiro ponto (segundo 

erro) pode ler-se que “En la carta vulgar la differencia de longitud de qualesquier 

dos lugares de mediana distancia del equador, no se puede, reconocer sin 

gravissimos engaños”, e para o explicar melhor dá “(...) un exemplo en este 

particular de Pedro Nunes. La distancia entre Lisboa, y la isla Tercera [e] (...) 

Madera (...)”.489     

Depois, no ponto oitavo (que corresponde ao quinto erro), escreve sobre a 

convergência dos meridianos, algo que não é evidente no desenho da “maldita 

carta”490  comum. E aponta, a propósito da ignorância dos utilizadores dessa carta, 

que “El buen Pedro Nunes en su tiempo dize que reconocio muchos destos 

defensores de la carta vulgar, tuvo con ellos varias porfias, pero sin effecto. En su 
                                                 
 
488 Ignace Stafford, Varias Obras Mathematicas, Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, PBA 240. 
489 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, p. 17. 
490 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, p. 19. 
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libro de navegacion les dexo compuestas varias exortaciones, y sermones 

|invoctivos|, que tanto provecho hizieron en la ignorancia de su tiempo, como se ve 

en la de nuestro siglo, que retiene como herencia los errores de sus mayores.”491 . E 

continua no ponto seguinte que “No solo Pedro Nunes excelente Mathematico 

portugues” como outros autores de outros países tentaram chegar a uma emenda da 

carta, mas sem sucessos definitivos. Claro, aponta que “Gerardo Mercator fue el 

primero que sabemos intento la praxe que pretendemos en el mapa universal (...)” 

mas como não deixou uma descrição matemática do seu método e só com Wright se 

chegaria a uma boa formulação do mesmo, seguindo-se ainda importantes trabalhos 

de Stevin, Snell e Metio. É por isso de assinalar que, ao relatar a história e evolução 

da cartografia, Stafford colocou ao lado de “Duarte Wright”, “Ptolomeo”, “Martin 

Cortes” e “Gerardo Mercator” e outros, o nome do “excelente Mathematico 

portugues” Pedro Nunes, subentendido como precursor da transição da carta plana 

quadrada para a carta de Wright-Mercator. 

Esta não seria a última vez que o nome do cosmógrafo joanino seria 

invocado nesta obra. Adiante surgiria num “polémico” texto intitulado Apologia 

contra certo Autor tocante a los Rumbos Nauticos492 . Este texto revelou-se, desde 

logo, interessante dado o seu título e claro pela a matéria apresentada que continha 

algumas referências directas aos trabalhos de Nunes sobre linhas de rumo. O título 

do manuscrito já o indicava mas após transcrição do documento e estudo mais 

detalhado percebeu-se que Stafford criticava abertamente várias propostas de um 

texto de um “autor” que nunca identificava. Era por isso crucial saber quem era o 

autor e que texto era focado para que se pudesse compreender melhor a Apologia de 

Stafford. As poucas pistas deixadas no texto permitiram, com alguma surpresa, 

identificar o autor como sendo o jesuíta Simão Falónio e o texto, o seu Compêndio 

especulativo das esferas artificial, sublunar e celeste493 , do ano de 1639494 . 

                                                 
 
491 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, p. 19. 
492 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, pp. 403-432. 
493 Simon Fallon, Compendio spiculativo. Das spheras. Artefiçial, soblunar & celeste composto em 
.3. tratados (...), Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, Cod. 2258. 
494 Logo no início do manuscrito, Stafford deixa uma importante pista: “El autor, que impugno 
cap.9º. to.2º. en el paragrafo 1º. suppone, o resume de lo que pretende demonstrado en cap. 

 248



Opta-se aqui, antes de avançar mais na descrição de ambos os manuscritos, 

por desviar o leitor e apresentar algumas informações sobre Fallon. Posteriormente, 

retomar-se-á o texto de Stafford e apresenta-se um estudo comparativo entre os dois 

textos.  

 

Simon Fallon 

 

 Simon Fallon ou Simão Falónio (c. 1604-1642) era natural de Gaura, 

Irlanda. Estudou retórica e filosofia em Évora e em Coimbra. Deu aulas de literatura 

latina em Bragança (a partir de 1627) e mais tarde de matemática em Coimbra, 

entre 1630 e 1633. Em 1638 encontrava-se em Santo Antão leccionando 

matemática e astronomia, substituindo Ignace Stafford. Aí terá dado aulas (pelo 

menos) até 1640, altura em que passou a desempenhar funções oficiais de técnicas 

de fortificação militar. Estão hoje identificados onze manuscritos referentes ao seu 

trabalho, fazendo dele um dos professores do século XVII que mais registos legou. 

Destes, foram aqui considerados o BNP Cod. 1868, que é uma versão 

reduzida do BNP Cod. 2127; o BNP Cod. 2127, texto mais completo sobre 

astrometria; o BNP Cod 2258 que tem uma cópia no BNP Cod. 2125495  e do qual se 

regista ainda um fragmento no manuscrito BNP AT/L 31.a496 . No Arquivo da 

Companhia de Jesus no Colégio de São João de Brito existe ainda uma sua versão 

mas com data de 1638.   

                                                                                                                                        
 
antecedentes, que los dos elementos de tierra, y agua, pesam para el mismo punto de gravidad (...).”, 
Ignace Stafford, BNP, PBA 240, p. 405. 
495 Em relação ao BNP, Cod. 2125: trata-se de uma versão do BNP, Cod. 2258, mais abreviada (não 
tem capa, índices, etc.) ou seja, sem algum do conteúdo que se pode considerar supérfluo. Os 
assuntos são os mesmos mas num português mais corecto, o que pode sugerir que terá sido escrito 
por um aluno nativo ou então poderá ser uma cópia posterior. No fim da obra tem uns capítulos 
sobre construção de relógios que não existem no original de Fallon. As figuras também registam 
algumas diferenças (a que precede o capitulo 10 por exemplo). 
496 Corresponde aos fólios 84r-91r: «Tratado 1º da esphera arteficial». É uma versão do BNP, Cod. 
2258. A letra é diferente e as folhas de papel também são diferentes (por exemplo, são maiores). Não 
estará completo e a ordem de algumas folhas está trocada. 
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Após leitura destas fontes, foi o BNP Cod. 2258 que mais atenção 

mereceu497 . A razão é simples e até agora não havia sido mencionada na literatura: 

refiro-me à crítica que alguns dos capítulos mereceram da parte de Ignace Stafford.  

O BNP Cod. 2258, conhecido também como Compêndio especulativo das 

esferas artificial, sublunar e celeste 498 , foi redigido no ano de 1639 e quase de 

certeza corresponde a um curso dado na aula da esfera. A cópia existente no 

Arquivo da Companhia de Jesus no Colégio de São João de Brito encontra-se 

datada de 1638, o que prova que o curso teria sido dado no ano antes499 . Muito 

provavelmente o códice da BNP foi copiado do existente no Colégio de São João de 

Brito.  

O BNP Cod. 2258 está, na verdade, organizado em três Tratados. Inicia-se 

com um pequeno resumo de geometria Euclideana. Contém também um texto de 

sphaera na tradição de Sacrobosco (e comentários de Clávio). Como era também 

usual houve lugar à apresentação de sistemas cosmográficos e sobre o verdadeiro 

lugar da Terra no Universo. Há referências às teorias de Ptolemeu, Tycho Brahe e 

Copérnico. Conclui evidenciando a sua preferência pelo sistema tychonico, o que 

era aliás habitual nesta altura em colégios jesuítas. 

É neste segundo tratado, Da sphera sublunar, que reside o ponto de 

interesse sobre esta “disputa” entre os dois professores. A questão central é a 

descrição do globo da água e mais propriamente a questão das dimensões relativas 

dos globos da água e terra. A discussão não era nova e originara debates em torno 

de tópicos sobre quantidade da água em relação a terra, encontrando-se ainda 

                                                 
 
497 Este parece ser a 1ª cópia (ou original do tratado). No entanto, há que considerar a hipótese de o 
original ser o manuscrito conservado no Arquivo da Companhia de Jesus no Colégio de São João de 
Brito. Estudos futuros devem considerar esta possibilidade. Em The practice of mathematics in 
Portugal (papers from the International meeting held at Óbidos, 16-18 November 2000), Luís 
Saraiva; Henrique Leitão (Eds.), (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2004), p. 752, 
consta o BNP, Cod. 1652 mas esse é um códice datado de 1752 e trata-se de um registo de 
contabilidade de cereais.  
498 Simon Fallon, Lisboa, BNP, Cod. 2258. 
499 Da breve análise deste códice registei algumas diferenças textuais em relação ao BNP, Cod. 2258 
mas que no seu conjunto não alteram o sentido do texto. Também registei algumas diferenças em 
relação à qualidade das figuras.  
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referências ao seu ensino500 . Depois de ter considerado a forma das esferas terrestre 

e aquática, Fallon escreve o capítulo 9, intitulado Porque circulos se nauega ou se 

mouem quaisquer corpos pezados no elemento da Agoa. O ponto central é o estudo 

de corpos em movimento na superfície da água, tendo como caso particular o 

movimento de um navio. Aí abordou um conjunto de tópicos: 

 

i) Norte e sul, navegasse sempre por meridiano; e leste oeste debaixo da linha 
equinocial, por circulo maximo. 
 
ii) Não se navega, nem se move a Nao em effeito Leste Oeste continuadamente por 
nenhum Paralello fora da equinocial. 
 
iii) Nem hé possivel naturalmente navegarse por hum Paralello continuado.  
 
iv) A navegação de Leste oeste fora da equinocial, passa por partes de differentes 
verticaes primarios. 
 
v) Como se navega pellos outros Rumos obliquos? 

 

A primeira das afirmações não oferece grandes dúvidas e importa reter que a 

sua conclusão é de que um navio se move por estes caminhos sempre “pezando” 

para o centro. Já na secção seguinte a questão apresenta-se mais complexa. Fallon 

explica de três formas que o caminho paralelo de um navio não pode ser realizado 

continuamente; partindo do princípio de que todos os corpos na superfície da água 

se movem “pesando” para o centro do Universo (neste caso da Terra). Na primeira 

das “demonstrações” afirma que a quilha de um navio (neste caso), não pode 

apontar para o centro do paralelo (o que seria «claramente contra a Natureza») mas 

sim para o centro da terra.  

Numa alusão a opiniões contrárias501 , que defendiam que o navio se move 

na circunferência do paralelo apesar de não se mover segundo o plano do paralelo, 

contrapõe, escrevendo que obviamente a circunferência que limita um plano 

circular faz também parte desse mesmo plano logo estes são indissociáveis. E dá 

                                                 
 
500 Veja-se exemplo das aulas de Perez de Mesa em Alcalá (C.3º. De la quantidad del agua), Capítulo 
2.2.  
501 Simon Fallon, BNP, Cod. 2258, fl. 67r.   
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três “confirmações” deste seu argumento: na primeira considera que o plano do 

paralelo é uma soma infinita de circunferências delimitada pela última delas – o 

paralelo em questão – o que estabelece uma natureza idêntica entre si e o plano do 

paralelo; na segunda, por exclusão de partes, confirma que a nau se move 

necessariamente na circunferência de um círculo menor ou de um círculo maior; na 

última, aborda a questão da gravidade, isto é, um navio ao estar parado orienta-se de 

maneira a que o seu peso se alinhe com o centro (a sua quilha aponta para o centro) 

e, da mesma maneira, ao mover-se não perde essa propriedade (“não despe esta 

gravidade”502), pelo que se move num círculo máximo. 

A segunda demonstração assentava no pressuposto de que estando um navio 

num paralelo não existe qualquer rumo (magnético) que lhe permita seguir (sem 

haver mudança) o mesmo paralelo. E neste momento, sem referir qualquer fonte, 

Fallon usa uma figura (e teoria subjacente) do Tratado da sphera de 1537 e das 

Opera de Pedro Nunes, afirmando: “A nao K. posta no ditto Paralello EF. naõ tem 

rumo algum, com que possa nauegar por elle: loguo naõ pode ser por elle a 

nauegação. A consequencia he boa, porque a nao naõ se moue senão conforme ao 

Rumo da agulha.”503 : 

 

 
 

Figura 2.1.10. Simon Fallon, BNP, Cod. 2258. 

                                                 
 
502 Simon Fallon, BNP, Cod. 2258, fl. 68r. 
503 Simon Fallon, BNP, Cod. 2258, fl. 68v. 
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Depreende-se assim que este autor se apoia na interpretação de Nunes e 

considera que o leste verdadeiro, em cada horizonte, é o ponto onde a equinocial 

corta o plano do Horizonte.  

Na terceira demonstração desenvolveu alguns dos argumentos anteriores e 

afirmou que quando um navio se move pela circunferência de um paralelo, o seu 

mastro faz ângulos rectos com a (ou uma) tangente (representada pela quilha do 

navio) à circunferência. Por outro lado, afirma que todo o corpo pesa para o centro 

segundo linhas rectas que fazem também ângulos rectos com os horizontes 

sensíveis. Assim, a nau ao mover-se faria ângulos rectos com duas linhas rectas que 

não são paralelas entre si, o que é impossível. 

De novo, reconheceu argumentos contrários aos seus e listou-os. O primeiro 

desses argumentos afirmava que se havia rotas reais por onde se navegava 

guardando sempre a mesma latitude estas eram os paralelos. A isto Fallon contrapõe 

com argumentos de Pedro Nunes “na sua Nautica inicio” quando refere que, na 

realidade, o caminho não será percorrido mantendo sempre a mesma latitude. A 

segunda razão para não haver percepção da variação é porque normalmente quem 

vai ao leme está sempre a proceder a correcções da rota sendo por isso possível 

“manter” o paralelo504 . 

O segundo argumento contrário baseava-se na ideia de que um paralelo corta 

um meridiano num ângulo de 90º e da mesma maneira, ao tomar o rumo de leste, 

também o rumo do navio (vertical primário) faria um ângulo recto com o meridiano 

                                                 
 
504 Fallon escreve: “como bem ensina Pero Nunes na sua Nautica. initio. he certo, que em a Nao K. 
posta em E. seguindo o Rumo de Leste continuadamente, se vai chegando cada vez para a 
Equinocial: E a rezão está clara, porque como dissemos assyma, o Rumo de Leste, não he EF., se 
não EB. Donde vem, como notou o mesmo A. que se em mar |estanhado| emproando huã nao em 
Leste, e com vento em popa, se atracasse o Leme, a pouquos passos andados perderia a Latitud, e se 
acharia cada vez mais vezinha a Equinocial.  
Preguntará alguem, como se não da fé desta differença de Latitud, quando en effeito parece nauega a 
nao pello Parello EF.? Rp. Que por duas rezões. A 1ª porque hé necessario andar muitas legoas pello 
Rumo EB. para variar Latitud, e afastarse do Paralello differença sensiuel, de que se possa dar fé. 
(...). A 2ª resão de se não dar feé da mesma variedade de Latitud, he porque como loguo direi, a 
nauegaçaõ de Leste Oeste, não se fas continuadamente pello mesmo Vertical primario (...)”, Simon 
Fallon, BNP, Cod. 2258, fl. 69v.  
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do lugar505 . Aqui surge o problema de ângulos locais, já que o vertical primário é 

um círculo máximo e como tal não faz ângulos constantes com os meridianos por 

onde passa. Não obstante, na sua opinião, “em rigor geométrico não se pode dizer, 

que o Paralello fas angulo recto com o meridiano”. 

Chegado à questão iii) confirmou “(...) o que disserão Cespedes, Sneleo, e 

outros, que disserão, que a navegação de Leste a Oeste fora da equinocial, se fazia 

por parallelo (...)”506 . Admitiu ainda que a navegação se faria seguindo um paralelo 

mas que, na realidade, esta rota era uma aproximação a um paralelo. Terminaria 

afirmando: “(...) ainda que todo o Paralello seia, e se possa dizer en todo rigor 

equidistante da equinocial; não hé verdade inferirse que todo o equidistante da 

equinocial hé Paralello, porque não são estes termos conuertiveis, como dizem os 

Logicos.”507 

A resposta ao ponto iv) é muito parecida com o argumento noniano 

(presente, por exemplo, em Obras, I, 108-110). Por último, no ponto v) define rumo 

oblíquo, e destacou que estes não são círculos máximos. E conclui: 

 

(...) como nauegando para o Leste se vão sempre fazendo angulos rectos com os 
meridianos que successiuamente vai a Nao acquirindo: assy tambem quando se 
nauega para o Nordeste, hé necessario, que se vão fazendo angulos de 45º com os 
mesmos meridianos successivos (...). 
Villabordo Snelio declara este movimento das naos pellos Rumos obliquos com a 
seguinte figura. 
 
 

                                                 
 
505 O vertical primário é um círculo máximo e como tal não faz ângulos constantes com os 
meridianos por onde passa. Isto acontece somente no ponto inicial que corresponde ao lugar de 
partida da nau. 
506 BNP, Cod. 2258, fl. 72r. 
507 Simon Fallon, BNP, Cod. 2258, fl. 72v.  
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Figura 2.1.11.  
 
 

 
(...) o caminho da nao para o Nordeste a Elice, ou linha spiral EIOV etc. aonde se vé, 
que a cada parte que muda o meridiano, he necessario que se mude tambem o 
circulo, de sorte que indo sempre para o Nordeste, vai por partes incertas de 
differentes circulos maximos, cada hum dos quais he Rumo de Nordeste, e todas 
iuntas fazem a dita Elice EIOV (...). Donde se infere claramente, que como este A. 
proua este modo de nauegar en Rumos obliquos, não o deue de negar nauegando 
para o Leste fora da Equinocial, porque en hum, e outro caso milita a mesma rezão. 
Assy que por Resolução de todo o Capitulo diguo, que fora dos meridianos e linha 
equinocial, não se anda por Terra, nem se nauega pello Mar por algum outro circulo, 
ou maior, ou menor continuadamente. 508 

 
O que escreve é claro e não requer mais comentário. Apenas se deve notar 

que a ligação à teoria das linhas de rumo de Pedro Nunes foi conseguida através da 

citação do livro Tiphys batavus (1624) de Snell, o que confirma este último como 

um texto importante na transmissão do trabalho do cosmógrafo português. Fallon, 

neste capítulo, resumiu bem alguns dos principais pontos do trabalho de Nunes, 

caracterizando bem as linhas de rumo; nomeadamente assinalou a descontinuidade 

das linhas de rumo fora dos meridianos e equinocial, e a dificuldade em navegar 

sempre pelo mesmo paralelo. 

                                                 
 
508 Simon Fallon, BNP, Cod.  2258, fl. 75v. 
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Voltando agora ao texto de Ignace Stafford e à sua refutação, as razões 

(outras que não as científicas) que o levaram a discordar deste texto não são claras. 

Na minha opinião esta poderá ter sido uma acção de disputa por prestígio 

profissional. A comparação das suas biografias revela pontos que poderiam 

contribuir para o afastamento intelectual destes dois homens. Desde logo, o seu 

local de origem era diferente tendo Fallon nascido na Irlanda e Stafford em 

Inglaterra. O mesmo Stafford viu a sua formação jesuíta ter lugar em Espanha e só 

posteriormente veio para Portugal, como confessor. Já Fallon estudara Retórica e 

Filosofia em Coimbra e foi destacado para Bragança (sede da futura Casa Real) em 

1627, como professor de Literatura Latina. Por seu lado Stafford leccionou na aula 

da esfera de Lisboa, de 1630 a 1636. Durante este período, Fallon ensinava em 

Coimbra. Com a saída de Stafford para o Brasil, onde acompanhou o vice-rei D. 

Luís de Mascarenhas é o professor irlandês que ocupa a cadeira de S. Antão, em 

detrimento do inglês que, tanto quanto se sabe, não voltaria a ensinar aí. Com a 

Restauração, Fallon seria reconhecido pela coroa portuguesa que o destaca como 

engenheiro para a defesa do Alentejo. Quanto a Stafford, apenas se sabe que viria a 

falecer na Casa Professa de São Roque (Lisboa) em Fevereiro de 1642, cerca de um 

mês depois do falecimento de Fallon.  

Curiosamente, nota-se também que o “ataque” de Stafford foi bastante 

menos afável do que seria de esperar entre dois membros da mesma congregação. 

Regista-se, por exemplo, o uso de algumas expressões mais “fortes” em relação ao 

outro autor (por vezes apelidado de contrario) apelidando as suas afirmações de 

“patrañas”; “ridiculas”, etc., chegando a afirmar coisas como: “Con todo por lo 

menos por la sancta curiosidad describamos los absurdos, que este Autor infiere 

desta posicion suya, que sin fundamento, como enimigo ficticio fabrica.”509 . 

Desta pequena incursão, penso que sobressaem algumas coincidências que, 

além dos factores respeitantes à ciência, podem justificar a apologia do jesuíta 

inglês. Desde logo, o facto de terem ocupado um mesmo lugar de professor, ao 

mesmo tempo em colégios diferentes. Depois, com a ausência de Stafford, o facto 

                                                 
 
509 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, p. 424. 
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de Fallon lhe ter “tomado” o lugar de lente em Lisboa. Percebe-se também que 

Stafford parece estar mais ligado à coroa espanhola do que Fallon, que 

inclusivamente é reconhecido depois da Restauração. Não é possível adiantar quase 

nada sobre os seus anos de formação mas é possível que esta tivesse também 

contribuído para a diferença de pontos de vista entre ambos que a seguir se verá. 

Apesar de não se conhecerem dados que permitam afirmar que esta 

polémica tenha tido expressão fora de contextos jesuítas, novamente se regista o 

papel destas discussões na divulgação de conhecimentos científicos. A disputa 

científica entre os dois lentes mostra, uma vez mais, que havia debate (mais ou 

menos acentuado) à volta de assuntos de ciência dentro da Companhia. Mais, vem 

mostrar que a teoria de rumos de Pedro Nunes era um tópico importante na época e 

que a questão da navegação seguindo um paralelo ainda gerava opiniões 

divergentes. Este não é o único episódio polémico que envolve uma discussão com 

recurso a textos de Nunes: outro exemplo foi a disputa entre Mendo Pacheco de 

Brito e Manuel Bocarro Francês sobre os cometas510 . Não obstante, a disputa 

Stafford-Fallon tem a particularidade de se dar entre professores das mesmas 

matérias e pertencentes à mesma ordem religiosa. 

O texto – escrito em castelhano e com algumas passagens em latim – é 

precedido de quatro figuras (necessárias à sua compreensão). A Apologia está 

dividida em quatro capítulos: 

 

Capitulo 1.º Del rumbo nautico de Norte Sul. 

Capitulo 2.º Del rumbo nautico de Leste Oeste en el Equador. 

Capitulo 3.º Del rumbo nautico de Leste Oeste fuera del Equador. 

Capitulo 4.º De los rumbos nauticos obliquos. 

 

O primeiro capítulo subdivide-se em doze itens. A primeira observação tem 

a ver com o comum ponto de gravidade da terra e da água, que para todos os efeitos 

                                                 
 
510 Sobre isto ver: Luís M. Carolino, «Disputando Pedro Nunes: Mendo Pacheco de Brito «versus» 
Manuel Bocarro Francês numa controvérsia matemática de inícios do século XVII», Anais de 
Universidade de Évora, 12 (2002) 87-108.   
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Stafford admite ser o centro do mundo. Depois passa à análise da questão dos 

rumos que Fallon havia tratado no nono capítulo (segunda parte) do seu Compendio 

e anota: “El mismo Autor capitulo siguiente añade, que se navega nortesul sempre 

por meridianos”511 , e passa a analisar os rumos norte-sul. A sua primeira crítica tem 

que ver com uma leve desorganização do texto de Falónio; a segunda crítica tem 

que ver com certas afirmações simplificadas de Falónio que Stafford transcreve, 

como por exemplo, quando escreve que no meridiano «o sol, e qualquer astro, tem a 

sua maior altura sobre o horizonte». Sabe-se que nem sempre é assim, como no 

caso das regiões polares. Faz ainda outras correcções do discurso de Fallon, a 

propósito da linha meridiana. 

No ponto 5, percebe-se que Stafford não concordava com a abordagem de 

Fallon à questão da possibilidade de se navegar leste-oeste seguindo sempre um 

paralelo. Nomeadamente, Stafford não entende a sequência lógica da argumentação 

de Fallon e a sua dificuldade em identificar os paralelos da carta com o paralelos no 

globo. Já no ponto 6, Stafford procura clarificar o discurso do “autor” no que diz 

respeito à representação dos meridianos na carta, assunto que ele próprio tinha 

analisado no início deste seu volume.  

Na continuação, o tom do texto permanece mais ou menos o mesmo. No 

ponto 9, ainda considerando os rumos de norte-sul, explica que rumo é uma linha 

descrita na superfície do mar pelo “ponto” do navio quando se caminha pela 

direcção dada pela agulha. Para si, este ponto não corresponde ao “centro de peso” 

mas sim ao “centro de movimento”: 

 

(...) la raçon comun de rumbo, es ser linea descripta en la superficie del mar, por el 
punto del navio, que es como el centro, y basis de su movimiento, quando se camina 
por la direccion de la aguja. (...) y no le llamo el centro del peso del navio. Porque el 
tal centro de su peso, no es siempre el punto, en que el movimiento estriva porque 
puede aver viento, que lleve el navio por meridiano o otro rumo y contodo obligue el 
centro del peso, que camine fuera del y assi ara usar siempre del mismo termino, 
llamare este tal punto el cientro del movimiento, por ser el punto, que descrive el 
rumbo y porque gobierna los movimientos de los demas puntos y partes del navio. 
Añade en la definicion de la razon comun de rumbo, que ha de ser linea descripa por 

                                                 
 
511 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, p. 405. 
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la direccion de la aguja nautica, de que nadie, que entiende la materia de que hablo, 
puede dudar (...).512 

 

Desta maneira define o rumo norte-sul como uma linha paralela à linha N-S 

da agulha, descrita pelo ponto de movimento do navio: 

 

(...) el rumbo nautico verdadero de nortesul, es la linea que el punto del movimiento 
del navio descrive en la superficie del mar, llevando el rumbo de norte sul de la aguja 
paralelo con una recta, que passa por el punto de movimiento y entrambos assi la 
recta, como el rumbo de norte sul en el mismo plano recto al horizonte; y esta tal 
linea recta llamaremos la linea de la quilla del navio.513 

 

Depreendia-se assim que o rumo de norte-sul era um círculo meridiano, e 

correspondia à única forma de variar a latitude sem variar a longitude. O segundo 

capítulo segue mais ou menos este tipo de raciocínios e refutações, e detém-se 

brevemente comentando e completando o que Fallon havia escrito. 

O 3º Capitulo é dedicado à análise do rumo de Leste-Oeste fora do equador. 

Stafford afirmou logo que “(...) se vera porque causa mi Autor no se aprovecho de 

las verdaderas razones que demonstran que el rumbo nortesul es meridiano o su 

peripheria, y el de lesteoeste en el equador la peripheria del mismo equador.”514 .  

A ideia que pretendeu transmitir tinha novamente a ver com a possibilidade 

de se navegar seguindo um paralelo: “(...) quando el navio naviga lesteoeste en 

qualquer latitud que es fuera del equinocial el centro de su movimiento descrive 

perepheria de circulo paralelo al equador. Porque es de la essencia de toda 

navegacion de lesteoeste variar longitud sin variar latitud”515 .  Esta ideia é, à 

partida, contrária ao que Nunes escreveu sobre o assunto, considerando que “(...) 

nenhum paralello vay leste oeste: nem leua alguma outra rota: das que pella agulha 

se representão (...). A causa he porque todallas rotas per que caminhamos: sam 

                                                 
 
512 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, p. 408. 
513 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, p. 408. 
514 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, p. 411. 
515 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, p. 411. 
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linhas que passam pello centro do orizonte (...)”516 . E Stafford não demorou muito a 

notá-lo.  

No ponto terceiro deste capítulo surgiu uma referência importante às ideias 

de Pedro Nunes sobre a navegação seguindo um paralelo:  

 

(...) Pedro Nunes dise por cosa cierta, que el navio siguiendo el rumbo de Leste Oeste 
se acerca continuamente al Equador, y la raçon es clara: porque si el navio sale del 
punto A, no halle el rumbo de Leste Oeste en la peripheria del paralelo AM, sino en 
ARC, arco del vertical primario; pues, como Pedro Nunes advierte, puesto el navio 
en A, y en rumbo de Leste Oeste navegando con vientos en popa conserva la quilla 
immoble, a pocos passos andados se hallara en diversa latitud, y continuamente mas 
cerca del equinocial. Lo primero que cita de Pedro Nunes; scilicet que el rumbo de 
leste Oeste acerca el navio continuamente al Equador: no pienso, que se halla en 
Pedro Nunes: y si se halla, necessita de buena prueva para el credito; que no lo 
concedemos. Lo segundo, que cita del mismo Nunes, no pienso, que lo cita fielmente 
porque si mi memoria no se descuida, Pedro Nunes de la tal experiencia no 
solamente infiere, que el navio se hallara a pocos passos  en diversa, y menor latitud, 
de que no se puede dudar; sino tambien fuera del rumbo de Leste Oeste; y el rumbo 
de Leste Oeste de la aguja cruzando y haviendo angulo obliquo con la linea de la 
quilla del navio. Veasse, y entendiasse al A[utor] que se cita y en caso, que mi 
memoria no me acude con falicidad en ocasion, que no tengo Pedro Nunes en mi 
poder (...)517 . 

 
Para apoiar a sua argumentação usou uma figura onde se detectam 

semelhanças com a rosácea que Nunes incluiu nos seus tratados de 1537. Porém, 

esta figura regista algumas diferenças em relação à rosácea apresentada por Nunes. 

Stafford desenhou círculos máximos e paralelos, em vez de linhas de rumo 

oblíquas, além de ter incluído letras para referência. É possível que tenha estudado 

esta representação através de outras fontes que não o tratado da sphera. Sendo este 

professor oriundo de Inglaterra pode-se conjecturar que aí tivesse estudado a 

paradoxall compass, e outras projecções polares e essas representações lhe tivessem 

servido de inspiração para esta figura. A verificar-se, este seria mais um indício a 

favor da influência desta representação em Inglaterra (este argumento será um 

pouco mais desenvolvido no Capítulo 2.3.)    

                                                 
 
516 Obras, I, p. 111. 
517 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, pp. 411-412. 
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Figura 2.1.12. A rosácea apresentada por Stafford. BNP, PBA 240, p. 403. 
 

Stafford levanta algumas dúvidas em relação à interpretação que Fallon fez 

dos textos nonianos. No entanto, deixa claro que não está a compor esta apologia 

com as Opera (ou Tratados) à vista. Percebe-se também que o problema conceptual 

se mantém. O que provoca, nesta fase, uma relação não conciliável entre as duas 

interpretações. Neste momento entram também em jogo outros conceitos filosófico-

matemáticos tal como a diferença entre linha paralela e linha equidistante (do 

equador); noções de continuidade; noções de natureza de linhas (neste caso 

circunferências), que aqui não irei aprofundar mas que tornam este texto 

interessante para estudos futuros.  

Noutra das conclusões derivada desta sua análise (no ponto 10) afirma que 

se deve considerar que o ponto correspondente ao “centro do movimento” do navio 

se desloca sobre a linha (ou circunferência) paralela ao equador. No ponto 11 

afirma que “(...) el rumbo de Lesteoeste de la aguja hasse angulos rectos con el 

 261



norte. Luego el rumbo nautico de Lesteoeste en la superficie del mar guiado por la 

direccion de la aguja hasse angulos rectos con los meridianos.”518  e propõe que se 

adopte a designação “angulos iguales” em vez de “angulos rectos” para facilitar a 

interpretação. Da mesma maneira, no ponto 12, contraria a argumentação de Fallon 

que se valeu de Pedro Nunes e Teodósio para considerar que os ângulos rectos que 

fazem os meridianos ao cortar os paralelos (tipo “segundario”) são diferentes dos 

que são originados pelo corte dos meridianos com o equador (tipo “primarios”). 

Esta argumentação estende-se para o ponto 13 e 14, onde volta a chamar a atenção 

para o recurso ao nome de Nunes (como autoridade) por parte de Fallon. 

Já no ponto 15, comenta directamente a primeira demonstração de Fallon, 

referente à navegação leste-oeste, apontando que “(...) si el navio navigando 

Lesteoeste corre por el paralelo AMT siempre consiervara su quilla paralela al 

mismo paralelo, que es impossible; porque por ser cuerpo pesado necessariamente 

conserva la quilla perpendicular al horizonte; y assi que el plano del paralelo”519 . 

Aqui deve-se recordar o que Fallon escrevera. No fl.68 do seu Compendio refere 

claramente que o movimento do corpo se faz por um círculo máximo. Ou seja, o 

mastro do navio e a sua quilha encontram-se numa recta que intersecta o centro da 

terra, descrevendo um círculo máximo. Assim, quer parecer-me que neste caso 

Stafford não interpretou bem o argumento de Fallon. 

Há também alguns elementos que remetem para um interpretação mais 

realista do problema. Stafford afirma que (por exemplo) o vento pode fazer com 

que o plano ideal de deslocamento de um corpo se mova e deste modo é possível 

navegar segundo círculos que não sejam máximos.  

A conclusão deste capítulo (tal como se apresenta no ponto 20) é clara: 

 

(...) no tendra raçon alguna quien diga que la navegacion de Lesteoeste no se exequta 
por peripheria de paralelo del equador: porque por diversas veses en este cap affirmo 
que todo el navio navega, en segmento de basis de meta: porque esto mismo 
segmento si compone de peripherias de paralelo y no de punto del navio, que por 
rumbo nautico de Lesteoeste no descrive peripheria de paralelo, y el rumbo principal 

                                                 
 
518 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, p. 417. 
519 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, p. 419. 
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nautico es la linea que el centro del movimiento del navio por la direccion de la aguja 
descrive en la superficie del mar que es peripheria del paralelo. Y por esta misma 
razon el rumbo de Lesteoeste en lugar, que carece de latitud es la peripheria del 
equador, que el centro del movimiento del navio descrive en la superficie del mar, 
sin embargo que de otros puntos del navio puesto su centro del movimiento en el 
plano del equinocial descriven peripherias paralelas a la del equador.520   

 

No Capitulo 4º, começa novamente por criticar a forma por vezes 

“breve”521 , simples e pouco sustentada com que Fallon apresentou esta temática no 

seu Compendio. Por exemplo, afirma que o professor irlandês não foi claro na sua 

apreciação da convergência da curva para o pólo. Isto é, ele nunca chega a afirmar 

que a curva não atinge o pólo; pelo contrário, deixa em aberto a convergência, por 

exemplo, quando escreve “ (...) veria [seguindo a curva] a tal nao não só a dar a 

volta ao mundo sem se por debaixo do Pollo, mas ainda alguã vez se afastaria 

delle”522 . Stafford comenta a observação de Fallon apelidando o seu modo de 

argumentar de “limitadissimo”.   

Nos pontos 2, 3 e 4 deste capítulo comentou a convergência da curva para o 

pólo. Voltou a nomear Pedro Nunes a propósito da sua “doutrina” particularmente 

no que respeita a sucessão (dir-se-á hoje infinita) de arcos de círculos máximos. 

Para si, as provas desta propriedade que Fallon apresentara não são consistentes, 

pelo que optou por fazer uma reinterpretação das mesmas. 

Já nos pontos 5 a 11 preocupa-se em dar mais consistência ao texto do outro  

autor no que diz respeito à clarificação da natureza de um rumo e de um círculo 

vertical. Em primeiro lugar, (pontos 5 a 9) conclui que “ (...) ningun [círculo] 

vertical puede ser rumbo obliquo”523 . Para tal, clarificou que:  

 

(...) rumbo obliquo es el, que el centro del movimiento del navio delinea en la 
superficie del mar dirigido por rumbo obliquo de la aguja. Luego el tal rumbo 
nautico haze siempre, y continuamente con cada particular y sucessivo meridiano el 
mismo angulo, que el rumbo de la aguja que le encamina con el rumbo de Nortesul 
de la misma aguja. Luego siempre haze el mismo angulo con todos los meridianos. 

                                                 
 
520 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, p. 425. 
521 É Stafford quem o afirma na p. 425. 
522 Simon Fallon, BNP, Cod. 2258, fl. 74r. 
523 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, p. 431. 
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Luego no es vertical obliquo a los meridianos porque este hasse angulos 
continuamente desiguales con todos ellos (...) qualquier rumbo obliquo que es linea 
descripta en la superficie del mar por el centro del movimiento del navio que tal 
modo mientras en tal centro corre por ella, el rumbo de la aguja, que encamina a 
punte, y demarque puntos semejantes en todos los sucessivos horizontes de los 
puntos de tal linea. Pero por el interrogacion precedente esto es imposible si el centro 
del movimiento del navio corre por la peripheria de un vertical. Luego no es vertical 
(...).524 

 

No ponto 10, percebe-se que não concorda com a definição das linhas de 

rumo a partir de troços de círculo máximo: “(...) el rumbo obliquo (...) no es otra 

cosa, que una linea compuesta de intersecciones sucessivas, continuas, y imediatas 

de muchas peripherias [in marg.: de verticales] de que cada uno haze con la de su 

meridiano angulo igual con el, que el mismo rumbo hasse”525 . Depois, rematou no 

ponto 11: 

 

Y porque el rumbo obliuquo no es arco entero de circulo alguno de la sphera ni 
compuesto de arcos particulares de diversos circulos, se infiere que ningun segmento 
de tal rumbo tiene centro, mucho menos todo el. Luego es una linea helispherica, que 
es linea spiral, (...) y assi merece mucho aplauso la ilacion mui assertada526  de 
nuestro Autor que infiere por remate de su disputa, que el Tiphis batavo es de 
opinion que el rumbo obliquo es compuesto de partes differentes circulos maximos 
cada uno de los quales es rumbo obliquo. Porque el Batavo declara, que rumbo 
obliquo es (...) linea helispherica; como si el Batavo [in marg.: fuera tan Batavo] que 
ignorasse, que es absurdissima implicacion imaginar, que linea helispherica puede 
ser compuesta de arcos, o partes de peripherias de circulos, y no contento con esta 
tan erudita inferencia añade de onde se infiere claramente, que como este autor 
aprueva este modo de navegar en rumbos obliquos no lo deve de negar navegando 
para el Leste fuera del equinocial no diga mas, ni hay para que. Porque quien cita a 
este Batavo, y trata esta materia no puede ignorar que el Batavo clara, distinta y 
expressamente affirma muchas veses, que el rumbo de Lesteoeste fuera del 
equinocial, es paralelo del equador.527 

 

Deixa assim, uma alusão às últimas palavras do capítulo 9 do Compendio de 

Fallon, passagem facilmente identificável devido à referência a Snell. Esta 

referência mostra bem o estado de desenvolvimento em que a teoria da curva 

                                                 
 
524 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, p. 430. 
525 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, p. 431. 
526 A palavra [assertada] está rasurada. In marg.: acuta. 
527 Ignace Stafford, BNP, PBA 240, pp. 431-432. 
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loxodrómica ainda se encontrava nesta altura, em que certas noções matemáticas 

implicadas ainda provocavam algumas interpretações distintas. Fallon, apresentou 

aos seus alunos uma visão do problema das linhas de rumo (incluída num capítulo 

sobre movimentos na superfície do globo aquático) mais próxima da interpretação 

de Nunes, ao passo que Stafford se colocou mais na linha de outras visões como as 

de Stevin, que como se sabe chegou a criticar (sem razão) o cálculo de linhas de 

rumo de Nunes528 . Não obstante, Stafford escreveu uma das análises mais 

aprofundadas das bases lógico-matemáticas das linhas de rumo, revelando a sua 

capacidade científica.  

 

John Rishton 

 
O manuscrito que se segue, também da BPN, tem como título «Curso de 

Mathematica, Pello Padre João Raston Jngres, Lente de Mathematica no Real 

Collegio de S. Antão de Lisboa»529 , e a data inscrita no início é 1652; no fim vem 

indicação “Em 6 de Julho de 1654”. Daqui se induz que o curso que terá durado os 

habituais dois anos lectivos530 .  

O texto em questão apresenta um índice das matérias pela mão de João 

Sarayva (certamente um aluno) que lista doze tratados, embora neste manuscrito 

constem apenas onze. Além de capítulos dedicados à trigonometria, esfera, 

geografia e náutica destacam-se (embora não constituindo novidade nesta aula) dois 

                                                 
 
528 Sobre esta questão ver obrigatoriamente: Raymond D’Hollander, «Historique de la loxodromie», 
Mare Liberum, 1 (1990), 29-78 ou Raymond D’Hollander, «La théorie de la loxodromie de Pedro 
Nunes», in: Luís Trabucho de Campos, Henrique Leitão, João Filipe Queiró, International 
Conference Petri Nonii Salaciensis Opera, Lisbon-Coimbra, 24-25 May 2002. Proceedings, (Lisboa: 
Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 2003) 63-111. 
529 John Rishton, Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, PBA 54. 
530 Ugo Baldini, «The Teaching of Mathematics in the Jesuit Colleges of Portugal, From 1640 to 
Pombal», in: Luís Saraiva; Henrique Leitão (Eds.), The practice of mathematics in Portugal (papers 
from the International meeting held at Óbidos, 16-18 November 2000), (Coimbra: Imprensa da 
Universidade de Coimbra, 2004), pp. 388-389. Esta simples indicação levanta logo um pequeno 
problema de datação. As indicações bibliográficas sobre este professor apontam que terá leccionado 
em Santo Antão no período 1651-52. Desconheço indicações que revelem o nome do professor entre 
1652 e 1654, altura em que João da Costa (1645-55) e depois Bartolomeu Duarte (1655-658) 
tomariam a cátedra. Assim, é bastante possível que Rishton estivesse por Portugal até 1654, altura 
em que regressou à Flandres. 
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tratados, um de logaritmos e outro sobre o pantómetra. Não apresenta grande 

originalidade, encontrando-se inserido numa linha de continuidade em relação aos 

seus anteriores. A parte pertencente à tradicional esfera parece naturalmente 

baseada nos textos de Clávio e tem algumas matérias referentes às dimensões e 

constituição dos globos de água e da terra também presentes em textos anteriores 

como, por exemplo, os de Fallon.  

Também neste texto se verificam referências ao trabalho de Pedro Nunes. 

No fl. 179r., a propósito da determinação da linha meridiana de um local, escreveu: 

“Esta inginhosa ensina o insigne mathematico Pedro Nunes libro 2.º de nauegação 

cap. 16, onde se pode ver a demonstração, a qual por comprida a não repito”. Não 

terá sido só este motivo a razão da sua não repetição. Muito possivelmente, Rishton 

não teria composto o seu tratado com as Obras de Nunes à vista. Clávio aludiu à 

determinação da linha meridiana que o português incluíra no Capitulo 16 das 

Opera, com algum destaque, no seu Fabrica et usus instrumenti ad horologiorum 

descriptionem peropportuni, num sub-capítulo intitulado «Alia inuentio lineae 

meridianae per tres Solis obseruationes sine cognitione altitudinis poli, et 

declinationis, locique, Solis in Zodiaco: unà cum inuentione altitudinis poli, 

declinationis, locique, Solis in Ecliptica, et amplitudine ortiua, occiduaque»531 . Esta 

possibilidade é confirmada por comparação com este texto de Clávio: Rishton 

forneceu aos seus alunos não uma ideia original mas sim uma adaptação dos 

escritos do mestre jesuíta remetendo os mais interessados para o texto noniano que 

possivelmente nem terá lido. Afirmo-o porque o texto de Clávio é em si tão ou mais 

complexo que o de Nunes e também porque a dita “demonstração” do cosmógrafo 

português mais não é que um breve passo intercalar de um processo com outro 

objectivo.     

                                                 
 
531 Fabrica et usus instrumenti ad horologiorum descriptionem peropportuni. Accessit ratio 
describendarvm horarum a meridie et media nocte exquisitissima, et nunquam ante hac in lucem 
edita (Romae: Bartholomaeum Grassium, 1586), pp. 91-97. Mais tarde também incluído em 
Christophorus Clavius, Opera Mathematica, tomo IV, (Moguntiae: Sumptibus Antonii Hierat, 
excudebat Reinhardus Eltz [Ioannes Volmari], Anno 1611-1612), pp. 47-49.  
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No final do Capítulo 5.º surge a Proposição 7.ª – Para achar a distancia de 

hum lugar para outro, sendo conhecidas as suas latitudes e longitudes532 , mas 

Rishton não alude aos trabalhos do cosmógrafo português, que se havia dedicado a 

este tema nas Opera, Capítulo 20. No entanto, à frente escreve “Quando os lugares 

nem tem a mesma longitud, nem latitud, saberemos a distancia entre ambos com o 

compaço, e regra pelo modo, que ensina o Maurolico Abbade, e depois o Padre 

Clauio, o que he como se segue”533 . Maurolico não é referido por Nunes mas é-o 

por Clávio; de facto o jesuíta abordou este assunto, fazendo a devida referência a 

Nunes, nos seus comentários à Esfera (primeira edição em 1570) e também no 

Astrolabium (primeira edição em 1593), ambos os títulos incluídos nas suas Opera 

(1612). É provável que Rishton tenha consultado a Esfera uma vez que Clávio não 

refere aí o capítulo das Opera de Nunes onde o problema se encontra tratado e fá-lo 

no Astrolabium. Por isso, Rishton poderá ter ignorado o Capítulo 20 das Opera 

como fonte primária. Novamente, este caso mostra que a obra de Clávio foi um dos 

factores impulsionadores do interesse jesuíta pela obra de Nunes534 . No final deste 

capítulo (fls. 195r.-195v.) Rishton salienta um «Outro modo mais facil Para achar 

as distancias dos lugares», que faria uso de um globo. 

Um pouco à frente retoma esse assunto no Capitulo 8.º – Das distancias, 

longitudes, e latitudes dos lugares. O capítulo encontra-se dividido em três 

proposições e na primeira «Sendo dada a longitud, e latitud de 2 lugares, achar a 

distancia dos mesmos» transcreve as soluções de Clávio presentes no Canon XV, 

tal como aqui divididas em sete casos, embora a ordem dos casos não seja a mesma. 

Na segunda proposição lê-se «Sendo conhecida a latitud, e longitud de algum lugar 

com a distancia para outro, e o angulo de posição conheceremos a longitud, e 

latitud do outro lugar, e a diferença de longitud entre ambos»535  e na terceira «Dada 

a latitud de 2 lugares juntamente com a distancia entre os mesmos saberemos a 

                                                 
 
532 Rishton, PBA 54, fls. 191r.-195v. 
533 Rishton, PBA 54, fl. 192v. 
534 O estudo detalhado da transmissão através da obra de Clávio está fora do âmbito desta tese. A 
principal razão é o facto do mestre jesuíta ter mandado publicar a sua obra em latim. Assume-se 
portanto que a sua obra era transversalmente conhecida na Companhia de Jesus, sem mais detalhes.  
535 Rishton, PBA 54, fls. 213v.-214r. 
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diferença de longitud com os angulos e posição»536 . Estes são novamente 

problemas do tipo que Nunes abordara no Capítulo 20 das Opera.  

                                                

Posteriormente, no Capitulo 9.º – Das Zonas, Climas e parallellos, e da 

varias propriedades dos que habitão a terra em parallellos oppostos chamo a 

atenção para a Proposição 3.ª Sendo conhecido o longissimo dia em qualquer lugar, 

saberemos o clima, e paralello que lhe correspnde, e declinação do Pollo no dito 

lugar. Logo no início escreve “E sendo conhecida a altura do Pollo conheceremos o 

dia longissimo, clima, e o paralello.” e fará igual análise para as permutações deste 

caso, i.e. sabendo uma das quantidades calcular as outras duas. Estas matérias, 

abordadas por Clávio, lembram novamente matérias que muito interessaram Nunes, 

no De crepusculis. Confirma-se que, até aqui, Rishton não se terá interessado 

directamente pela obra de Nunes para compor estes suas notas. Ou seja, a 

informação sobre matérias do cosmógrafo ter-lhe-á chegado através de fontes 

secundárias. 

A partir do fl. 286r. aborda-se o uso das cartas planas, nomeadamente a carta 

comum e a de Mercator, começando por uma breve e útil comparação entre estas. 

Naturalmente surge uma caracterização dos rumos. Rishton introduz algumas 

noções essenciais nomeadamente que “a distancia breuissima entre 2 lugares não he 

secmento do rumo tirando o caso, que o nauio fizesse sua derrota, ou debaixo do 

equinocial, ou Norte Sul”537 . E continua:  

 

(...) ainda que os rumos na carta sejão linhas rrectas contudo os verdadeiros rumos 
que o nauio descreue nunca são linhas rrectas porquanto a superficie do mar he 
spherica senão algumas |vezes| circolos maximos scilicet quando se nauega debaixo 
do equinocial, ou pelo rumo Norte Sul, e então o rumo entre os ditos lugares he a 
distancia breuissima e sendo medida na equinocial dará os graos entre os ditos 
lugares, mas para qualquer outro curso que o nauio guardar seguindo a direcção da 
agulha os rumos não serão secmentos de circolos maximos, senão os paralellos, que 
he sempre quando o nauio nauega pelo rumo Lesoeste em qualquer altura fora do 
equinocial.538   

 

 
 
536 Rishton, PBA 54, fls. 214r.-214v. 
537 Rishton, PBA 54, fl. 288v. 
538 Rishton, PBA 54, fls. 288v.-289r. 
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E mantendo estas ideias avança: “Quando o nauio nauega para qualquer 

outro rumo seguindo a direcção da agulha faz linhas espiraes, ou elesphericas, as 

quaes conforme a latitud crescer vão chegando mais e mais para o Pollo sem 

nunqua poderem |perfecte| chegar (...)”539 . E mais à frente: “Bem sey que Pedro 

Nunes, e outros no tratado de nauegação tem para si que todos os rumos são 

secmentos de circolo maximo: |?| o plano que passa pelo diametro da grauiadade do 

nauio sempre está em algum plano vertical: |?| alias o nauio se auia de transtornar, 

como |?| dos principios staticos, e sendo isto circolo maximo seguesse que sempre o 

nauio nauega por circolo maximo”. Esta indicação mostra que Rishton tinha 

conhecimento geral do trabalho levado a cabo por Nunes sobre linhas de rumo, 

neste caso que considerava que o movimento do navio se fazia por círculos 

máximos.  

No resto do texto não se denotam referências explícitas ao trabalho de 

Nunes. Na Parte 3ª – Da sphera celeste, entre outras matérias, o autor também se 

focou na construção de uma tabela com os lugares do Sol no zodíaco. No entanto, a 

sua abordagem foi bastante prática e não se registam referências à obra do 

cosmógrafo português pelo que não foi claro concluir sobre a sua influência. A 

divisão e organização do texto sugerem que se terá apoiado noutros textos que não 

os nonianos. 

Novamente se observa que muito do conhecimento de Rishton sobre a obra 

noniana adveio da leitura de obras de terceiros. A partir das notas de aulas conclui-

se que a sua importância na sua transmissão foi reduzido e se terá limitado à sala de 

aula, o que para todos os efeitos é de assinalar.   

 

Valentim Estancel 

 
O padre Valentim Estancel terá nascido em Brno ou Olmutz (1621) e 

morrido no Brasil, por volta de 1705540 . Teve uma vida científica com algum 

                                                 
 
539 Rishton, PBA 54, fl. 289r. 
540 Para mais informações biográfica ver também artigo de Carlos Ziller Camenietzki, «The celestial 
pilgrimages of Valentin Stansel (1621-1705), Jesuit astronomer and missionary in Brazil», in: 
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destaque a nível local: as obras que alcançaram maior circulação foram as 

astronómicas – nomeadamente sobre observação de cometas – o que lhe granjeou 

citações internacionais, incluindo uma por Isaac Newton541 . Conheceu e manteve 

correspondência com Athanasius Kircher e foi professor, primeiro em Évora (1657-

1658), e depois na Aula da Esfera, provavelmente de 1658 a 1663, altura em que 

partiu para o Brasil.  

O texto que aqui será analisado é o Tiphys Lusitano ou Regimento Nautico 

Novo542 , manuscrito Cod. 2264, da Biblioteca Nacional de Portugal. Neste caso, 

não se trata de notas de aula mas sim de um texto na sua forma final; provavelmente 

compilado para impressão ou para fazer parte de espólio bibliográfico. Subsiste 

alguma controvérsia na literatura em relação à data e ao local onde a obra teria visto 

a sua forma final. Neste aspecto partilho da opinião de António Costa Canas, que 

indica o final da década de 1660 e a cidade da Baía, Brasil543 . 

Este manuscrito encontra-se dividido em três partes principais, por sua vez 

constituídas por capítulos, sendo alguns subdivididos em proposições. No proémio, 

que as antecede, o autor fala da necessidade e dificuldade de achar a altura do pólo 

a qualquer hora e refere que ninguém até então tinha conseguido resolver este 

problema. Apesar desta pretensão de uma certa primazia e originalidade (constante 

no seu discurso escrito) a grande maioria (se não todos) os problemas que se propõe 

                                                                                                                                        
 
Mordechai Feingold (Ed.), The New Science and Jesuit Science: Seventeenth Century Perspectives 
(Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003) 249-270. 
541 “In particular, his observations of the passage of a 1668 comet, published in 1673 in the Giornale 
dei Litterati, were cited by Isaac Newton in the Principia.”, Carlos Ziller Camenietzki, «The celestial 
pilgrimages of Valentin Stansel (1621-1705), Jesuit astronomer and missionary in Brazil», p. 252. 
542 Valentim Estancel, Tiphys Lusitano ou Regimento Nautico Novo o qual ensinava a tomar alturas, 
descubrir os meridianos e demarcar as variações da agulha a qualquer hora do dia ou da noite com 
um discurso pratico sobre a navegação de leste a oeste [Manuscrito] / composto pello padre 
Valentim Estancel da Companhia de Iesu lente que foi das mathematicas em varias universidades e 
ultimamente no real Collegio de Santo Antão em Lisboa, Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, 
Cod. 2264. 
543 Um interessante trabalho sobre Estancel é: António Costa Canas, «Tiphys Lusitano do Padre 
Valentim Estancel», Anais do Clube Militar Naval, 138 (2008) 203-234. 
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resolver haviam sido já abordados por autores anteriores, nomeadamente Pedro 

Nunes544 .  

Nas primeiras páginas o autor descreve sumariamente a esfera celeste e 

terrestre e seus círculos, apontando a necessidade de o piloto ter notícia delas. O 

texto que se segue é dedicado a apresentar instrumentos por si concebidos onde 

destaco “o Instrumento primeiro” em forma de “meia laranja”. O Capitulo II é então 

dedicado aos usos desse instrumento. Publica também uma tabela com posição do 

Sol no zodíaco, feita para 1671 (fls. 21v.-22r.).  

No Uzo sexto – Como se poderâ saber a declinaçaõ do sol da linha pelo 

dito Instrumento? denota-se uma ligação ao trabalho de Nunes, embora sem haver 

uma indicação explícita, quando o autor adverte para o facto de as tábuas 

quadrienais serem limitadas no tempo. Refere também que os valores da declinação 

solar variam ao longo de um mesmo dia. Depois sugere o uso da tabela com o lugar 

do sol (no zodíaco) e o uso da equação do seu movimento545 . Estancel não indica 

onde se inspirou para escrever esta informação e além disso este era já um 

conhecimento bastante difundido pelo que não posso garantir uma leitura directa de 

Nunes. Não obstante, este é um exemplo da inclusão desta matéria na prática 

comum e da dispensa de autoridades para as validar. 

 Procedimento igual adoptou no Uzo septimo – Como se saberá a qualquer 

hora da noite a Altura do Polo, ou da Linha por alguãs Estrellas fixas de maior 

grandeza onde comenta que a hora a que as estrelas chegam aos meridianos não é a 

mesma em todos os lugares, “(…) como suppoem erradamente Bautista Lauanha no 

seu Regimento Nautico, pag. 28”546 . Desta maneira, o seu objectivo é transmitir a 

ideia de que é possível usar qualquer estrela (apesar de só fornecer 16) para 

determinar a altura, o que vem facilitar a obtenção de bons valores durante a noite e 

não só apenas usando o regimento da polar.  

                                                 
 
544 Não é de descartar que este autor tenha tido acesso ao BNP Cod. 1869, atribuído a Gall. Além de 
muitos dos temas serem comuns, verifica-se alguma semelhança na apresentação do texto 
(nomeadamente a referência a “usos” da esfera. Esta hipótese carece de confirmação. 
545 Valentim Estancel, Tiphys Lusitano, BNP, Cod. 2264, fl. 26r. 
546 Valentim Estancel, Tiphys Lusitano, BNP, Cod. 2264, fl. 26v. 
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Mais à frente também nota que “todos este Problemas, e Regras uão com a 

suppozição, que a Agulha Magnetica não desuia notauelmente do Rumo principal, 

que he o Norte, e Sul”547 . Não querendo estar a forçar comparações despropositadas 

parece-me que Estancel resolveu fazer uma aproximação a condições ideais similar 

às que Nunes fez e que tantas vezes lhe rendem críticas negativas.  

Na Parte II – Theorico-Practica, sublinho o Capitulo II – Sabida a 

Declinação ou o lugar do Sol no Zodiaco pellas Regras antecedentes, por uia de 

duas sombras e duas Alturas do mesmo sol descobrir a Altura do Polo, ou da Linha 

fora do meyo dia? Onde se encontra novo problema que pertence à família de 

problemas abordados por Nunes em 1566, neste caso, sabida a declinação ou lugar 

do Sol no zodíaco e tirando duas alturas do Sol descobrir a altura fora do meio-dia. 

A resolução faz uso de um processo gráfico auxiliar, devidamente explicado por 

Estancel.  

Posteriormente, sugere um tipo de regimento (com recurso a figuras 

auxiliares) para aplicação das regras estando o navegante em qualquer altura e 

posição relativamente ao Sol548 . De seguida, faz outra pausa para advertências 

práticas em relação à variação da declinação solar num mesmo dia e em locais com 

diferentes longitudes. A sua sugestão prática vai no sentido de o piloto acrescentar 

(ou diminuir) um minuto por cada quinze graus de afastamento do meridiano de 

referência das tabelas, com os devidos acertos para posições relativas e época do 

ano. Sugere também que se usem as tabelas de Manuel de Figueiredo e se deixem 

as de Lavanha e de Moya por estarem já ultrapassadas e não se ajustarem 

precisamente ao meridiano de Lisboa.  

Na terceira parte aborda alguns dos problemas anteriores, resolvendo-os 

usando o instrumento semelhante a meio globo, que ensinara a fabricar logo no 

primeiro capítulo. No Cap. 7º: Sabida a variação da Agulha ou não a hauendo, 

conheçer a Eleuação do Polo, ao nascer, ou ao por do sol fora da linha avança dois 

modos de determinar a latitude usando a amplitude ortiva e occídua, um por 

                                                 
 
547 Valentim Estancel, Tiphys Lusitano, BNP, Cod. 2264, fl. 27r. 
548 Valentim Estancel, Tiphys Lusitano, BNP, Cod. 2264, fl. 36r. 
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resolução geométrica e outro usando instrumentos, o que confirma a actualidade 

destas técnicas.  

Depois existe um capítulo intitulado: “Questões ou problemas pertencentes a 

Nautica Cuja noticia servirá muito aos Pilotos, e a todo o nauegante curioso” onde 

desponta mais uma breve alusão a matérias nonianas. Em primeiro lugar faz notar 

que os rumos da “flor de Liz” da carta são, em bom rigor matemático, “circulos 

verticaes”. E desenvolve: “Entre estes i6 circulos, ou 32 Rumos, que tanto monta ha 

dous direitos, ou Orthodromicos, e uem a ser o Rumo de Norte à Sul; e o Rumo de 

Leste à Oeste. Os mais são obliquos, à que os latinos chamão Loxodromicos. 

Porquanto eles se apartão do Meridiano, ou do Norte e Sul; hums pera a banda de 

Leste, outros pera banda de Oeste, cada qual com sua Declinação determinada, e 

propria.”549 . Naturalmente, regista-se alguma falta de clareza nestas afirmações, não 

sendo perceptível se Estancel dirige esta última observação aos rumos no globo ou 

na carta. De qualquer maneira, seria claro para a maioria dos estudiosos desta 

questão que os meridianos e linha do equador eram casos particulares, bem como os 

paralelos, coisa que o autor se esquece de desenvolver aqui. 

Seguem-se cinco questões, em que se aborda em primeiro lugar o regimento 

das léguas e suas particularidades. Na segunda questão trata da navegação por 

rumos oblíquos e dá um exemplo que não passa por ser mais que a resolução de um 

caso na carta quadrada usando trigonometria no plano. A terceira questão é sobre a 

determinação das longitudes na carta. Estas questões são resolvidas com recurso a 

tabela do regimento das léguas (presente no fl. 66v.). 

Com isto, confirma-se que Estancel não fez alusões directas ao trabalho de 

Nunes. Não obstante, a sua obra contém alguns pontos de contacto com esse 

trabalho. Nomeadamente no que diz respeito a métodos de determinação de latitude 

por alturas extra-meridianas do Sol. Outros assuntos, como a validade de tabelas 

solares e outras questões dos regimentos também são referidos mas, neste caso, sem 

especial relevância pois já se encontrariam difundidos na prática. 

 

                                                 
 
549 Valentim Estancel, Tiphys Lusitano, BNP, Cod. 2264, fl. 64r. 
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Outros Manuscritos da Aula da Esfera 

 

Os manuscritos BL Eg. 2063; BNP A.T./L. 31a; BNP, Cod. 1552; BPE Cod. CX 2-

18; BNP Cod. 11006; BPE Cod. CXVI 2-22; BPE Cod. CXVI 2-23 também foram 

investigados. No entanto, não irão merecer o destaque dos anteriores. As várias 

razões que o justificam são apresentadas de seguida.  

O manuscrito BL Eg. 2063 – texto resultante da actividade lectiva e 

científica de Francisco da Costa – foi referido em Luís de Albuquerque, Duas obras 

inéditas do Padre Francisco da Costa (códice NVT/7 do National Maritime 

Museum), (Coimbra: Agrupamento de Estudos de Cartografia Antiga; Junta de 

Investigações do Ultramar, 1970). Por isso mesmo, escusar-me-ei de apresentar 

mais considerações sobre o mesmo.  

Os manuscritos BNP, Cod. 1552 e BNP A.T./L. 31a são compilações de 

vários manuscritos e foram também referidos noutras ocasiões, ao longo desta tese. 

No manuscrito BNP A.T./L. 31-a regista-se também na secção 1r-54v: “Tratado 

mathematico. Dos problemas geometricos construção e uzo do Pantometra” e 55r-

82v: “Tratado mathematico. Da construção e uzo de alguñs(?) instromentos” uma 

ocorrência interessante550 .  É nesta segunda parte que se podem ler três descrições 

de métodos de divisão de um quadrante. O primeiro é atribuido a Tycho Brahe, o 

segundo a Pedro Nunes e o último a Guido Ubaldo551 . Destaca-se aqui a referência: 

 

Problema 3º 
Dividir o quadrante pella divisão do nosso agudissimo Pedro Nunes. 
 
[O autor descreve a divisão de 90 a 46] 
 

                                                 
 
550 Este texto é claramente do século XVII e parece escrito a apenas uma mão. Para uma datação 
mais aproximada e possível autor contribui a seguinte passagem: “Não propomos a construcção e 
uzo de outros instromentos porque os dados são bastantes ao engenheiro. Também não tratamos da 
fitta gradual, porque não he muito certa e quem a quizer ver, veja o Methodo Lusitanico” (fl. 82v.). 
Ora, o autor deste texto aponta, com certeza, para o tratado de Luís Serrão Pimentel Methodo 
lusitanico de desenhar as fortificaçoens das praças regulares, & irregulares, fortes de campanha, e 
outras obras pertencentes a architectura militar (1680). E, de facto, os capítulos V e VI da primeira 
secção do seu Methodo (pp. 8-15) registam o fabrico e uso deste instrumento. 
551 Guido Ubaldo Abatini (Città di Castello, c. 1600 - Roma, 1656). 
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(...) Com esta delineação de conhece vallor do angulo em graos, minutos etc. se os 
tem; [e descreve um breve exemplo]. 
 
Scholio 
 
Diz o Padre |Saquet| na geometria pratica L. 1º Cap. 4º que este modo he muito 
|operozo| e escassamente praticavel; porem não poderá negar ser muito engenhoso e 
louvavel de que se conhece a grande agudeza do nosso subtilissimo Pedro Nunes; 
porque não podendo os quadrantes ainda grandes mostrar mais do que minutos, com 
esta delineação mostrão os pequenos, não somente os minutos mas também 
segundos, terceiros etc.  
Nem obsta dizerse ser este modo escassamente praticavel, porque se elle he util com 
o trabalho se facilitará. Por esta cauza o Padre Clavio na geometria pratica o 
propoem com grande louvor dizendo ser: Ab acutissimo Petro Nonio Mathematico 
Lusitano. E fez humas tabuas para facilitar a regra de tres de que neste quadrante se 
necessita.  
Tambem parece que o trabalho das divisões se pode facilitar tomando alguma parte 
aliquanta a qual tomada algumas vezes exceda o todo em pouco, ou em pouco de lhe 
falte; porque estimativamente pello excesso, ou falta se poderá ajustar a devizão. (...) 
Advirtasse que senão podem delinear outros quadrantes devididos em menos numero 
de partes iguais do que o numero 46 porque se se dividisse em 45 era o mesmo que 
repartilo em 90 e se se repartilo em 43 era o mesmo que em 86. e assim por diante.552 

 
Esta é uma nova indicação referente ao nónio. É possível ainda deduzir que 

o autor teria lido fontes secundárias sobre o assunto (|Saquet| e Clávio). Sobre este 

último, sublinhar esta nova confirmação do seu importante papel na divulgação de 

certos tópicos da obra de Nunes. 

O BPE Cod. CX 2-18 foi anteriormente referido pelo importante fragmento 

que contém (Ver Capítulo 2.1). Fontoura da Costa referiu na Marinharia dos 

Descobrimentos: “Segundo amável comunicação do doutor Lopes da Silva, antigo 

director da B. P. E., a letra dêste Ms. é do século XVI. Não o pudemos ainda 

examinar para verificação do que contém; mas não compreendemos que trate da 

declinação (da agulha magnética), termo ainda desconhecido no século XVI“553 . 

Da breve análise que fiz deste texto, verifiquei que está muito 

provavelmente incompleto e se inicia com o título: “Quarto modo para sabermos o 

caminho no mar de leste a oeste . que hé pola variação da Agulha”. 

                                                 
 
552 BNP A.T./L. 31-a, fls. 65r.-67r. 
553 A. Fontoura da Costa, Marinharia dos Descobrimentos, p. 450. 
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Esta parte é na sua maioria dedicada a apresentar correcções para os lugares 

tomando em conta os dados referentes à variação da agulha. Está escrito na primeira 

pessoa. Contem referências a Nicolau Cabeo (da Companhia), Vicente Rodrigues e 

mesmo a Céspedes. 

O seu fl. 33 já foi por diversas vezes aqui referido e inclui a citação: 

 

“No padrão  que o doutor pero nunes deixou emmendado se mostra por hua carta 
feita o anno de 1572 – por Jorge Reynel Cosmographo deste Reyno auer de diferensa 
de meridianos entre a bahia da Alagoa e o Cabo das Corentes oito graos .E do Cabo 
da boa esperansa. á dita bahia .7. graos . e do Cabo das Corentes á Costa da parte do 
Oriente da Ilha de são Lourẽso . -12- graos.”554 

 

É possível que o autor do texto (que não pude determinar se era autógrafo) 

fosse Jesuíta e/ou inglês (dado que existem várias referências a medições feitas para 

Londres) ou pelo menos serem notas de aulas dadas por jesuítas em S. Antão.  

Já o conjunto BNP Cod. 11006; BPE Cod. CXVI 2-22; BPE Cod. CXVI 2-

23, apesar de muito interessante, não foi considerado por se encontrar no limiar do 

período temporal considerado. Não obstante, este conjunto de manuscritos tem 

especial importância já que contêm muitas referências ao trabalho de Nunes. Assim, 

deixo de seguida algumas notas sobre os mesmos.    

Os manuscritos em causa fazem parte de um mesmo curso constituído por 

quatro partes principais:  

 

Tratado Primeiro: Dos instrumentos nauticos e Mapas higrographicos ou cartas de 

marear e de seus usos. 

Tratado Segundo: Do modo de navegar por observaçam de astros e reducçam de 

triangulos aplicados em problemas de navegaçam? por logarithmos, e pella escala 

de Gunter. 

Tratado Terceiro: Da boa extimaçam do caminho, e de praxes varias, e observações 

úteis â navegaçam. 

Tratado Quarto: Da doutrina loxodromica, ou da eleiçam dos rumos. 

                                                 
 
554 Évora, BPE, Cod CXVI 2-18, fl. 33r.  
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Do cruzamento de matérias presentes nestes textos a primeira conclusão é 

que as versões mais completas correspondem aos manuscritos BPE Cod. CXVI 2-

22 e BPE Cod. CXVI 2-23. O BNP Cod. 11006 contém apenas três dessas partes e 

foi estudado recentemente na dissertação de mestrado de Ana Bastião, Elementos 

para o estudo da náutica Portuguesa do século XVII. A Arte Nautica do Códice 

11006 da Biblioteca Nacional de Portugal555 . Em segundo lugar, esta comparação 

permitiu afirmar que existe uma outra relação com um dos textos compilados no 

BNP A.T./L. 31ª – trata-se da parte correspondente a «Noticias Loxodromicas», nos 

fls. 120-165.  

 

                                                 
 
555 Ana M. Bastião, Elementos para o estudo da náutica Portuguesa do século XVII. A Arte Náutica 
do Códice 11006 da Biblioteca Nacional de Portugal, Dissertação de Mestrado, Universidade de 
Lisboa, 2010. Este é um interessante curso de astronomia e cosmologia, com variadas discussões 
cosmológicas, que vão dos sistemas planetários à fluidez do céu, etc. com considerável 
profundidade. Por outro lado, dá-se atenção a aspectos práticos do uso e globos e esferas armilares 
na astronomia prática, como sejam a determinação de latitude e hora num local ou parâmetros 
astronómicos estelares ou a duração de dias. Contém uma versão incompleta do BPE Cod. CXVI 2-
23 (apresenta muito poucas figuras em comparação ainda que o autor indique o seu lugar no corpo 
do texto). Parece ser a parte referente à arte de navegar, escrita por outra mão, embora de grafia 
muito parecida. Esta parte repete algumas noções de esfera presentes nas primeiras partes do 
manuscrito. Isto pode indicar que o professor usou de matérias leccionadas anteriormente. Já no BPE 
Cod. CXVI 2-23 o aluno que escreveu terá usado de mais algumas noções de esfera e incluído mais 
capítulos introduzindo assim uma divisão diferente das matérias. Isto também pode indicar que os 
cursos correspondem a anos diferentes mas ao mesmo professor. No caso deste manuscrito inclino-
me para uma data não anterior ao ano lectivo de 1698-99. Como exemplo deixo o uso do tempo 
pretérito (no fl. 136v.): “A edade da Lua era de 19. dias (...)”, aos 19 de Outubro de 1698. Ugo 
Baldini, em nota biográfica no artigo «The Teaching of Mathematics in the Jesuit Colleges of 
Portugal, From 1640 to Pombal», in: Luís Saraiva; Henrique Leitão (Eds.), The practice of 
mathematics in Portugal (papers from the International meeting held at Óbidos, 16-18 November 
2000), (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2004) 293-465, refere que o professor da 
altura era George Gelarte. Sabe-se também que, entre 1693 e 1696 John Hildreth deu aulas em 
Évora. Mas existem outras referências que apontam para datas inferiores – por exemplo, no Cap. 16 
do 2º Tratado há uma referência ao ano de 1691. Nesta altura, já Gelarte estava em Portugal. Por isso 
penso que estes manuscritos são relativos a um dos cursos que Gelarte terá dado no nosso país.  
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2.1.4 Outros Manuscritos  

 

Biblioteca Pública de Évora, Fundo Manizola, Códice 27 

 

Um outro manuscrito que mereceu a minha atenção foi o Códice 27 do fundo 

Manizola do catálogo da Biblioteca Pública de Évora. Trata-se de uma interessante 

arte de navegar do século XVII em que se nota a presença de tópicos nonianos. 

Uma vez que não se conseguiu determinar com certeza absoluta a sua origem 

optou-se por não o incluir entre os manuscritos jesuítas da aula da esfera. 

O texto, escrito em português, dá muito poucas indicações sobre o seu autor 

que, tudo leva a crer, escreve na sua língua nativa. Em relação a outras pistas, penso 

poder afirmar, com alguma certeza, que este manuscrito foi composto na cidade de 

Lisboa, já que a maioria dos exemplos de aplicação que dá são para esta cidade, 

chegando a escrever “aqui em Lisboa”556 .  

Quanto a datas, terá sido escrito depois de 1632, ano em que Galileu deu ao 

prelo o Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, por razões que adiante se 

explicam. 

O autor parece conhecer bem a obra de Aristóteles, Teodósio, entre outros 

autores clássicos e contemporâneos, como é o caso de Pedro Nunes. Ainda que 

desconhecido, este é um autor com evidentes tendências científicas actualizadas 

para a época, como se poderá constatar ao longo destas notas. Contudo, o tipo de 

discurso, com várias referências a “Deus” e a santos (São Dionísio Cartuxano) e 

muitas a Cristóvão Clávio, poderá indicar que era membro do clero, possivelmente 

jesuíta ou que estudou nalguma instituição da Companhia de Jesus557 .  

                                                 
 
556 BPE, Manizola, Cod. 27, fl. 61r, fl. 62v. 
557 A referência ao santo cartuxano e a existência de um mosteiro dessa ordem na cidade de Évora, 
onde também houve aulas de esfera, poderá não ser mais que uma coincidência.  
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Este manuscrito está dividido em vinte capítulos. Em relação a conteúdos, 

dar-se-á apenas atenção ao que o autor escreve recorrendo a matérias que se podem 

atribuir a Pedro Nunes. Em anexo destacam-se algumas passagens do texto.  

 

Dos ofícios do meridiano, primeiramente como se acha a linha Meridiana. Capitulo 
8º 

 

Surge neste capítulo uma primeira referência a Vitrúvio, autor que será 

muito citado ao longo do texto, e ao seu método para determinar o meridiano de 

lugar. O autor faz ainda referência aos métodos de Cristóvão Clávio558  e de João 

Batista Benedito559  para o mesmo fim, mas depressa refere que “quem quiser usar 

de pura prática fundada porem em demonstração sirva-se de um dos 2 que 

mostramos (…) use do instrumento que agora explicaremos tirado de outro com que 

Pedro Nunes ensina a tomar a altura do sol o qual é muito exacto, certo e eficaz”560 . 

Este é o conhecido instrumento de sombras ou instrumento jacente no plano e esta 

é a primeira de várias menções que se encontram ao nome de Pedro Nunes. De 

seguida, o autor dá indicações para a construção e uso do instrumento sugerido por 

Nunes561 .  

 
Figura 2.1.13. 

                                                 
 
558 BPE, Manizola, Cod. 27, fl. 13v. 
559 Giambattista Benedetti (1530-1590). 
560 BPE, Manizola, Cod. 27, fl. 13v. 
561 Ver transcrição no volume de Anexos. 
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Como e com que instrumento se toma a altura meridiana. Capitulo 9 
 

O autor apresenta uma descrição detalhada do fabrico do astrolábio com 

uma figura que antecede a explicação do seu uso. Depois, segue-se uma descrição 

detalhada do fabrico e uso do anel náutico e do quadrante com figuras auxiliares. 

 

 
Figura 2.1.14. 

 

Em relação ao anel náutico, o autor refere que este “é o mais fácil e certo de 

todos quantos para esta arte se podem inventar” e que “o seu uso é facílimo”. 

Refere igualmente as vantagens deste instrumento em relação aos outros dois: a 

primeira é que não é necessário mover peças soltas, como no caso do astrolábio, e a 

segunda é a sua precisão devido ao facto de os ângulos da escala serem o dobro dos 

reais o que duplica a precisão de leitura.  

No final do capítulo o autor fala do uso deste instrumentos em terra e, pela 

primeira vez, se refere a este instrumento como “instrumento de Pedro Nunes” 

enaltecendo novamente o seu fácil uso. Não obstante, para medições em terra, 

afirma preferir o quadrante fixo, tal como usavam os astrónomos.  

 

Dos ofícios do Zodíaco e dos Trópicos. Capítulo decimo. 
 

Neste capítulo, o autor referiu que conhecendo-se o valor da declinação 

máxima do Sol se poderia obter a declinação de todos os pontos da eclíptica e fez 
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referência, entre outros, à demonstração que Pedro Nunes avança no De crepusculis 

(2ª parte, 2ª proposição, Obras, II, pp. 180-182). No entanto, a explicação (com 

uma figura auxiliar) que apresenta é mais simples que a de Nunes562 . Dá um 

exemplo de cálculo para a declinação de um ponto da constelação de Touro. 

No fim deste capítulo existe uma nota que penso ser pelo punho do autor, ou 

então de alguma aluno, referindo que “no final deste capítulo se hão-de pôr as 

tábuas do movimento do sol”.563 

 

Tabela da declinação dos pontos da eclíptica, e da equinocial. Capitulo 11. 
 

Este capítulo pretendeu resumir indicações e instruções para uso de uma 

tabela de declinações do Sol, com alguns exemplos de aplicação para a cidade de 

Lisboa. Depois de advertir que para o bom uso destas tabelas noutros locais o 

observador tem de saber sempre em que longitude se encontra volta-se a observar 

uma anotação, a outra mão, referindo “no final deste capítulo se hão-de pôr as 

tábuas da diclinação do sol que aqui |falam|”564 . Como se sabe, este tipo de 

advertências é tipicamente associado à obra de Pedro Nunes. 

De seguida forneceu uma nota em relação ao uso das tabelas de declinação 

quadrienais, salientando que a declinação máxima do sol varia no tempo e é 

necessário ter isso em conta. No entanto, aponta que para os usos normais da 

navegação “a diferença é muito pequena e de pouca consideração”.565   

O texto segue com uma menção a “instrumentos que conhecemos” para 

determinar a declinação de qualquer ponto da eclíptica e um deles é um instrumento 

“muito fácil” que Pedro Nunes apresenta “no capítulo 5 do segundo livro das suas 

obras”566 . O autor faz uma figura que, até onde me é permitido saber, é original e 

melhora um pouco a própria figura das Opera, dá indicações para uso do 

                                                 
 
562 Esta explicação é apresentada no fl.24v. 
563 BPE, Manizola, Cod. 27, fl. 26v. 
564 BPE, Manizola, Cod. 27, fl. 27v. 
565 BPE, Manizola, Cod. 27, fl. 27v. 
566 BPE, Manizola, Cod. 27, fl. 27v. Trata-se do instrumento representado em Obras, IV, p. 351. 
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instrumento e remete o “especulativo navegante” para a demonstração de Pedro 

Nunes567 . 

Depois mostra mais uma maneira de obter esta declinação através de um 

outro instrumento (figura no fl.30r.) remetendo para as demonstrações dadas por 

Clávio e por Pedro Nunes, no livro já referido. É dado mais um método gráfico para 

o mesmo fim mas sem referências a quem o terá sugerido. 

Mais à frente dá as regras e “declarações” para se saber a latitude, com 

referência ao uso de um estilete. Ocupa-se depois de discutir vários aspectos deste 

tipo de observações até ao fim do capítulo. 

 

Como se saberá a largura de qualquer lugar a qualquer hora que haja sol. Cap. 12 
 

Este é um capítulo dedicado à determinação da latitude a qualquer hora. O 

autor iniciou-o com mais uma referência ao trabalho de Pedro Nunes: “Repreende 

Pedro Nunes no Cap. 10 do segundo livro com muita razão a Pedro Apiano, por 

querer conhecer a altura do pólo a qualquer hora com um instrumento de que trata 

na sua cosmografia suposto a hora conhecida que sem se saber a dita hora se não 

pode alcançar e assim no cap. 11 a jacobo Ziaglero por outras razoes a estas 

semelhantes, e no cap. 12 e 13, 14,15,16, ensina a conhecer esta largura muito certa 

e precisamente a qualquer hora que haja sol”568 . Neste caso refere um método que 

faz uso de um astrolábio, um “instrumento de sombras” e um globo que, nas 

palavras do autor, é de difícil aplicação e serve somente em terra569 . Mas no fl. 37r. 

o autor declara “o outro [processo] que Pedro Nunes ensina no Cap. 16 para estas 

operações mesmas, para que a possam fazer os curiosos navegantes, quando saírem 

em terra, ou por curiosidade ou por necessidade, não aparecendo o sol ao meio-dia”. 

Esta descrição é acompanhada de três figuras explicativas entre as quais, a que 

apresenta no fl. 38v, corresponde a uma figura (melhorada) que Nunes apresenta 

                                                 
 
567 BPE, Manizola, Cod. 27, fl. 28v. Escreve: “a prova da qual operação pode ver o especulativo 
navegante em Pedro Nunes no mesmo lugar”. 
568 BPE, Manizola, Cod. 27, fl. 36v. 
569 Sobre este assunto ler, por exemplo: Luís de Albuquerque, Instrumentos de Navegação, 
(Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa, 1988). 
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nas Opera570 . De facto, a presença da descrição destes métodos propostos por 

Nunes é muito interessante e, nas palavras de Luís de Albuquerque, de rara 

ocorrência571 .  

 

Como se conhecerá a largura de um lugar de noite pelas estrelas. Cap. 13 
 

Este capítulo trata de métodos para determinar latitude por observação de 

estrelas. Em primeiro lugar lida com o uso da estrela polar para estes fins, não se 

esquecendo de referir que o seu afastamento do pólo terrestre terá de ser sempre 

tido em conta. Aqui pode-se observar um facto, na minha opinião interessante. O 

valor que foi originalmente escrito é de 3º 27’, que corresponde ao sugerido por 

João Batista Lavanha572 . Mas verifica-se que o autor ou uma outra mão tratou de o 

actualizar, escrevendo por cima o valor 2º 43’. O valor mais próximo do 

apresentado por este autor é o de António de Naiera573  que, na Navegación 

especulativa y pratica (1628), propôs 2º 42’. Contudo, não há ao longo deste 

capítulo qualquer referência aos nomes de Naiera ou Lavanha. Possivelmente o 

autor terá tido acesso a valores mais correctos (não necessariamente os de Naiera) 

ou até mesmo procedido ao seu cálculo. Outra hipótese é estar-se na presença de um 

texto que serviu dois professores, tendo o posterior actualizado algumas passagens 

do texto do seu anterior.  

Mais uma vez anota-se uma referência a Pedro Nunes: o autor adverte o 

navegante para ter cuidado ao empregar o regimento da estrela do norte quando não 

navega na direcção leste-oeste, tal como fez o cosmógrafo no Cap.7º do “segundo 

livro de navegação”.  

Há também, neste capítulo, uma advertência ao navegante em relação ao uso 

da balestilha, porque é um instrumento muito incerto para o mar, o que lembra 

novamente uma opinião de Nunes sobre o mesmo instrumento. 

                                                 
 
570 Ver: Obras, IV, p. 422. 
571 Luís de Albuquerque, Instrumentos de Navegação, p. 55. 
572 Este valor é dado no seu Regimento Nautico de 1595. 
573 Navegacion especulativa y pratica, 1628.  
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Como se saberá a longura dos lugares. Capitulo 14 
 

Este capítulo é dedicado a métodos de determinação da longitude. São 

referidos quatro métodos para este fim: eclipses da lua, distância lunares, um 

terceiro método ensinado por Orôncio Fineu574  no livro 5 da sua Esfera e, porque 

estes métodos são difíceis de aplicar, o autor declara um quarto inventado por 

Gemma Frisius no livro do uso do globo, método “muito próprio para serviço dos 

navegantes”.  

No fl. 47v apresenta um instrumento para auxílio e conversão de léguas em 

diferentes meridianos que é semelhante a um instrumento proposto por Pedro Nunes 

no seu Tratado da Esfera575  e dá alguns exemplos de aplicação. De seguida 

apresenta um breve comentário explicando esta variação das distâncias em léguas 

em paralelos diferentes com exemplos numéricos. 

 

Capitulo 19 da fábrica e uso da carta de Marear 
 

Neste capítulo, o autor dedicou algumas palavras à carta marítima. Começa 

referindo que “a carta de marear é uma plana descrição e desenho do mar” e logo 

trata de explicar o seu fabrico. No fl. 77 apresenta uma carta desenhada mas sem os 

acidentes terrestres que vai ensinar a desenhar logo de seguida.  

No fl. 80v. mencionou que “os usos são fáceis a quem houver bem 

entendido o fabrico” e dedica-se a referir os 5 usos da carta. Curiosamente a ordem 

e explicação dos usos é semelhante à usada por António de Naiera na Navegacion 

Especulativa y Pratica576 .  

                                                 
 
574 Finé escreveu, entre outras obras, uma Sphaera Mundi, sive cosmographia quinque libris recens 
auctis & eme[n]datis absoluta : in qua tum prima astronomiae pars, cum geographie, ac 
hydrographie, rudimenta pertracta[n]tur (…) (Lutetiae parisiorum: Simon de Colines, 1542). Esta 
Esfera teve várias reedições não me sendo possível determinar que edição terá consultado o autor 
deste manuscrito. 
575 Obras, I, p.180.  
576 António de Naiera, Navegacion Especulativa y Pratica, fl. 110 a fl. 112. 
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Na sequência, ensina também a deitar ponto de esquadria e fantasia. Por fim, 

adverte os navegantes que as distâncias e lugares tirados pela carta não são os reais 

e dá um exemplo típico, também dado por Nunes, que se refere às distâncias 

tomadas entre Lisboa, Terceira e Madeira. Termina este capítulo escrevendo que 

esta carta plana “é muito conveniente para a arte de navegar (…) porque apareça 

nela (…) um pedaço de terra mais largo do que é pouco importa para o uso dos 

navegantes, com tanto que as distancias dos lugares, sejam pelo mar as que por 

experiência se têm.”577 . 

 

Capitulo 20 das legoas das taboas que Respondem a hum grao da deferenca do 
longitudinal, segundo o Rumo por onde se navega. 

  

Fala-se da utilidade destas tabelas de conversão de léguas para cada rumo 

(clássico) quando se varia um grau em latitude. Ensina a fazer estas tabelas dando 

exemplos de aplicação. Depois vai escrever sobre as marés e lista alguns autores 

clássicos que trataram o mesmo assunto, e no fim desta lista aponta que “um 

moderno quis salvar todas as aparências que se vêem nas marés, supondo mover-se 

a Terra com um certo movimento |?| regular causado da presença e ausência do sol, 

e da lua, mas nem com esta suposição absurda o pode fazer”. Na minha opinião, 

este moderno será Galileu Galilei, e esta matéria surgiu no quarto dia da sua obra 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632). No fim, apresenta uma 

tabela muito simples para se saber as marés. 

 

Em jeito de resumo, penso que este texto poderá corresponder a um curso da 

aula da esfera (ou, uma vez que pertence a uma colecção da BPE, de uma aula 

correspondente em Évora). No caso de ser jesuíta, e segundo os dados que 

disponho, as hipóteses excluem os autores anteriormente estudados, uma vez que 

nenhum compôs um tratado da esfera canónico. Sem ter feito uma comparação 

com outros textos não foi possível concluir muito mais sobre o seu autor. 

                                                 
 
577 BPE, Manizola, Cod. 27, fl. 84v. 
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No entanto, e em relação aos objectivos da tese, penso ser evidente que há 

indícios muito importantes e interessantes sobre a influência do trabalho de Pedro 

Nunes neste autor. Em primeiro lugar existe uma forte presença de instrumentos 

propostos por Nunes, o instrumento de sombras e o anel náutico, também a um 

instrumento (processo gráfico) para determinar a declinação de qualquer ponto da 

eclíptica. A presença deste último é um elemento importante e raro, não se tendo o 

autor limitado a mencioná-lo, mas tornando as figuras de Pedro Nunes mais fáceis 

de compreender e ensinando a sua construção e uso. Deve-se sublinhar que o autor 

refere sempre o “uso fácil” destes instrumentos, chegando o anel náutico a ser 

equiparado ao quadrante e astrolábio. Não obstante, chama sempre a atenção para o 

facto de a utilização destes instrumentos ser mais eficaz em terra. Há outras 

passagens de natureza mais teórica que também foram apontadas e em que se 

mostrou o recurso à obra de Nunes.     

 

Sumário 

 
Ao longo deste capítulo constatou-se a importância do estudo da disseminação e 

transmissão da obra de Nunes em Portugal. A especial relevância de Portugal 

decorre da existência e possibilidade de estudo de diversos contextos, mecanismos e 

canais dessa mesma transmissão, que vão dos impressos, aos manuscritos, a aulas 

de navegação, ao desempenho do cargo de cosmógrafo, a polémicas, etc.  

Começou-se por fazer uma análise da acção de Pedro Nunes enquanto 

cosmógrafo-mor, do ponto de vista da aplicação do regimento desse cargo. 

Reuniram-se muitas das pistas já conhecidas com algumas novas tendo em vista o 

estudo deste seu desempenho profissional enquanto canal de transmissão das suas 

ideias e de aplicação do seu «programa».   

De seguida, estudaram-se alguns dos mais importantes textos impressos em 

Portugal no período circunscrito. Começou por fazer-se uma análise comparativa de 

três textos da década de trinta do século XVI (escritos por Nunes, Faleiro e Lindo), 
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com o objectivo de perceber o estado da arte aquando da primeira publicação de 

Nunes, e a relação do seu trabalho com o de outros autores desse período. 

Analisou-se também o papel de uma colaboração com um nobre com 

experiência de navegação, D. João de Castro, aqui estudada através dos relatos de 

viagem do futuro Vice-Rei. Ao contrário do que muitas vezes é admitido, Castro 

levou a cabo uma aplicação sistemática das instruções do cosmógrafo. Nunes 

também terá beneficiado de informações privilegiadas o que mostra que esta foi, em 

traços gerais, uma colaboração de sucesso.    

Após a nomeação de Nunes como cosmógrafo-mor, ainda que a produção de 

textos impressos sobre navegação tenha sido reduzida, surgiram trabalhos 

importantes, tendo aqui sido destacado o texto de Diogo de Sá. Apontou-se neste 

particular, o papel da polémica com Sá (unilateral, uma vez que não se conhece 

resposta de Nunes) enquanto canal de transmissão da obra noniana, cujos contornos 

ficarão mais definidos no Capítulo 2.3.  

Depois da morte de Nunes, surgiram novas publicações sobre arte de 

navegar com João Baptista Lavanha, Simão de Oliveira e António de Naiera (já nos 

anos 20 do século XVII). Já na segunda metade do século XVII, depois de um 

período com menos referências à obra de Nunes, verificou-se que o cosmógrafo 

Luís Serrão Pimentel voltou a dar atenção aos resultados do seu antecessor. Além 

de reunir mais capacidades científicas que os seus mais directos antecessores, 

Pimentel estudou no Colégio de Santo Antão onde certamente teve contacto com a 

produção noniana.  

Constatou-se que Nunes influenciou muitos dos autores de tratados de 

navegação publicados em Portugal que incluíram ideias suas nos seus próprios 

textos. O texto em que a sua obra obteve mais destaque foi a Navegación 

especulativa y pratica de Naiera (1624) que, pela sua especial importância, foi 

analisada em algum pormenor. Este texto foi escrito em castelhano mas optei por 

incluí-lo no capítulo dedicado a Portugal, porque foi publicado em Lisboa. Este 

mesmo texto viria a ser usado como referência para outros autores na segunda 

metade do século XVII. 
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Outro dos aspectos focados neste capítulo foi a importância da incorporação 

de matérias nonianas na sala de aula, em especial na «aula da esfera». Pode afirmar-

se que praticamente desde o seu início até (pelo menos) ao fim do século XVII é 

possível encontrar indicações nesse sentido. Vejam-se alguns exemplos mais 

relevantes: antes mesmo do final do século XVI, Francisco da Costa introduziu 

bastantes tópicos nonianos nas suas aulas. Já na década de trinta, regista-se uma 

interessante discussão entre Simon Fallon e Ignace Stafford a propósito da teoria 

das linhas de rumo de Pedro Nunes. Estudou-se com este exemplo um novo canal 

de divulgação – a disputa científica. Já no final do século XVII (apesar de estar fora 

da janela temporal proposta) foi possível encontrar na aula um ensino da navegação 

ao nível do que se leccionava e publicava no resto da Europa. Aí encontraram-se 

várias das matérias nonianas perfeitamente enquadradas e muitas vezes sem 

referências ao seu primeiro autor, sinal de que a sua assimilação teria sido total. 

Desta forma, a partir desta aula jesuíta a obra de Nunes teve uma enorme e contínua 

divulgação no nosso país. 

Como é natural, não se verificou uma uniformidade de assuntos 

incorporados nos textos aqui apresentados, nem de apropriação e apresentação de 

conteúdos. De entre as matérias dos tratados e Opera, a preferência foi para a 

melhoria das técnicas de determinação da latitude, nomeadamente através da 

reforma dos regimentos e da introdução de novos métodos devidos a Nunes. Na 

cartografia, foram registadas colaborações e também indícios de acção directa sobre 

a prática.  

Quanto à teoria das linhas de rumo, ao nível das fontes impressas, não se 

verificou um interesse aprofundado em incluir os seus aspectos matemáticos mas 

sim pelas implicações mais imediatas na navegação. Não obstante, a anteriormente 

referida polémica entre Nunes e um “bacharel” prova que houve discussão numa 

fase inicial do desenvolvimento desta teoria e que esta ocorreu num contexto de 

corte. Em conjunto, o manuscrito de Florença, o livro de Diogo de Sá e as 

discussões com pilotos provam que as relações polémicas foram uma face 

importante da divulgação da obra de Pedro Nunes. 
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2.2 ESPANHA 
 

 

 

ste capítulo tem como objectivo estudar a transmissão e disseminação do 

trabalho de Pedro Nunes em Espanha. As perguntas mantêm-se: houve 

introdução dos contributos científicos de Pedro Nunes, no campo da 

ciência náutica no país vizinho? Se sim, como, onde e por quem se deu esta 

recepção? Que tipo de conhecimentos foi assimilado? Houve apropriação destes 

conhecimentos? Espanha serviu também como veículo de difusão? Para investigar 

estas questões, abordaram-se os principais mecanismos, contextos e pessoas afectos 

à instrução naval, bem como alguma da sua produção de textos impressos e 

manuscritos sobre temas relacionados com a arte e ciência de navegar.  

E 

 

Antes, abordar-se-á brevemente a história das instituições espanholas de 

gestão ultramarina e dos cargos cosmográficos a elas associados, bem como das 

instituições que tinham a responsabilidade de formar técnicos para servir nas 

carreiras. Penso que não é possível compreender a prática da cosmografia e a 

formação técnica, em Espanha, sem estudar esses mesmos contextos. Da mesma 

maneira, através do estudo das instituições, cargos e formação de pilotos em 

Espanha se pode ter uma ideia aproximada da realidade portuguesa da época. 

Durante os séculos XVI e XVII, a gestão das navegações em Espanha 

encontrava-se fortemente centralizada, sendo que esta estrutura se estendia por todo 

o território a partir de dois centros: a corte (em larga medida na figura do Consejo 

de las Indias) e a Casa de la Contratación. Os homens que influenciaram a 

cosmografia e náutica espanholas encontravam-se, geralmente, ligados de alguma 

maneira a contextos laborais afectos a estas instituições reguladoras das 

navegações. Muitos destes homens deixaram registos escritos onde é possível 

perscrutar os tópicos sobre arte e ciência de navegar mais importantes para o 

desempenho dos seus cargos. Deste modo, antes de avançar para o estudo dos 
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produtos do seu trabalho, aborda-se brevemente o funcionamento e ambiente 

intelectual das instituições, apenas com o objectivo de contextualizar a sua acção578 .  

A investigação irá debruçar-se principalmente sobre a Casa de la 

Contratación de Sevilha. Num segundo plano, surge a Academia de Matemáticas de 

Madrid. Uma investigação mais aprofundada sobre presença da arte e ciência de 

navegar nas universidades espanholas ficará como tema para estudos posteriores. 

Apesar de tudo, este tópico será aqui rapidamente abordado, uma vez que se inclui a 

análise de um curso universitário onde é possível perceber o interesse por assuntos 

de re nautica. Da mesma maneira, o presente estudo limita-se a instituições na 

metrópole, deixando de fora o estudo destes fenómenos nas colónias579 . 

 

***** 

 

A arte de navegar do século XVI foi extremamente influenciada pelos 

desafios técnicos impostos pelas novas rotas intercontinentais e experimentou uma 

grande evolução na Península Ibérica580 . No caso de Espanha, a chegada ao Novo 

                                                 
 
578 Qualquer estudo sobre os contextos locais e humanos afectos à gestão das navegações em 
Espanha deverá ter em atenção, pelo menos, os seguintes estudos: Joseph Veitia de Linaje, Norte de 
la Contratación de las Indias Occidentales (Sevilla: Juan Francisco de Blas, 1672); Martin 
Fernandez Navarrete, Disertación sobre la historia de la náutica y de las ciencias matemáticas que 
han contribuido á sus progressos entre los Españoles (Madrid: Real Academia de la Historia, 
Imprenta de la Viuda de Calero, 1846); Martin Fernandez Navarrete, Biblioteca marítima española 
(Madrid: Imprenta de la Viuda de Calero, 1851); José Pulido Rubio, El piloto mayor de la Casa de 
la Contratación de Sevilla: pilotos mayores, catedraticos de cosmografia y cosmografos (Sevilla: 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1950). Nota ainda aos trabalhos coordenados por José 
María López Piñero, a que se fará referência durante este capítulo, bem como vasta historiografia de 
qualidade a que também se fará referência selectiva, sem pretensões de a abranger na totalidade.  
579 Sobre este tema ver, por exemplo: Antonio Barrera Osorio, Experiencing Nature: The Spanish 
American Empire and the Early Scientific Revolution (Austin: University of Texas Press, 2006). Ver 
também os trabalhos produzidos por Jorge Cañizares-Esguerra. 
580 “(...) siguiendo la evolución general del resto de las ciencias y de las técnicas, el arte de navegar 
alcanzó un importante nivel durante los dos primeros tercios del siglo XVI. Los navegantes 
españoles eran, con los portugueses, los más experimentados de toda Europa y los libros de náutica 
escritos en España eran conocidos por los marinos extranjeros especialmente por ingleses y 
franceses, que desde un primer momento intentaron ponerse a la altura de los navegantes 
peninsulares”, Francisco José Gonzaléz Gonzaléz, Astronomía y navegación en España. Siglos XVI 
– XVIII, (Madrid: Editorial Mapfre, 1992), pp. 14-15. Esta e outras afirmações, apesar da sua 
generalidade, encontram-se bem fundamentadas neste e noutros títulos de história geral da expansão 
marítima. Outro exemplo: “El arte de navegar es una de las más tempranas disciplinas «aplicadas» y 
uno de los primeros puentes que acabaron con la separación entre ciencia y técnica propria de la 
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Mundo deu um impulso enorme às suas pretensões colonialistas, em pouco tempo, 

foi necessário criar estruturas para gerir os fluxos comerciais e humanos que 

advieram das explorações e contactos ultramarinos, assentes principalmente numa 

Carrera de las Indias que deteria uma importância central na manutenção do estado 

espanhol. A 14 de Janeiro de 1503, era criada a Casa de la Contratación, em 

Sevilha581 , devido a manifesta insuficiência da Aduana de Cadiz582  mas outras 

instituições se seguiram um pouco por todo o território, embora com pesos 

menores.  

A Casa sevilhana contemplava actividades lectivas e de formação de pessoal 

das carreiras marítimas. Excluindo por agora as universidades, houve também 

outras instituições projectadas para assegurar o ensino técnico583 , algo que de resto 

já acontecia antes mesmo da chegada ao Novo Mundo. Fernando Colón pretendeu 

criar um centro de ensino em Sevilha com o objectivo de formar marinheiros para 

as frotas, mas este projecto só viria a ser concretizado em 1681, muito depois da sua 

morte, com a criação do Colégio de San Telmo584 .  

                                                                                                                                        
 
Antigüedad clásica y del mundo medieval. (...) En el siglo XVI, las contribuciones de españoles y 
portugueses al desarrollo del arte de navegar fueron de suma importancia (...)”, Maria Isabel Vicente 
Maroto, «El Arte de Navegar», in: José María López Piñero (Dir.), Historia de la ciencia y de la 
técnica en la Corona de Castilla. Siglos XVI y XVII, Vol. III, (Toledo: Junta de Castilla y Léon, 
2002), p. 347. 
581 Além dos trabalhos mais datados, tem-se produzido recente historiografia de qualidade. Destaco, 
por exemplo, o resultado de uma conferência organizada para comemorar o quinto centenário da 
fundação da Casa. Trata-se de La Casa de Contratación y la navegación entre España y las Indias, 
Antonio Acosta Rodríguez, Adolfo Luis González Rodríguez, Enriqueta Vila Vilar (coords.), 
(Sevilla: CSIC, Fundación el Monte, 2004). 
582 José Pulido Rubio, El piloto mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla: pilotos mayores, 
catedraticos de cosmografia y cosmografos, p. 84. Este é um trabalho fundamental para a 
compreensão do funcionamento dos cargos técnicos da Casa de la Contratación. 
583 Não querendo excluir muitos outros importantes trabalhos, que serão indicados ao longo deste 
capítulo, indica-se um estudo geral e recente sobre a história do ensino da náutica em Espanha: 
Ricardo Arroyo Ruiz-Zorrilla, Apunte para una Historia de la enseñanza de la Náutica en España 
(Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, 1989).   
584 Maria Isabel Vicente Maroto, «El Arte de Navegar», p. 348. Sobre o Colégio ver, por exemplo: 
Elisa María Jiménez Jiménez, El Real Colegio Seminario de San Telmo de Sevilla, 1681-1808 
(Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de Publiciones, 2002); Víctor Navarro-Brotóns, «El 
Colegio Imperial de Madrid. El Colegio de San Telmo de Sevilla», in: José María López Piñero 
(Dir.), Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla. Siglos XVI y XVII, Vol. III, 
(Toledo: Junta de Castilla y Léon, 2002) 53-71. 
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Um pouco por todo o território costeiro espanhol surgiram actividades 

ligadas às navegações e ao seu ensino. A região Cantábrica, por exemplo, foi das 

que mais tradição marítima desenvolveu, tendo muitos dos seus nativos obtido 

licenças de pilotagem585 . Também aqui há notícia de instituições oficiais de 

regulação das actividades marítimas, entre as quais se destaca o Consolado de 

Bilbao586 , criado por volta de 1511. Foi aqui, por exemplo, que leccionou o 

conhecido Andrés de Poza a partir de 1581, depois de um período algo errático 

desta instituição587 . A migração de alguns bascos deu origem a fenómenos locais 

como o Colégio de Pilotos Viscaínos de Cádiz, que surgiu como uma confraria de 

pilotos, e cuja mais antiga referência data de 1460588 , mas onde também se terão 

desenvolvido actividades lectivas com destaque para a leccionação de Martín 

Cortés.  

A sintonia entre um poder forte e centralizado e a capacidade de navegação 

permitiram a Espanha estabelecer uma colonização e administração ultramarina 

altamente eficazes. Naturalmente, ao mesmo tempo que a estrutura se 

complexificava, exigia maior controlo. Alguma da recente historiografia identifica 

um padrão de controlo por parte de juristas e homens das leis: Ursula Lamb 

defendia que no século XVI, Espanha era um país atulhado de litígios589 . O peso do 

                                                 
 
585 Um bom artigo de introdução à história do ensino de náutica no País Basco é: Gonzalo Duo, «La 
enseñanza de Náutica en el País Vasco», Itsas Memoria. Revista de Estúdios Marítimos del País 
Vasco, 3, (2000) 729-745. 
586 Ver: Teófilo Guiard y Larrauri, Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao y del 
Comercio de la Villa, 2 vols., (Bilbao: José de Astuy, 1913–14). Ainda hoje este é um trabalho 
incontornável para a história da cidade de Bilbao e principalmente do seu Consolado. Para uma 
história geral sobre este tipo de instituições ver, por exemplo, R. S. Smith, The Spanish Guild 
Merchant: A History of the Consulado, 1250-1700 (Durham: Duke University Press, 1940). 
587 Andrés de Poza, natural da região basca, estudou em Louvaina e escreveu uma Hydrografía, la 
más curiosa que hasta aquí a salido a luz en que de mas de un derrotero general, se enseña, la 
navegación por altura y derrota, y la del Este Oeste: con la Graduación de los puertos, y la 
navegación al Catayo por cinco vias diferentes (Bilbao: Mathias Mares, 1585).  
588 Para mais informações sobre este assunto consultar por exemplo: José Garmendia Arruebarrena, 
Cádiz, los vascos y la carrera de Índias (Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1989), principalmente o 
Capítulo II – El Colégio de Pilotos Viscainos, pp. 30-38.  
589 “(...) sixteen century Spain was a litigious country, increasingly administrated by lawyers”. 
Ursula Lamb, «Cosmographers of Seville: nautical science and social experience», p. 676. Ursula 
Lamb defendeu esta teoria em diversos dos seus trabalhos, alguns podem ser consultados na 
compilação Cosmographers and Pilots of the Spanish Maritime Empire (UK: Variorum, 1995). 
Recentemente, Alison Sandman baseou a sua tese de doutoramento na análise de registos referentes 
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estado sobre as estruturas dedicadas à gestão de assuntos ultramarinos era evidente. 

Estas, apesar de tudo, alcançaram uma dimensão bastante maior que em Portugal, 

pese alguma falta de pessoal qualificado, ao passo que a situação portuguesa carecia 

de maior organização mas revelava mais pessoal qualificado590  em termos técnicos. 

 

2.2.1. O ensino da navegação em Espanha – cargos e instituições 
 

O historiador Mariano Esteban Piñeiro sugeriu a existência de duas fases no 

processo de institucionalização científica em Espanha: o primeiro período foi 

dominado pela Casa de la Contratación de Sevilha e o segundo pela acção da 

corte591 . Anteriormente, Pulido Rubio dividira os “estudios geográficos” da Casa 

em três períodos, “el primero es aquel en que la enseñaza de los pilotos está a cargo 

del Piloto Mayor (...); el segundo se caracteriza por la creación de la cátedra de 

Cosmografía, y el tercero por una intensificación de los estudios y por una mayor 

metodización del tiempo dedicado a la enseñanza”592 .  

O primeiro cargo técnico ligado à regulação da navegação foi o de piloto 

mayor, criado em 1508 e o seu primeiro titular foi Americo Vespúcio593 . As suas 

principais obrigações passavam por elaborar e actualizar a Carta Padrão Real 

(Padrón Real) e emitir licenças de pilotagem. Cedo se percebeu que, para assegurar 

uma carta padrón e fidedigna e actualizada com as mais recentes informações, as 

                                                                                                                                        
 
a disputas legais entre cosmógrafos e pilotos no ceio da Casa de la Contratación de Sevilha, Alison 
Sandman, Cosmographers vs. Pilots: Navigation, Cosmography, and the State in Early Modern 
Spain, Dissertação de Doutoramento, University of Wisconsin, 2001. 
590 Francisco Contente Domingues, «João Baptista Lavanha e o ensino da náutica na Península 
Ibérica», in: Maria da Graça A. Mateus Ventura, Luís Jorge Semedo de Matos (coords.), As 
Novidades do Mundo: conhecimento e representação na Época Moderna. Oitavas Jornadas de 
História Ibero-Americana. XI Reunião Internacional de História da Náutica e da Hidrografia, 
(Lisboa: Edições Colibri, 1993), p. 128. 
591 Mariano Esteban Piñeiro, «Instituciones y oficios matemáticos en la España del siglo XVI», in: 
Los orígenes de la Ciencia Moderna. Actas alis XI y XII. Seminario “Orotava” Historia de la 
ciencia, (Canarias: Consejería de Educación, cultura y Deportes del Gobierno de Canarias; Dirección 
General de Ordenación e Innovación Educativa, 2004), p. 18. 
592 Jose Pulido Rubio, El piloto mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla (…), p. 65. 
593 O cargo foi criado por cédula real de 6 de Agosto de 1508. Este cargo manteve-se (na 
generalidade) em operação até 1717. 
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relações entre o piloto mayor e os restantes pilotos deveriam ser simbiótica, isto é, o 

piloto mayor dependeria das informações sobre a localização de terras recolhidas 

pelos pilotos mas para que existissem o mínimo de erros nessa recolha, aos pilotos 

teria que ser ministrada alguma formação técnica. Assim, na ordenação de Vespúcio 

constavam instruções sobre a formação de pilotos, nomeadamente para que estes 

fossem instruídos “en el cuadrante e estrelabio”594 . Mais, “(...) el Piloto Mayor 

debía asegurarse, mediante el oportuno examen, de que el aspirante poseía una 

sólida formación teórica y práctica y certificar la correción de los instrumentos 

náuticos que el alumno presentaba (...)”595 . Foi assim imposta a obrigatoriedade de 

assistir às aulas dadas pelo piloto mayor no seu domicílio, ou por outros 

cosmógrafos da Casa, mas o sucesso desta formação não foi logo evidente junto 

dos pilotos.  

Em 1523, Carlos V autorizou a criação do cargo de cosmógrafo y maestro 

de hazer cartas e astrolavios e otros ingenios para la navegación, único autorizado 

a elaborar, fiscalizar e vender instrumentos e além disso com a obrigação de assistir 

o piloto mayor nos exames e demais avaliações. Mais tarde, em 1552, fruto da 

sobrecarga de um sistema que ainda obrigava o piloto mayor a um imenso caudal de 

trabalho, Filipe II assinou a criação da Cátedra de Cosmografia y del Arte de 

Navegar e ordenou aos pilotos a frequência obrigatória de um ano de aulas antes 

dos exames596 . O piloto mayor deixava assim de ter a obrigação de ministrar as 

aulas passando essa tarefa ao titular da cátedra, Jerónimo de Chaves597 .  

Segundo o seu plano e estudos, os alunos (não havia impedimentos à 

admissão de qualquer aluno, contando que não fosse estrangeiro) teriam que ouvir a 

                                                 
 
594 José Pulido Rubio, El piloto mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla (…), p. 67.  
595 Mariano Esteban Piñeiro, «Instituciones y oficios matemáticos en la España del siglo XVI», p. 
20. 
596 Pulido Rubio transcreve esta cédula de 4 de Dezembro de 1552. Ver: José Pulido Rubio, El piloto 
mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla (...), pp. 72-76. 
597 José Pulido Rubio, El piloto mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla (…), p. 68. 
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Esfera, estudar os regimentos, o uso das cartas e o fabrico e uso de outros 

instrumentos usuais a bordo598: 

 

La Esfera, o a lo menos los libros primero y segundo de ella. 
El Regimiento que trata de la altura del sol, y como se sabra y la altura del Polo, y 
como se sabe, en todo lo demas que pareciere par el dicho Regimiento.  
El usa de la carta, y de echar el punto en ella, y en saber siempre el lugar donde esta 
el navio. 
El uso de los instrumentos y fabrica de ellos, para saber si tienen algun error, y son la 
aguja de marear, astrolabio, cuadrante, ballestilla, y como se han de marear las 
agujas, para que sepan en cualquier lugar que estuvieren, si nordestean o noruestean, 
que es una de las cosas que mas importa saber, por las ecuaciones y resguardos, que 
han de dar cuando navegan. 
El uso del reloj general diurno y nocturno, y que sepan de memoria y por escrito en 
cualquier dia de todo e1 año, cuantos son de luna, para saber cuando y a que hora 
seran las mareas, para entrar en los rios y barras, y otras cosas que tocan a la practica 
y uso.599 

 

Esta carga temporal e intelectual não foi do agrado dos pilotos, que o terão 

manifestado junto de Chaves. Foi o próprio cosmógrafo que iniciou uma petição 

para que se reduzisse o tempo de ensino para três meses, o que foi aceite e aprovado 

em Junho de 1555. Este tempo foi ainda mais reduzido a partir de 1567, fixando-se 

o tempo de aulas em dois meses obrigatórios. O período anual de aulas voltaria a 

ser restabelecido em 1603, fruto da convicção de que a formação era insuficiente. 

Há ainda que referir que, à partida, os exames para o cargo de piloto estariam 

vedados a quem não assistisse às aulas obrigatórias.   

Outro importante cargo vinculado à Casa de la Contratación foi o de 

Cosmógrafo Mayor de la Casa de la Contratación. O cargo foi mantido nesta 

instituição de 1563 a 1567, passando depois a ser designado Cosmógrafo Mayor del 

Consejo de Indias, e a estar naturalmente directamente ligado a esta instituição.  

                                                 
 
598 Para outras informações respeitantes a locais de aulas, horários, férias e outros procedimentos 
internos, ver José Pulido Rubio, El piloto mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla (…), pp. 
83-131. 
599 José Pulido Rubio, El piloto mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla (…), p. 70-72. O 
autor transcreve esta passagem do importante livro de Joseph Veitia de Linaje, Norte de la 
Contratación de las Indias Occidentales, vol. II, (Sevilla: Juan Francisco de Blas Publication, 1672), 
p. 145. Este livro é abundantemente citado ao longo de todo o trabalho de Pulido Rubio e constitui 
um importante repositório de informação sobre o funcionamento da Casa de la Contratación. 
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Ao segundo momento definido por Mariano Esteban Piñeiro (coincidente 

com a subida ao trono de Filipe II) correspondeu um “cambio radical en la 

organización da la actividad científica española”600 . Este período foi caracterizado 

por uma centralização dos assuntos científicos na corte, em detrimento do que antes 

sucedia em Sevilha. Segundo Piñeiro, a génese do projecto de controlo centralizado 

da actividade científica (implicando uma protecção e institucionalização das 

ciências ditas cosmográficas), deu-se por acção de um grupo de cortesãos601  dos 

quais fazia parte Juan de Herrera (1530-1597)602 .  

Entre as principais acções, foi nomeado um matemático do palácio, cargo 

ocupado por Pedro de Esquivel a partir de 1560. Os conselhos do grupo de 

humanistas e cortesãos também incluíam a formação (tanto na vertente técnica 

como na científica) de pessoal que respondesse às crescentes demandas de obras e 

projectos vários. Juan de Herrera, que também funcionava como uma espécie de 

supervisor de todos os cosmógrafos da corte, executou a ordem de Filipe II e em 

1581 arrancava, no papel, a Academia de matemáticas, arte de arquitectura y otras 

ciências, em Madrid. A Academia fazia parte de uma estrutura mais alargada e que, 

em projecto, incorporava o espírito de centro científico renascentista: dessa 

estrutura fazia parte uma biblioteca, salas de aula, “laboratórios” para experiências 

alquímicas, um herbário e mesmo uma imprensa603 . Ao mesmo tempo, Filipe II 

pretendia estabelecer escolas de matemática nas principais cidades de Castela604 . 

                                                 
 
600 Mariano Esteban Piñeiro, «Instituciones y oficios matemáticos en la España del siglo XVI», p. 
25. 
601 Piñeiro destaca ainda os nomes de Andrés Laguna, Páez de Castro e dos irmãos Aguilera. 
602 Sobre a actividade científica de Juan de Herrera ver, por exemplo: Maria Isabel Vicente Maroto, 
«Juan de Herrera, científico», in: P. B. Pereira (Org.), Juan de Herrera, arquitecto real (Barcelona: 
Lunwerg, 1997) 157-207. 
603 Sobre isto ver: Aspectos de la ciencia aplicada en la España del Siglo de Oro, María Isabel 
Vicente Maroto, M. Esteban Piñeiro (coords.), (Toledo: Junta de Castilla y León, Consejería de 
Cultura y Bienestar Social, 1991), pp. 55-74. As ideias de centros científicos do renascimento eram 
comuns por toda a Europa. Recentemente, numa comunicação inserida na John Dee 
Quatercentenary Conference (Cambridge, Setembro, 2009), Nicholas Clulee chamou a atenção para 
um projecto semelhante de John Dee. São conhecidas as tendências herméticas de Juan de Herrera e 
é sabido que partilhava alguns interesses científicos com Dee, e que, por exemplo, possuía um 
exemplar da Monas hieroglyphica, na sua biblioteca.    
604 Alison Sandman, Cosmographers vs. Pilots: Navigation, Cosmography, and the State in Early 
Modern Spain, p. 5 
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Uma importante alteração geopolítica deu-se em 1581 quando Filipe II foi 

coroado rei de Portugal. A junção das duas coroas veio criar um espaço comercial e 

social verdadeiramente global e a, outrora (de parte a parte) secreta, arte de navegar 

passou a ser partilhada. Como aponta Francisco Contente Domingues, esta fase 

permitiu resolver o problema da falta de gente qualificada para as navegações e ao 

mesmo tempo fazer esquecer a questão do meridiano das Molucas605 . 

Com a criação da Academia, surgiu novo espaço de ensino da arte de 

navegar. Oficialmente as aulas começaram em Outubro de 1583, sendo o seu 

primeiro professor catedrático o português João Batista Lavanha, que trazia do seu 

país os conhecimentos cosmográficos mais avançados da altura, onde naturalmente 

se incluíam matérias de Pedro Nunes. Os estatutos elaborados por Herrera606 

assumiam o ensino em vernáculo e a atribuição de títulos aos alunos sem os quais 

não poderiam exercer as várias profissões que iam de astrónomo a engenheiro, a 

artilheiros, e mesmo a músicos, pintores e escultores, etc. Mas esta dinâmica ficou 

bastante aquém do modelo e não se chegaram a emitir títulos de espécie alguma, 

tendo-se focado quase exclusivamente a formação em cosmografia (exceptuando 

entre 1598 e 1600 altura em que se abrangeram mais assuntos). Ainda relativamente 

às matérias, segundo Esteban Piñeiro, estas seriam semelhantes ao que se dava na 

cadeira de Astrologia y Matemáticas, em Salamanca607  e ao que se lia na aula da 

Casa de Sevilha (embora mais desenvolvidas).  

O curso de três anos da Academia tinha um primeiro ano dedicado ao ensino 

de geometria, um segundo ao ensino de cosmografia, sendo o final dedicado a 

matérias de navegação608 . Os alunos eram na sua maioria cortesãos, o que ficou 

também aquém do projecto inicial que visava uma audiência mais alargada. A par 

                                                 
 
605 Francisco Contente Domingues, «João Baptista Lavanha e o ensino da náutica na Península 
Ibérica», p.122. 
606 Juan de Herrera, Institucion de la Academia Real Mathematica en Castellano, que la Magestad 
del rey don Phelippe II N. S. mando fundar en su Corte (...) (Madrid: Guillermo Droy, 1584). Existe 
uma edição facsímile por José Simón Diaz e Luis Cervera Vera, publicação (Madrid: Instituto de 
Estudios Madrileños, 1995). Também se pode encontrar online: 
http://elgranerocomun.net/Institvcion-de-la-Academia-Real.html 
607 Baseado nos estatutos de 1561. 
608 Isabel Vicente Maroto, «Juan de Herrera, científico», p. 160. 
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da actividade lectiva, verificou-se a realização de um amplo programa de traduções 

de textos científicos para castelhano, entre as quais se encontravam textos de Pedro 

Nunes, muito devido à acção do ajudante do catedrático Lavanha, Pedro Ambrósio 

de Ondériz e mais tarde de Cedillo Diaz609 .  

Em 1584, Herrera mandou publicar a Institucion da Academia onde se 

denunciava a falta de pessoal especializado em matemáticas, nomeadamente por 

falta de alunos nas aulas universitárias já existentes. Nestes estatutos, o autor 

também dava indicações sobre os livros de texto que se deveriam seguir, segundo 

cada especialização técnica. No caso dos cosmógrafos e pilotos, Herrera sugeria a 

leitura da Esfera, Teórica de planetas e da Geografia de Ptolomeu, sempre que 

possível, em vernáculo610 . De notar a forte semelhança entre este elenco, com a 

sugestão da sua disponibilização em vernáculo, e as originais traduções de Pedro 

Nunes publicadas em 1537. Mas a realidade não correspondeu às disposições 

estatutárias. Mariano Piñeiro e Isabel Maroto chamaram a atenção para este facto 

sublinhando que nunca se realizaram exames nem outras provas e nunca se 

emitiram certificados aos alunos.  

A partir de 1591, a Academia passava a depender directamente do Consejo 

de las Índias, mantendo Herrera na sua coordenação. Após a sua morte, em 1597, 

determinou-se ampliar as funções da Academia, nomearam-se mais professores e 

                                                 
 
609 Os dois tratados latinos de Pedro Nunes sobre náutica foram traduzidos para castelhano por Juan 
Cedillo Diaz, em manuscrito que se conserva na Biblioteca Nacional de Madrid: Los dos libros de la 
arte de nabegar, de Pº Nuñez de Saa, traducidos de latin en Castellano, por el doctor Sñ. Cedillo 
Diaz, Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 9091. 
610 “La Cosmographia presupone la noticia de la sphera, y de las Theoricas de planetas lo que trata de 
Eclypses, y como subalterna da a la Astrologia, ayudada de principios Geometricos y Arithmeticos. 
Podra quien della hiziere profesion entender muy de rayz la Geographia de Ptolomeo que es adonde 
cumplidamente se trata todo lo que pertenece a esta materia, saber los vsos del globo terrestre, y 
entender las cartas de marear y sabellas hazer, y todas las descripciones de prouincias assi en general 
como en particular. 
El perfecto Piloto deue de saber la sphera, entender la carta de marear y saber en ella situar y poner 
la tierra, tener mucha experiencia del Astrolabio de la Balestilla, saber hazer las agujas, y entender 
muy particularmente el nordestear, y norestear suyo, y noticia particular del fluxo y refluxo, de los 
vientos, de las corrientes y aguajes diferentes, y otras muchas cosas que con la experiencia el 
prudente Piloto alcança, sin la qual no se deue dar tal nombre ni dexar vsar officio tan importante a 
la Republica, sin mucho examen. Para lo qual se leeran algunos capitulos de la Geographia de 
Ptolomeo, el modo de hazer descripciones vniversales y particulares, y cartas de marear y algunas 
cosas tocantes a la arte nauegatoria.”, Institucion de la Academia Real Mathematica en Castellano 
(...), fls. 13r.-14r. 
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aumentou-se a oferta de matérias ministradas. Mas os efeitos desta reforma foram 

de alguma maneira eclipsados pela mudança da corte para Valladolid, onde se iria a 

estabelecer entre 1601 e 1607. A partir desta data, com Andrés García de Céspedes, 

os cargos de catedrático da Academia e o de cosmógrafo mayor juntam-se, 

passando os titulares a ser designados como Cosmógrafo Mayor de Indias-

Catedrático de Matemáticas. Em 1611, Céspedes pediu a jubilação tendo sido 

sucedido por Juan Cedillo Diáz que se manteve em actividade até 1624. No ano 

seguinte, com a sua morte, as aulas passaram a ser dadas por professores do Colégio 

Imperial de Madrid passando o cargo de catedrático a ser controlado totalmente 

pela Companhia de Jesus em 1629, que passou a decidir a sua nomeação, até à data 

da sua expulsão em 1768611 . 

 

2.2.2. Contribuições para o estudo da transmissão da obra de Pedro 
Nunes em Espanha. 

 

A actividade cosmográfica em Espanha produziu vários trabalhos importantes sobre 

a arte de navegar, muitos editados, mas também uma parte substancial deixada em 

manuscrito. No que diz respeito a edições, só os tratados médicos ultrapassavam em 

número os tratados de navegação612  pelo que se pode avaliar a grande divulgação 

que tinham estes textos.  

É sabido que a produção cosmográfica espanhola do século XVI foi fruto da 

época mas também de uma importante tradição de estudo desses assuntos. O 

território peninsular teve um papel preponderante na transmissão da ciência árabe 

para a Europa medieval. E um dos primeiros reflexos desse acumular de saberes foi 

a publicação dos textos científicos associados à corte de Afonso X, principalmente 

                                                 
 
611 Sobre esta instituição jesuíta, sugere-se o já citado artigo: Víctor Navarro-Brotóns, «El Colegio 
Imperial de Madrid. El Colegio de San Telmo de Sevilla», 53-71. O autor fornece boa informação 
bibliográfica. 
612 José Ramón Carriazo Ruiz, Tratados náuticos del Renacimiento: Literatura y lengua (España: 
Universidad de Salamanca, Junta de Castilla y Léon-Consejería de Educación y Cultura, 2003), p. 
11.  
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os Libros del saber de la astrología e Libro de las tablas alfonsies613 , que 

influenciaram muitíssimo a astronomia e práticas associadas até ao século XVI. No 

dealbar do século XVI, ganhava força a publicação de volumes do género 

repertório do tempo. O trabalho mais citado como tendo sido a base desse 

desenvolvimento foi o Repertório de los tiempos (Zaragoza: Pablo Hurus, 1495) de 

Andrés de Li mas depois dele surgiram bastantes outros de ambos os estados 

peninsulares durante os séculos XVI e XVII614 .  

Durante os primeiros anos desse século registaram-se importantes 

publicações sobre temas astronómicos. No que diz respeito à cosmografia, 

relembra-se a “revolução” salmantina615  levada a cabo por um grupo de homens 

encabeçado por Francisco Nuñez de la Yerba, Elio Antonio de Nebrija e Pedro 

Margalho, e regista-se em 1536 um Libro de cosmographia escrito por Pedro de 

                                                 
 
613 Sobre este tema ver, por exemplo: The Alphonsine tables of Toledo, José Chabás, Bernard R. 
Goldstein (eds.), (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003). 
614 Não irei aprofundar muito este tema. No entanto, no decorrer da investigação para esta tese tive 
oportunidade de estudar alguns destes repertórios. Deixam-se aqui algumas notas que servem de 
exemplo: Hieronymo de Chaves, Chronographia o Repertorio de los tiempos: el mas copioso y 
preciso que hasta agora ha salido a luz (Sevilla: Juan de Leon, 1548), primeira edição do famoso 
livro de Jerónimo de Chaves, primeiro titular da cátedra de astronomia da Casa de la Contratación. 
Chaves publicou também um interessante tratado da esfera. Seguiram-se várias edições entre as 
quais algumas portuguesas. Sobre isto ver: Adalgisa Botelho da Costa, O “reportório dos tempos” 
de André do Avelar e a astrologia em Portugal no século XVI, Dissertação de Mestrado, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2001; Francisco Vicente Tornamira, Chronographia, y 
Repertorio de los tiempos, a lo moderno, el qual trata varias y diversas cosas: de Cosmographia, 
Sphera, Theorica, de Planetas, Philosophia, Computo y Astronomia, donde se conforma la 
Astrologia com la Medicina y se hallaran los motiuos y causas que ha auido para reformar el año y 
se corrigen muitos passos da Astrologia que por la dicha reformacion quedauan atrasados 
(Pamplona: Thomas Porralis de Savoya, 1585). O autor tinha em vista o uso deste livro no auxílio às 
navegações, como fica claro na dedicatória. Trata brevemente de assuntos de sfera e de instrumentos 
para tomar alturas (sugere um para quem não tem astrolábio ou balestilha). Refere regimento da 
estrela polar. Refere outros autores contemporâneos: Pedro de Medina, Juan Pérez de Moya, 
Copérnico, Rético e Gemma por exemplo. Faz uma abordagem à teórica de Planetas e faz 
comentários sobre a paralaxe. 
615 Para uma introdução a este tema ver, por exemplo: Mariano Esteban Piñeiro, “La Cosmografía”, 
in: José María López Piñero (Dir.), Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla. 
Siglos XVI y XVII, Vol. III, (Toledo: Junta de Castilla y Léon, 2002) 319-345; María Isabel Vicente 
Maroto, «Los cosmógrafos españoles del siglo XVI: del humanista al técnico» in: Victor Navarro-
Brotóns, William Eamon (eds.), Más allá de la Leyenda Negra: España y la Revolución Científica. 
Beyond the Black Legend: Spain and the Scientific Revolution (Valencia: Instituto de Historia de la 
Ciencia y Documentación López Piñero, Universitat de València, C.S.I.C., 2007) 347-369. Os 
autores dão importantes indicações sobre bibliografia imprescindível para um estudo mais profundo 
deste tema.  
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Medina616 , entre outros que saíram dos prelos durante este século. O próprio Pedro 

Nunes terá certamente vivido ecos desses acontecimentos quando estudou nesta 

cidade. 

Estes títulos vieram juntar-se a outros que circulavam abundantemente por 

toda a península e cuja fama era bem mais alargada. Refiro-me à Esfera de 

Sacrobosco (em versão latina e posteriormente em vernáculo)617 , ao tratado de 

Abraão Zacuto (na sua versão hebraica e na versão latina, Almanach perpetuum, 

editado por José Vizinho) e naturalmente os trabalhos “clássicos” de Ptolomeu e 

outros, e mesmo as mais recentes “novidades” vindas de Nuremberga: Werner, 

Regiomontano, Schöner, etc. Se a tudo isto se juntar a existência de uma política de 

expansão (e das já referidas estruturas de organização de assuntos ultramarinos 

apoiadas pelo Estado), de boas Universidades, e de potencial humano, percebe-se 

que estavam criadas em Espanha (respeitando as diferenças entre as duas nações) 

condições ideais para o desenvolvimento da cosmografia, da arte de navegar e, 

consequentemente, da ciência náutica.  

Foi anteriormente referido que, entre 1519 e 1522, se registou um 

acontecimento que viria a ter importância central no desenvolvimento das técnicas 

de navegação – a viagem de circum-navegação liderada por Fernão de Magalhães. 

Esta viagem acabou por ser ela própria uma consequência das negociações sobre a 

“divisão” do mundo entre espanhóis e portugueses e dos problemas técnicos da 

demarcação do meridiano de divisão618 . Certo é que a expedição reuniu alguns dos 

mais experientes cosmógrafos e pilotos peninsulares e provocou um avanço 

considerável na arte de navegar.  
                                                 
 
616 Em edição moderna: A Navigator’s Universe, The “Libro de Cosmographia” of 1538 by Pedro de 
Medina, translated and with an introduction by Ursula Lamb (Chicago: Chicago University Press, 
1972). 
617 Como estudo introdutório ver, por exemplo: Roberto de Andrade Martins, «La herencia de 
Sacrobosco en España: intercambio entre estudios universitarios y la práctica de navegación durante 
el siglo XVI», Epistemología e Historia de la Ciencia, 10 (2004) 371-379.  
618 Como sugestão de leitura sobre este tema: A viagem de Fernão de Magalhães e a Questão das 
Molucas: Actas do II Colóquio Luso-Espanhol de História Ultramarina, Avelino Teixeira da Mota 
(ed.), (Lisboa: Junta de Investigações Científicas do Ultramar-Centro de Estudos de Cartografia 
Antiga, 1975). Um dos mais importantes trabalhos sobre o tema é: Germán Latorre, Los españoles y 
portugueses en ultramar: la cuestión del Maluco, Publicaciones del Centro Oficial de Estudios 
Americanistas de Sevilla, Vol. XI, (Sevilla: Tipografía Zarzuela, 1923). 
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O mesmo ano de 1519 regista a publicação daquele que, na historiografia, é 

considerado como o primeiro tratado espanhol sobre a arte de navegar: a Suma de 

Geographia619  de Martín Fernandez de Enciso620 . O texto de Enciso não estaria 

directamente centrado na arte de navegar, sendo antes um texto com objectivos 

geográficos, nomeadamente os de mostrar ao Sacro Imperador Carlos V o mundo 

que lhe pertencia por direito. Ao mesmo tempo que legitima Carlos como o 

herdeiro dos grandes impérios da antiguidade clássica (a sua comparação com 

Alexandre, o Grande, perpassa para o leitor), Enciso forneceu algumas informações 

que poderiam ser de utilidade às navegações como, por exemplo, tabelas solares 

quadrienais e descrições geográficas.  

Depois de Enciso não seria um espanhol, mas sim um português, quem viria 

a publicaria um tratado de navegação (este sim de pleno direito) em Espanha. 

Refiro-me a Francisco Faleiro e ao seu Tratado del Esphera y del Arte del Marear, 

publicado em 1535, e aqui já analisado no Capítulo 2.1. Pouco depois da publicação 

de Faleiro, o piloto mayor e cosmógrafo Alonso de Chaves escreveu o Quatri 

partitu en Cosmographia621 . As informações que continha foram consideradas 

secretas pelo que o texto não chegou a ser editado. Na opinião de Ursula Lamb, este 

                                                 
 
619 Martín Fernández de Enciso, Suma de geografia que trata de todas las partidas e provincias del 
mundo: en especial de las Indias. E trata largamente del arte de marear. Juntamente con la esfera 
en romance: con el regimiento del sol e del norte (Sevilla: Jacobo Cromberger, 1519). Este texto 
teve duas edições posteriores (1530, 1546). Teve também uma edição em inglês, A briefe description 
of the portes (...) (Londres: Henry Bynneman, 1578). 
620 Martín Fernandez de Enciso era natural de Sevilha. Estudou Leis na Universidade. Em 1509, vai 
para La Española, onde se dedica a negócios ligados aos descobrimentos e expedições ultramarinas. 
Depois de entrar em contenda com Vasco Nuñez de Balboa regressa a Espanha reclamando justiça. 
A sua Suma de geografia foi dedicada a Carlos V.  
621 Quatri partitu en Cosmographia pratica i por otro nõbre llamado Espeio de Navegantes: Obra 
muy utilissima i cõpendiosa en toda la Arte de Marear i mui neccesaria i de gran provecho en todo 
el curso de navegaciõ, principalmente de espana. Agora nuevamente ordenada y compuesta por 
Alonso de Chaves cosmographo Dela Magestad Cesarea el emperador y Rei delas espanas Carlo 
quinto Semper augusto, Biblioteca Real Academia de la Historia, ms. 9-14-1 2791. Edição moderna: 
Alonso de Chaves, Quatri Partitu en Cosmografia Practica, y por otro nombre Espejo de 
Navegantes, P. Castañeda, M. Cuesta, P. Hernández (eds.), (Madrid: Instituto de Historia y Cultura 
Naval, 1983). Ursula Lamb escreveu sobre este manuscrito: «The quatri pertitu en cosmographia by 
Alonso de Chaves – an interpretation», Agrupamento de Estudos de História e Cartografia antiga, 
Série Separatas, 38 (1969) 3-9. Mais informações biográficas podem ser encontradas, por exemplo, 
em José Pulido Rubio, El piloto mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla (…), pp. 607-639.  
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texto materializava os conhecimentos ensinados aos pilotos nas aulas da Casa de 

Sevilha, e de facto os tópicos são os sugeridos na já referida cédula real.  

Passariam ainda dez anos antes que um cosmógrafo espanhol publicasse 

pela primeira vez. Mas esta seria uma obra que muito iria influenciar todos os 

tratados que se seguiriam, fossem ou não ibéricos.  

A publicação da Arte de Navegar622  de Pedro de Medina, em 1545, instituiu 

um capítulo central na história dos manuais de navegação do século XVI. A 

importância desta, e das outras duas edições semelhantes – Regimiento de 

navegacion (1552), Regimiento de navegaciõ (1563) – deve-se maioritariamente à 

grande difusão que tiveram, não só na Península Ibérica mas principalmente no 

resto da Europa: num período temporal de cerca de cem anos após a sua primeira 

edição, este trabalho foi ainda editado quinze vezes em francês, cinco em holandês, 

três em italiano e duas em inglês623 .  

Medina, que tivera formação universitária, era profundamente conhecedor 

dos meandros da Casa de la Contratación. Aí exerceu diversos cargos ligados às 

obrigações do cosmógrafo de hacer cartas624  e como consultor em diversos 

assuntos técnicos, isto pelo menos desde 1535625 . Uma vez encarregue de dar aulas 

a pilotos (em 1539 ministrava aulas privadas) compilou os assuntos relevantes para 

a sua formação, segundo as imposições da Casa – o próprio autor anuncia no título 

que a Arte de Navegar contém todas as regras, declarações, segredos e avisos que 

interessam à boa navegação.  

Apesar de ser um texto mais completo, a Arte de navegar insere-se na linha 

estilística iniciada pelos trabalhos de Faleiro e Alonso de Chaves, compostos uns 
                                                 
 
622 Pedro de Medina, Arte de navegar en que se contienen todas las reglas, declaraciones, secretos y 
avisos, que a la buena navegacion son  necesarios, y se deven saber (Valladolid: F. Fernández de 
Córdoba, 1545). 
623 A lista mais completa de edições a que tive oportunidade de aceder está em: Francisco José 
Gonzaléz Gonzaléz, Astronomía y navegación en España. Siglos XVI – XVIII (Madrid: Editorial 
Mapfre, 1992), pp. 73-74. 
624 Embora não tendo sido oficialmente nomeado cosmógrafo de hacer cartas foi autorizado a traçar 
cartas em 1538. Jose Pulido Rubio, El piloto mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla (…), p. 
307. 
625 Em 1535 fez parte da comissão encarregue de reformar a carta padrão real e em 1539 passou a 
figurar como cosmógrafo honorífico da Casa. María Isabel Vicente Maroto, «Los cosmógrafos 
españoles del siglo XVI: del humanista al técnico», p. 350.  
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anos antes e não regista nada que possa remeter o leitor para a obra de Pedro Nunes. 

Isto não quer dizer que o espanhol desconhecesse a obra do português, o que seria 

altamente improvável: além de estar inserido num meio onde imperava uma cultura 

de informação, sabe-se por exemplo que trabalhou de perto com Alonso de Santa 

Cruz, esse sim, bem informado em relação à produção noniana626 .  

Embora partilhe, em parte, da opinião de Luciano Pereira da Silva627  de que 

o texto “não oferecia novidade ao tempo em que saiu”, o trabalho de Medina tem o 

mérito de ter cristalizado o género literário dos tratados de navegação, além de ter 

mais informação do que qualquer outro tratado anterior. O texto regista ainda uma 

“evolução” discursiva em relação ao do seu antecessor Francisco Faleiro, uma vez 

que no proémio não hesita em incluir a navegação nas artes apoiadas nas 

matemáticas.  

Ao mesmo tempo e no mesmo contexto em que Medina exercia a sua 

actividade institucional, um outro autor, seu conhecido, viria a publicar uma obra 

também bastante importante, ainda que com um cariz diferente.  

 

Alonso de Santa Cruz 

 

Alonso de Santa Cruz (1505-1567) também passou pela Casa de Contratación de 

Sevilha, sua cidade natal628 . A sua formação de base terá sido adquirida em casa da 

família, principalmente por acção familiar. Terá estudado os principais autores 

clássicos de matérias de cosmografia e geografia. A sua formação também teve uma 

componente prática já que fez parte da expedição de Sebastián Caboto à América 

                                                 
 
626 No já citado artigo de María Isabel Vicente Maroto, «Los cosmógrafos españoles del siglo XVI: 
del humanista al técnico», p. 350, pode ler-se na mesma nota 6 que Medina tinha trabalhado de perto 
com Santa Cruz. Daqui ser bastante improvável que não soubesse da existencia de Pedro Nunes.  
627 Luciano Pereira da Silva, «O “Regimiento de Navegacion” de Pedro de Medina, 1552», Separata 
do Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra, 7 (1924) 1-12. 
628 Sobre a vida e obra de Santa Cruz é imprescindível ler os trabalhos de Mariano Cuesta Domingo. 
Deixam-se alguns exemplos: Alonso de Santa Cruz e su obra cosmográfica, Mariano Cuesta 
Domingo (ed.), (Madrid: CSIC, 1983); «Alonso de Santa Cruz, cartógrafo y fabricante de 
instrumentos náuticos de la Casa de Contratación», Revista Complutense de Historia de América, 30 
(2004) 7-40. As informações biográficas que aqui se dão seguem em boa parte este texto de Cuesta 
Domingo.  

 304



do Sul, concluída em 1530, algo que o motivou a aprofundar os conhecimentos 

cosmográficos. O principal cargo técnico que desempenhou na Casa foi o de 

Cosmógrafo de hacer cartas y fabricar instrumentos para la nevegación mas a sua 

acção foi mais vasta tendo a seu cargo obrigações como consultor em assuntos 

diversos. 

A sua obra foi extensa em quantidade e também nas temáticas abordadas 

tendo escrito sobre assuntos de navegação, geografia, cosmografia, história, bem 

como a criação e fabrico de instrumentos, onde também se destaca o fabrico de 

centenas de mapas e cartas. A época áurea da sua cartografia verificou-se entre 

1535 e 1554, altura em que parte para Valladolid629 . E foi precisamente durante este 

espaço temporal que se deslocou a Portugal, tendo tomado contacto com o trabalho 

de Pedro Nunes enquanto cosmógrafo real:  

 
Y estando yo en Portugal el año dicho (1545) el Dr. Pero Núnez, cosmografo de 
aquel reino, mandó a todos los maestros de hacer cartas de marear que encogieran en 
las cartas que hiciesen algunos golfos que estaban en el camino de la India 
principalmente el que está de Comori a Malaca habiendo muchos años que se ponia 
con los tales grados de longitud en las cartas tomando por ocasión que Don Juan de 
Castro que fue visorey en la India en el viaje que habia hecho a ella y a Malaca le 
habia hallado menor de lo que es en las cartas estaba y por ventura debió de ser 
porque el dicho Don Juan vió notoriamente que por ella se dava el Maluco a V. 
Alteza y asi en la carta portuguesa que por orden de V. Alteza se ha traido a Sevilla 
hay diferencia de la distancia entre Comori y Malaca de 8º 30’ de las cartas que yo 
hube en Lisboa de acortamiento los 6º en dicho golfo y 2º 30’ de Malaca al 
Maluco.630 

 

                                                 
 
629 Mariano Cuesta Domingo, «Alonso de Santa Cruz, cartógrafo y fabricante de instrumentos 
náuticos de la Casa de Contratación», p. 16. 
630 Segundo um parecer escrito em 1567 ao rei Filipe II. A nota original e a transcrição deste texto é 
Joaquim de Carvalho, «Uma obra desconhecida e inédita de Pedro Nunes: [defensão do tratado de 
rumação do globo para a arte de navegar]», in: Inedita ac rediuiua, subsídios para a história da 
filosofia e da ciência em Portugal, (Coimbra, 1952), Separata de Revista da Universidade de 
Coimbra, n.º 17, (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1953), p. XXIV. Ver edição deste manuscrito: 
Alonso de Santa Cruz, Libro de las longitudes y manera que hasta agora se ha tenido en el arte de 
navegar, con sus demostraciones y ejemplos, in: Antonio Blázquez y Delgado Aguilera (ed.), 
(Sevilla: Publicaciones del Centro Oficial de Estudios Americanistas, 1921), pp. 30-31.  
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As variadas referências que no seu Libro de las longitudines faz aos 

trabalhos de D. João de Castro também atestam que seria praticamente impossível 

não conhecer alguns aspectos da obra de Nunes631 .  

A obra que aqui se analisa, o Libro de las longitudines y manera que hasta 

ahora se ha tenido en el arte de navegar, con sus demostraciones y ejemplos632, 

encontra-se apenas em manuscrito (Biblioteca Nacional de Madrid, raros y 

manuscritos, 9941). Faz parte de um conjunto de obras realizadas por Santa Cruz 

sobre aspectos teóricos do saber cosmográfico, composto ainda por uma 

Introducion a la sphera, pelo Astronomico real – que são dois títulos que se podem 

agrupar na literatura de sphaera – a que ainda se pode juntar o Islario general de 

todas las islas del mundo.  

Este libro é pois um repositório de saberes sobre um problema tão 

importante para as navegações dos séculos XVI, XVII e XVIII – a determinação da 

longitude geográfica. E surgiu como resultado da participação de Santa Cruz numa 

comissão oficial destinada a avaliar propostas de instrumentos para a determinar, 

idealizadas por Pedro Apiano, que se reuniu em 1554633 .  

O livro pode ser dividido em duas partes, sendo precedido por uma carta 

dirigida ao monarca. A primeira parte serve para apresentar os métodos de 

determinação da longitude por si compilados, e a segunda parte serve para 

apresentar, comentar e demonstrar alguns assuntos presentes na Geografia de 

Ptolomeu.  

A exposição inicia-se com referências a métodos dos antigos para 

determinar a longitude. Segue-se uma segunda maneira, pelos ângulos de posição, 

                                                 
 
631 Estas referências concentram-se principalmente no capítulo Quarta manera de saber la longitud 
por el nordestear o noruestear del aguja, in: Alonso de Santa Cruz, Libro de las longitudes y 
manera que hasta agora se ha tenido en el arte de navegar, con sus demostraciones y ejemplos, 
(Sevilha, 1921), pp. 24-39. 
632 Lê-se o título completo: Libro de las longitudines y manera que hasta ahora se ha tenido en el 
arte de navegar, con sus demostraciones y ejemplos; dirigido al muy alto y muy poderoso señor don 
Phelippe segundo, se este nombre, Rey de españa, por Alonso de Santa Cruz, su Cosmógrapho 
Mayor.    
633 Santa Cruz dedica dois capítulos deste Libro (pp. 65-77) a comentar as propostas de Apiano. 
Mariano Cuesta Domingo, «Alonso de Santa Cruz, cartógrafo y fabricante de instrumentos náuticos 
de la Casa de Contratación», p. 31. 
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em que refere extensamente o meteoroscópio, instrumento tradicionalmente 

atribuído a Ptolomeu e a que Pedro Nunes também faz referência na tradução da 

Geografia. Esta e outras coincidências deram azo a muitas dúvidas sobre o possível 

plágio de Santa Cruz ao texto de Pedro Nunes. A questão resume-se a saber se 

ambos os autores se inspiraram no comentário de Werner ou se realmente uma das 

inspirações de Santa Cruz foi Pedro Nunes634 . Não se irá aqui aprofundar muito 

mais este assunto uma vez que Luciano Pereira da Silva deu bastantes provas de 

que Santa Cruz se terá realmente apoiado no texto noniano, tese com a qual 

concordo. Não obstante mantém-se o interesse neste Libro, pois este plágio também 

contribuiu para divulgar a obra de Nunes.  

Luciano Pereira da Silva identificou as passagens em que a colagem de 

Santa Cruz é evidente. A primeira que lhe merece atenção tem que ver com o 

conhecido instrumento de sombras de Pedro Nunes, sendo que Santa Cruz o atribui 

a Felipe Guillén, seu inventor tanto quanto lhe era possível saber635 . Sobre este 

assunto penso que Pereira da Silva terá sido um pouco duro ao manter a primazia de 

Nunes, uma vez que como já foi referido (no Capítulo 2.1) seria possível que na 

altura convivessem várias versões deste aparato instrumental.  

Na segunda parte, registam-se mais coincidências. De facto, ambos os 

autores apresentam a tradução, para os respectivos idiomas, do livro I da Geografia 

de Ptolomeu, mas Santa Cruz apresenta comentários no fim de cada capítulo; ao 

invés Nunes, mais comedido, optou por juntar todos os comentários no final da 

tradução. Nunes fez principalmente notas ao uso do meteoroscópio (Capítulo 3 da 

Geografia) e ao comentário de Werner ao livro do alexandrino636 . Já Santa Cruz 

                                                 
 
634 O historiador português Luciano Pereira da Silva escreveu defendendo a tese de plágio, «Pedro 
Nunes espoliado por Alonso de Santa Cruz», Obras Completas, Vol. III (Lisboa: Agência Geral das 
Colónias, 1946) 161-184. Ver também as anotações sobre este assunto no volume I das Obras de 
Pedro Nunes, pp. 257-277. Por outro lado, alguns autores espanhóis defendem a tese da fonte 
comum, ver Crónica de los Reyes Católicos, Juan de Mata Carriazo (ed.), (Sevilla: Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1951), pp. cliv-clviii. 
635 Santa Cruz refere: “El primer inventor (que yo haya sabido) que procurase dar la longitud por esta 
diferencia fué un Felipe Guillen (…)”, Libro de las longitudines, p. 24. 
636 A referência é ao texto In eundem primum librum geographiae Cl. Ptholomaei (…) ac summatim 
explicatur: et annotations eiusdem Joannis Verneri, incluído numa compilação de textos em que se 
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utilizaria passagens do trabalho e Nunes nos seguintes capítulos (correspondentes à 

tradução da obra de Ptolomeu): Capítulo 8; comentários ao Capítulo 13 (incluídos 

por Nunes no Tratado em defensam da carta de marear; Capítulo 20; Capítulo 

21637 .  

Na minha opinião, o maior destaque vai para a inclusão da figura, conhecida 

como rosácea, na tradução do capítulo 13, nas pp. 118-122. É a primeira vez que se 

regista mas também uma das raras vezes que um autor a reproduz. Santa Cruz foi o 

primeiro agente responsável pela sua transmissão gráfica fora de Portugal. De notar 

que a modificou, acrescentando-lhe rumos: 

 

 
Figura 2.2.1. Rosácea representada por Alonso de Santa Cruz. 

 

                                                                                                                                        
 
incluía uma tradução do livro I da Geografia de Ptolomeu, In hoc opere haec cõtinentur (…) 
(Nurenbergae: Ioanne Stuchs, 1514). 
637 A juntar à leitura do artigo de Luciano Pereira da Silva, é obrigatória a consulta das anotações 
presentes nas Obras, I, aqui já referidas. 
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Figura 2.2.2. Rosácea segundo Pedro Nunes, Tratado da sphera, 1537. 

 

Em relação a outras coincidências há que destacar a adopção do valor de 23º 

30’ para a inclinação da eclíptica, que no entanto atribui a Fineu638 . Não obstante, 

Santa Cruz lista também os valores de Ptolomeu e Werner, bem como uma 

estimativa sua valendo 23º 26’. Não me parece, no entanto, que seja possível 

destacar mais evidências, o que não invalida que um estudo mais apurado venha a 

detectá-las.  

Por agora, basta recordar que Alonso de Santa Cruz conheceu, sem qualquer 

dúvida, os trabalhos de Pedro Nunes e foi influenciado por eles, tendo sido, um dos 

primeiros agentes da sua transmissão a Espanha, ainda durante a década de 40. Isto 

atesta que a influência noniana na navegação teórica fora de Portugal teve ecos em 

Espanha logo na década de 40 do século XVI.  

 

                                                 
 
638 “(…) la que hizo Horoncio en su libro es considerado que es de 23 grados y 30 minutos (…)”, 
Alonso de Santa Cruz, Libro de las longitudines, p. 42.  
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Martín Cortés 

 

A par com os trabalhos de Pedro de Medina, o Breve compendio de la 

sphera y de arte de navegar639  de Martín Córtez foi um dos mais importantes textos 

produzidos ainda na primeira metade do século XVI.  

Sabe-se pouco sobre a sua vida. Ao certo, não se sabe o ano em que nasceu 

na actual Bujalaroz, Aragão, como informa o frontispício do Breve compendio. A 

sua educação terá acontecido na sua terra natal, em Cádis e em Saragoça, tendo-se 

formado em Filosofia e Artes640 , sendo que antes do ano de 1530 já vivia na cidade 

gaditana. Não se conhece qualquer associação a uma instituição oficial mas pode 

especular-se que sendo “vecino” de Cádis poderá ter estado ligado ao Colégio de 

Pilotos Vizcaínos. Faleceu no ano de 1582. 

Cortés vinha recolhendo conteúdos para o Breve Compendio pelo menos 

desde 1545 mas só o mandou publicar no ano de 1551641 . Além de ser conhecido 

em Espanha, este livro foi largamente difundido no resto da Europa, principalmente 

em Inglaterra onde foi traduzido e editado por Richard Eden em 1561 e reeditado, 

pelo menos mais oito vezes até 1630642 . A propósito deste texto, o historiador inglês 

David Waters escreveu: “[Breve compendio] is quite the best for fullness of content 

and clarity of exposition”643  e que, na posse deste manual, um navegador “had the 

                                                 
 
639 Martín Cortés, Breve compendio de la sphera y de arte de navegar, con nuevos instrumentos e 
reglas, ejemplificado con muy subtiles demonstraciones: compuesto por Martin Cortes natural de 
burjalaroz en el reyno de Aragon y de presente vezino de la ciudad de Cadiz: dirigido al 
invictissimo Monarcha Carlo Quinto Rey de las españas etc. Señor Nuestro (Sevilla: Antón Alvarez, 
1551). 
640 Felipe Picatoste y Rodriguez, Apuntes para uma biblioteca cientifica española del siglo XVI: 
estudos biográficos y bibliográficos de ciencias exactas físicas y naturales y sus inmediatas 
aplicaciones en dicho siglo, (Madrid: Imprenta y Fundación de Manuel Tello, 1891), p. 61. 
641 Apesar de ter sido publicado em 1551, este trabalho vinha sendo desenvolvido havia alguns anos, 
fruto da sua actividade profissional. Por exemplo, Cortés regista observações feitas no ano de 1545. 
642 Francisco José Gonzaléz Gonzaléz, Astronomía y navegación en España. Siglos XVI–XVIII 
(Madrid: Editorial Mapfre, 1992), p. 78. 
643 David Waters, The art of navigation in England in Elizabethan and early Stuart times, (Londres: 
Hollis and Carter, 1958), p. 63. 
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very latest comprehensive navigation manual in existence, one which really did 

explain the way of a ship in the sea.”644 .  

O Breve compendio é de facto um livro muito completo, que prima pela 

organização – além de um índice normal, inclui um índice remissivo e um índice 

dos autores citados645  – e descrição detalhada dos principais instrumentos de auxílio 

à navegação além de, em termos tipográficos, ter uma primeira edição bastante mais 

arejada que a de Medina. A sua estrutura e tratamento das matérias difere da do 

livro de Medina e, ainda que escasso em demonstrações matemáticas, é bastante 

rico em termos de ilustrações – curiosamente algumas delas são exactamente iguais 

às presentes no livro de Medina. Abundam as definições e a linguagem é acessível e 

directa.  

Este livro está dividido em três partes principais. A antecedê-las, Cortés 

incluiu uma carta a Carlos V, uma tabela com os conteúdos e um prólogo 

endereçado a D. Álvaro de Baçan, capitão general da armada. Além da já referida 

retórica de utilidade, estas cartas e “dedicatórias” destinavam-se a enaltecer as 

virtudes dos destinatários e a sublinhar a urgência e necessidade destas publicações, 

tendo em vista a protecção, divulgação e mecenato por parte das altas figuras da 

nação.  

Percebe-se pelas palavras de Cortés que existia um problema de formação de 

pilotos: por um lado, as exigências técnicas da navegação eram cada vez maiores, e 

por outro havia uma resistência “natural” por parte dos pilotos a essa mesma 

“formação” – a questão não era nova em Espanha e a sua resolução acabaria por 

“pender para o lado” dos cosmógrafos. Em Portugal, como se sabe, sucedia 

fenómeno semelhante com Pedro Nunes no centro da questão.      

Apesar de Cortés não fazer qualquer referência directa ao trabalho de Pedro 

Nunes, penso que é possível identificar alguma influência do cosmógrafo português 

nesta obra. O historiador Victor Navarro-Brotóns referiu que se pode perceber a 

influência de Pedro Nunes nos capítulos dedicados à carta de marear e ao 

                                                 
 
644 David Waters, The art of navigation in England in Elizabethan and early Stuart times, p. 75. 
645 Curiosamente Pedro Nunes não é listado.  
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procedimento para determinar a altura recorrendo a alturas extra-meridianas do Sol. 

Além disso, afirma, Cortés foi o primeiro a adoptar, depois de Nunes, o valor de 23º 

30’ para a máxima inclinação da eclíptica646 . 

Mas também se verifica alguma semelhança no que diz respeito a outro 

parâmetro astronómico: algo incomum foi o facto de ter adoptado o valor de 4º 9’ 

para a distância da estrela polar ao pólo647 , tal como Nunes e Werner, mas não os 

citando no texto:  

 

(...) tiene esta estrella de declinacion ochenta e cinco grados y cinquenta y un 
minutos y el complemento a nouenta que son quatro grados y nueue minutos es lo 
que esta apartada del polo, y aunque los marineros tienen que no sea parta mas de 
tres grados y medio, a mi me paresce que mas credito se deue dar a los astrologos 
que a los marineros, porque los astrologos mas perfectamente saben los lugares de 
las estrellas, longitudines, latitudines, declinaciones, y ascenciones rectas, y mas 
precisamente que marineros, porque no solamente lo computan por grados sino por 
minutos y secundos. No se engañe nadie por mi parescer, quien lo quisiere saber 
precisamente, tome la mayor altura del norte (...) y la menor (...). 
Pornemos aqui las reglas comunes de que usan los marineros por cumplir con los que 
son de opinion de los tres grados e medio: y para la opinion de los astrologos que es 
la distancia quatro grados y nueue minutos porne adelante una figura circular (...).648 

 

No Capítulo 1.3 comentou-se a aceitação deste valor por Nunes. Razões 

semelhantes orientaram a escolha de Cortés que dava mais crédito aos astrónomos 

que aos navegantes649 . Esta questão não permite afirmar com toda a certeza que 

Cortés chegou a este valor através da leitura ou conhecimento das ideias de Pedro 

Nunes em detrimento da leitura directa de Werner. Certo é que o autor germânico 

                                                 
 
646 Víctor Navarro-Brotóns, «Aspectos de la obra cosmográfica de Pedro Nunes y su influencia en la 
cosmografia Ibérica», in: Luís Trabucho de Campos, Henrique Leitão, João Filipe Queiró, 
International Conference Petri Nonii Salaciensis Opera, Lisbon-Coimbra, 24-25 May 2002. 
Proceedings, (Lisboa: Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, 2003), p. 47. 
647 Martín Cortés, Breve compendio de la sphera y de arte de navegar, fls. lxxxi v.-lxxxiiii r. 
648 Martín Cortés, Breve compendio de la sphera y de arte de navegar, fls. lxxxii r.-lxxxii v. 
649 Cortés não seria o único a afirmá-lo. Por exemplo, também Diego García de Palacio escreveria: 
“Esta estrella esta (segun las reglas comunes que usan los marineros,) tres grados y médio apartada 
del verdadero polo, aun que los astrólogos tienen que se aparta, quatro y nueve minutos: à los quales 
me paresee que se debe dar mas credito, pues que ellos saben los lugares de todas las estrellas.(…) 
Pero para cumplir con lo que he prometido, que es seguir en este tratado lo que oy esta en uso entre 
los marineros, seguire los que son de opinión de tres grados y medio, pues el hierro es menos que 
seria sustentar lo contrario con ellos”, Instrucción Náutica (1587), fl. 37r.  
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nunca é citado por Cortés, nem aparece na lista final de autores estudados, onde 

despontam Regiomontano e Purbáquio.  

Um outro indicio advém de Cortés ter sido, depois de Nunes em 1537, o 

primeiro autor de tratados náuticos a fazer referência ao uso de tabelas das 

declinações do Sol ao longo do Zodíaco, em conjunto com as tabelas da equação do 

Sol e da declinação650  para obter a latitude do observador. De facto, a tabela que 

Cortés avança para as declinações do Sol ao longo do Zodíaco é a mesma que 

Nunes publicara em 1537 (Obras, I, 175) e que voltaria a publicar em 1566 (Obras, 

IV, 350) – este constitui o mais forte indício da presença noniana no texto de 

Cortés. 

Em relação à carta de marear, dá interessantes indicações sobre o modo de 

reduzir a escala de uma carta. Embora não atinja a profundidade de uma análise 

geométrica tal como Pedro Nunes idealizou, não deixa de apontar que “no usan ni 

saben usar los pilotos y marineros de otras cartas sino destas planas (...) las quales 

por no ser globosas son imperfectas”651 . Para exprimir a sua ideia cita o exemplo 

dos dois navios partindo do equador seguindo por meridianos, com afastamento 

inicial de 100 léguas. Ao chegarem a 70 graus de latitude estariam afastadas apenas 

50 léguas, algo que, na sua opinião, não era tido em conta pela maioria dos pilotos. 

Por isso, opina que “las buenas cartas hã de tener las costas y puertos y ciudades y 

otros lugares situados por los vientos, o rumbos della proporcionalmente como se 

hallan por el mundo: y no por los vientos que señala el aguja (...). Y asi mesmo que 

la graduacion de la carta lo señale en sus proprias alturas. Las cartas que desto 

carecen deuen ser corregidas y emendadas por hombres por hombres sabios y 

expertos”652 . Percebe-se, uma vez mais, uma concordância com os argumentos de 

Nunes sobre a necessidade de se rever a posição relativa dos lugares representados 

na carta.   

No Capitulo XI da terceira parte sugere também um instrumento auxiliar ao 

processo de determinação de alturas fora do meio-dia, mas que não é semelhante ao 
                                                 
 
650 Martín Cortés, Breve compendio de la sphera y de arte de navegar, fl. xxviii r.-fl. xxxi r. 
651 Martín Cortés, Breve compendio de la sphera y de arte de navegar, fl. lxvii v. 
652 Martín Cortés, Breve compendio de la sphera y de arte de navegar, fl. lxvii v.-fl. Lxviii r. 
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aparato proposto por Nunes653 . No entanto, este instrumento (que servia para 

determinar o paralelo do lugar e a hora) faz uso de princípios semelhantes, já que 

tem uma bússola acoplada e um dispositivo que permite o alinhamento com o Sol. 

Um pouco mais à frente dá uma tabela com a correspondência de léguas e graus 

para os diferentes rumos que também não corresponde à que Nunes apresentou no 

seu Tratado de 1537. Por último sugere um interessante instrumento para saber as 

horas, a duração dos dias e os valores da amplitude ortiva e occídua do Sol. 

Resumindo, embora não apresente ainda uma evidente matematização de 

conteúdos, o Breve Compendio regista já alguma evolução nesse sentido quando 

comparado com os tratados de Medina. Parece claro que Nunes não influenciou o 

estilo de escrita de Cortés mas terá, principalmente, servido de fonte de informação 

em relação a algumas noções e dados cosmográficos mais avançados. Por isso 

mesmo, embora não haja provas inequívocas, é plausível que Cortés tenha lido ou 

pelo menos tido notícia dos trabalhos que Nunes mandou publicar em 1537. 

 

Rodrigo Zamorano 

 

Tendo nascido em Medina de Rioseco (Valladolid), em 1542, Zamorano foi 

um dos mais activos membros das diversas instituições filipinas dedicas a assuntos 

ultramarinos, chegando a exercer vários cargos ao mesmo tempo: foi nomeado 

catedrático de cosmografia em 20 de Novembro de 1575, cosmógrafo a 26 de 

Agosto de 1579, e piloto mayor em 13 de Abril de 1586654 . Também teve uma 

participação importante na reforma e emenda de instrumentos ideada por Juan de 

Herrera. Jubilou-se do cargo de catedrático de cosmografia em 1613, vindo a 

falecer em 1623.  

                                                 
 
653 Martín Cortés, Breve compendio de la sphera y de arte de navegar, fl. lxxxiiiir-fl. lxxxviir. 
654 Para mais informações biográficas ler obrigatoriamente Jose Pulido Rubio, El piloto mayor de la 
Casa de la Contratación de Sevilla (…), pp. 639-713. 
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Zamorano foi autor de uma tradução de seis livros de Euclides655 , de uma 

Cronología y repertorio de la razón de los tiempos (1585), e de textos manuscritos 

de carácter astrológico. Mas a obra que aqui se destaca e que lhe granjeou fama 

internacional, chegando a ser traduzida na Holanda, e em Inglaterra por Edward 

Wright e incluída na segunda edição do seu Certaine errors in navigation (em 

1610), foi o Compendio del arte de navegar656 . O texto não mostra matematização. 

Também não apresenta qualquer referência directa ao trabalho de Nunes; mas julgo 

que é possível conjecturar que tenha recebido alguns conteúdos provenientes dos 

seus textos.   

O livro inicia-se, como aliás se tinha tornado norma, com uma exposição 

simplificada dos princípios de esfera, em 20 pequenos capítulos. A segunda parte 

do livro é dedicada à “la composicion y uso de los instrumentos principales” da arte 

de navegar. De uma maneira muito simples, aborda o método de tirar alturas do Sol, 

resume o seu regimento em cinco regras e apresenta considerações sobre a 

declinação do Sol, onde confirma os valores já avançados e anuncia as tabelas 

solares para quatro anos. No entanto, antes da apresentação das tabelas quadrienais, 

escreve o capítulo 6 sobre a “Equacion de la declinacion del sol”. O que aqui se 

reproduz são indicações para a correcção das tabelas de declinação do Sol, 

semelhantes às propostas por Pedro Nunes (Capítulo 4 das Opera). Zamorano 

sugere que a equação não teria que ser aplicada nos meses de solstício já que as 

variações na declinação solar eram de pouca monta mas nos restantes meses 

aconselha a sua aplicação. A diferença para a proposta de Pedro Nunes é que 

Zamorano sugere a sua aplicação para qualquer ponto do globo afastado do 

meridiano de Sevilha e dá um método aproximado de obter um valor mais 

fidedigno: para tal cabia ao observador usar o valor médio tomado entre as 

                                                 
 
655 Rodrigo Zamorano, Los seis libros primeros de la geometria de Euclides. Traduzidos en lengua 
Española por Rodrigo çamorano Astrologo y Mathematico, y Cathedratico de Cosmographia por su 
Magestad en la casa de la Contratación de Seuilla (…) (Sevilla: Alonso de la Barrera, 1576). 
656 Rodrigo Zamorano, Compendio de la arte de navegar, de Rodrigo Çamorano, Astrologo y 
Matematico, y Cosmografo de la Magestad Catolica de Don Felipe segundo Rey de España, y su 
Catedratico de Cosmografia en la casa de la Contratacion de las Indias de la Ciudad de Seuilla. Al 
mvy Ilvstre Señor el Licẽnciado Diego Garcia de Salazar, Presidẽte en el Consejo Real de las Indias 
(Sevilla: Alonso de la Barrera, 1581). 
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declinações do dia presente e do anterior ou seguinte e multiplicar este valor médio 

pelo número de léguas que o observador se encontrar afastado do tal meridiano de 

referência, este valor devia ser dividido por 6300, valor correspondente ao total de 

léguas do perímetro terrestre. O resultado desta operação deveria ser somado à 

declinação para o dia presente caso se estivesse nos meses de Primavera e Outono, e 

subtraído para os restantes dias do ano.    

Adiante apresenta a carta de marear quadrada, “pintura al natural, sacada de 

la postura de la tierra y agua”657  e comenta o seu uso na navegação. Posteriormente 

aborda o regimento das leguas, e apresenta uma tabela de léguas supostamente 

original, uma vez que vem referida como “Tabla del Autor” em oposição a uma 

“Tabla antigua”. No entanto verifica-se facilmente que esta tabela não é original e 

coincide, por exemplo, com a tabela fornecida por Pedro Nunes no seu Tratado em 

defensam da carta de marear658 . 

Concluindo, o Compendio de Zamorano continua a apresentar a navegação, 

suas técnicas, regras e procedimentos, de maneira simples e directa. A linguagem 

utilizada seria similar à usada para o ensino de pilotos. O discurso é direccionado e 

os conteúdos são desprovidos de matematização. Em termos concretos não se 

detecta qualquer presença explícita do trabalho de Pedro Nunes. Apenas se percebe, 

em dois momentos – noção da variação da declinação solar ao longo de um dia e 

tabela do regimento das léguas – que se pode estar na presença de uma apropriação 

de conteúdos das obras de Nunes.    

 

                                                 
 
657 Rodrigo Zamorano, Compendio de la arte de navegar, fl. 37 v. 
658 Obras, I, pp. 173-174. 
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Diego Garcia de Palácio 

 

A Instrucción náutica659  de Diego García de Palácio660  foi o primeiro livro 

sobre estes assuntos impresso na América (na Cidade do México). Mas, à parte de 

um pormenor, tem muito pouco interesse para os objectivos desta tese. Apesar da 

intenção do autor não ser proporcionar um tratado de navegação matematizado há 

que referir que o conhecimento de náutica que apresenta se encontra dentro dos 

parâmetros da época, sendo fortemente influenciado pelo “compêndios” de 

Zamorano e de Martín Cortés, destacando-se este último. Daqui terá tirado a 

inspiração de que entre os “astrónomos” se aceitava o valor de 4º 9’ para a distância 

da polar ao pólo, e que na verdade é a única ligação a matérias nonianas neste livro: 

 

Esta estrella esta (segun las reglas comunes que usan los marineros) tres grados y 
médio apartada del verdadero polo, aun que los astrólogos tienen que se aparta, 
quatro y nueve minutos: à los quales me paresee que se debe dar mas credito, pues 
que ellos saben los lugares de todas las estrellas.(…) Pero para cumplir con lo que he 
prometido, que es seguir en este tratado lo que oy esta en uso entre los marineros, 
seguire los que son de opinión de tres grados y medio, pues el hierro es menos que 
seria sustentar lo contrario con ellos.661 

 

 

João Baptista Lavanha 

 

João Baptista Lavanha foi uma importante figura das ciências cosmográficas 

na península ibérica dos séculos XVI e XVII662 . Provavelmente nascido em Lisboa, 

                                                 
 
659 Diego García de Palacio, Instrucción náutica, para el buen uso y regimiento da las naos su traça 
y govierno conforme a la altura de México (Cidade do México: Pedro Ocharte, 1587). 
660 Para saber mais sobre este autor e sua obra ver, por exemplo: Erika Laanela, Instrucción Náutica 
(1587) by Diego García de Palacio: An early nautical handbook from México, Dissertação de 
Mestrado, Texas A&M University, 2008; Mariano Cuesta Domingo, «García de Palacio, escritor 
castrense y de naútica», Revista de Historia Naval, 46 (1994) 79-98; José Ramón Carriazo Ruiz, 
Tratados náuticos del Renacimiento: Literatura y lengua (España: Universidad de Salamanca, Junta 
de Castilla y León – Consejería de Educación y Cultura, 2003). 
661 Diego García de Palacio, Instrucción náutica, fl. 37r. 
662 Para mais informação biográfica sobre João Baptista Lavanha ver, por exemplo: Antonio-Paulo 
Ubieto Artur, «Aportações à biografia de João Baptista Lavanha», Separata de Revista da 
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em meados do século XVI (vários autores apontam 1555), terá começado a servir 

na casa real de D. Sebastião como pajem e tendo posteriormente servido como seu 

matemático e possivelmente ainda professor. A sua vida manteve-se bastante ligada 

à corte desempenhando por diversas vezes funções de docência privada, e segundo 

o que deixou escrito no seu testamento, foi também mestre dos Filipes que 

governaram Portugal. De facto, os seus campos de interesse e labor foram vários: 

“engenheiro, matemático, cosmógrafo, cronista, genealogista, cartógrafo, 

historiador, teórico da arte de navegar, bem como da arquitectura naval, professor 

(...)”663 , confirmando o amplo papel desempenhado por quem exercia cargos 

técnico-científicos nas cortes peninsulares da época. 

Apesar de ter começado a carreira em Portugal, seria em Espanha, pela mão 

de Filipe II, que se faria notar a sua acção. É o mesmo monarca que em 1582 o 

nomeia (com entrada em função a 1 de Janeiro de 1583) primeiro catedrático de 

matemática da recém-criada Academia de matemáticas, arte de arquitectura y otras 

ciências. Começou a ler matemáticas em Outubro de 1583, sendo coadjuvado nas 

várias obrigações por Pedro Ambrósio de Ondériz. Em 1588 ainda dava aulas na 

Academia, como atesta um manuscrito da Biblioteca da Universidade de Salamanca 

que será analisado mais adiante, tendo a sua docência nessa instituição terminado 

no início da década de 90.  

                                                                                                                                        
 
Universidade de Coimbra, XXXVI (1991) 395-408; Mariano Esteban Piñeiro, «Un matemático 
portugués en la corte madrileña», in: Rumos e escrita da História. Estudos em Homenagem a A. A. 
Marques de Almeida, Maria de Fátima Reis (coord.), (Lisboa: Edições Colibri, 2006) 625-641; 
Francisco Contente Domingues, «João Baptista Lavanha e o ensino da náutica na Península Ibérica», 
in: Maria da Graça A. Mateus Ventura, Luís Jorge Semedo de Matos (coords.), As Novidades do 
Mundo: conhecimento e representação na Época Moderna. Oitavas Jornadas de História Ibero-
Americana. XI Reunião Internacional de História da Náutica e da Hidrografia, (Lisboa: Edições 
Colibri, 1993) 115-143; Francisco Contente Domingues, “João Baptista Lavanha e o Livro Primeiro 
de Architectura Naval”, in: Francisco Contente Domingues (Ed.), Os Navios do Mar Oceano. Teoria 
e empiria na arquitectura naval portuguesa dos séculos XVI e XVII (Lisboa: Centro de História da 
Universidade de Lisboa, 2004) 107-157; Armando Cortesão, Cartografia e cartógrafos portugueses 
dos séculos XV e XVII, II, (Lisboa: Seara Nova, 1935) 294-361; João Baptista Lavanha, Livro 
Primeiro da Architectura Naval (Lisboa: Academia de Marinha, 1996); J. A. Sanchez Perez, 
Monografia sobre João Baptista Lavanha (Madrid: Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, 1934). 
663 Francisco Contente Domingues, «João Baptista Lavanha e o ensino da náutica na Península 
Ibérica», p. 115. 
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Em 1586 tinha sido nomeado engenheiro do reino de Portugal e em 1591 

estava de novo em Lisboa, sendo uma vez mais o rei Filipe II que o deslocara com o 

intuito de regular a situação a formação dos homens do mar. Lavanha tornava-se 

então cosmógrafo-mor em 1591, por impedimento de Tomás de Orta, mas só 

tomaria posse em 1596. Não perdeu tempo e em 1592 completava a reforma do 

regimento do cosmógrafo-mor de 1559664 . 

Na opinião de Contente Domingues, a acção de Lavanha no cargo permitiu 

regular o ensino e acima de tudo a certificação das profissões ligadas à navegação. 

A avaliar pela quantidade de exames realizados por si, o período em que terá estado 

mais activo neste cargo situa-se entre 1596 e 1600665 . Durante este período 

participou também em estudos de sondagem da navegabilidade da barra do Tejo. 

Volta para Madrid depois da morte de Filipe II, em 13 de Setembro de 1598. Em 

1600 já vivia de novo em Madrid e em 1602 partiu para a Flandres, onde ficaria até 

finais de 1604, para proceder a um estudo genealógico sobre os reis de Espanha. 

Quando volta, estabelece-se em Valladolid onde apresenta algumas dificuldades 

financeiras, apesar de ter recebido bom pagamento por um estudo de 

navegabilidade na região, e volta a Madrid em 1607666 . De 1609 a 1615 viu-se 

envolvido no projecto de traçado de uma carta de Aragão. Em 1612 foi nomeado 

professor de matemática de Filipe IV, para o qual escreveu apontamentos para o 

ensino de assuntos de índole cosmográfica e geográfica667 . Depois de 1615, 

dedicar-se-ia ainda à escrita de alguns trabalhos de História e genealogia. Em 1618 

é nomeado cronista mor de Portugal. Lavanha viria a morrer em Madrid, no ano de 

1624. 

                                                 
 
664 Não há certeza absoluta que tenha sido Lavanha a proceder à reforma total de 1592, embora a 
maioria de razões o leve a crer. Do mesmo modo há dúvidas em relação à atribuição da redacção do 
Regimento de 1559 a Pedro Nunes.  
665 Francisco Contente Domingues, «João Baptista Lavanha e o ensino da náutica na Península 
Ibérica», p. 140. 
666 Francisco Contente Domingues, «João Baptista Lavanha e o ensino da náutica na Península 
Ibérica», pp. 140-141. 
667 Trata-se de uma Descripción del Universo, manuscrito da Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 
9251. Francisco Contente Domingues, «João Baptista Lavanha e o ensino da náutica na Península 
Ibérica», pp. 141-142.  
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Das obras com importância para a história da arte de navegar e náutica que 

compôs, além do já referido Regimento do cosmógrafo-mor, destacam-se o 

Regimento Nautico de Ioão Baptista Lauanha, Cosmographo môr de El Rey Nosso 

Senhor (Lisboa: Simão López, 1595) e Naufragio da nao Santo Alberto e itenerario 

da gente, que delle se salvou (Lisboa: Alexandre de Siqueyra, 1597). Em 

manuscrito encontram-se ainda umas Taboas de lugar do Sol; taboas da largura, de 

leste ou de oeste (...) de cerca de 1600, BNP cod. 6806//1; o também já referido 

Trattado del arte de Navegar, BUS ms. 2317, de 1588, e o Livro primeiro da 

Architectura Naval, (ca 1600), para além dos diversos relatórios, regimentos, 

pareceres e outros documentos de interesse668 . 

A investigação sobre a presença noniana no trabalho de Lavanha centra-se 

primeiro no Regimento Nautico de Ioão Baptista Lauanha, Cosmographo môr de El 

Rey Nosso Senhor (Lisboa: Simão López, 1595). Na verdade, neste texto escrito em 

português, há relativamente pouco a apontar no que diz respeito à presença de 

trabalho de Pedro Nunes, provavelmente porque a ambição do autor era 

proporcionar um regimento prático. Trata-se de um texto escrito num estilo comum 

aos textos sobre navegação espanhóis da época mas bastante mais comedido que o 

Regimento de Zamorano. Não descreve instrumentos e é bastante directo e 

objectivo nos assuntos que apresenta ao longo dos seus 37 fólios. Parece ter sido 

escrito da maneira mais acessível possível aos pilotos, retirando-lhe matérias 

complexas, e o autor justificou-o na dedicatória ao rei: “(...) entendi com a 

communicação dos Nauegantes ser necessario tirar algumas cousas do outro meu 

Regimento, que V. Magestade vio no escorial, por serem mais speculatiuas do que 

conuem à Practica, de que elles vsão.”669   

Tal como Nunes, Lavanha considerava que a navegação se dividia em 

teórica e prática. Essa orientação justifica as suas opções editoriais, posta nas 

                                                 
 
668 São-lhe ainda atribuídos Tratado da Gnomónica, de 1595; Tratado do astrolábio, de 1595, 
existentes na Biblioteca do Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra e referidos por 
António Barbosa, «Dois inéditos de João Baptista Lavanha», in: Boletim de Biblioteca da 
Universidade de Coimbra, 9 (1928) 88-93. 
669 João Baptista Lavanha, Regimento Nautico, fl. 3r. 
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mensagens que inclui ao Speculativo Mathematico (fls. 3v.-4r.) e ao pratico 

Nauegante (fls. 4v.-5r.) e que dirige o Regimento aos práticos. Com efeito, 

dirigindo-se ao “matemático” escreve: “Bem sei docto Mathematico, que lido este 

meu breue trattado, vos parecerá que fora escusado imprimirse, pois as operações 

que nelle se ensinão, sabeis fazer por este mesmo modo, e por outros mais (...)” e 

completa apontando algumas das limitações técnicas que impôs ao texto, 

salientando “em tudo tiuereis muita razão se este regimento fora para vosso uso”.  

Ainda que escrevendo de forma simples, o autor esclarece alguns pontos que 

considera essenciais, revelando alguma atenção ao que de mais importante se 

passava na arte de navegar do seu tempo. Assim, surge uma das raras referências 

(indirectamente) relacionada com o trabalho de Pedro Nunes. Neste caso, sobre a 

validade das tabelas de declinação solar:  

 

(...) as Taboas de declinação do Sol que são imperfeitas, porque posto que estejão 
certas para estes primeiros quatro Annos para o Meridiano de Lisboa (...) acabados 
elles, se não pode vsar dellas outros quatro (...) sendo estas declinações dos pontos da 
Ecliptica em que está o Sol ao meio dia neste nosso Meridiano, não saõ as mesmas 
em outros Meridianos mais Orientaes, ou mais Occidentaes, pois não he o mesmo 
lugar do sol nelles. pello que era necessario vsar de Taboas do lugar do Sol, com 
equação do seu mouimento (...).670   

 

Nas linhas dirigidas ao “navegante” o autor deixava importantes 

advertências aos pilotos, que também se podem relacionar com os textos nonianos: 

reclama que não se tomasse “a altura desta Strella [polar] em nenhum outro Rumo, 

senão nos que vos aqui aponto, porque so nestes acertareis”; chama também a 

atenção para evitarem usar a balestilha “porque posto que he instrumento certo, e 

verdadeiro, não he o seu vso para o mar (...)”671 .  

Portanto, este é um bom exemplo de um tratado maioritariamente dirigido 

aos práticos (seguindo a linha das produções de Medina e Zamorano, etc.) mas que 

inclui algumas propostas desenvolvidas no plano teórico. No caso das propostas 

                                                 
 
670 João Baptista Lavanha, Regimento Nautico, «Ao Speculatiuo Mathematico». 
671 João Baptista Lavanha, Regimento Nautico, «Ao pratico Nauegante». 
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nonianas, estas surgem incluídas no texto em forma de advertências, num discurso 

simplificado e totalmente desprovidas de roupagem matemática. 

O texto que de seguida se analisa teve uma função completamente diferente. 

O manuscrito da Biblioteca da Universidade de Salamanca, ms. 2317, revela-se 

bem mais interessante para o objectivo desta tese. Corresponde a notas das aulas 

que deu na Academia das Matemáticas em Madrid. A sua redacção é atribuída a um 

aluno de origem italiana chamado Camilo Medea672 . O texto está dividido em 13 

capítulos numerados, iniciando-se com o esclarecimento da data de início, sítio e 

leitor do curso, “Començase a leer este trattado, dal sr. Jn. Batta Lavaña 

Mathematico del Rey N.Sr en la Academia de Madrid a 14 de Março 1588 años”673 : 

 
Trattado del arte de Navegar.  
 
Cap primeiro de la deffinicion del arte de nauegar. 
Cap. 2do de la declinacion del a. 
Cap. 3º Como se allara la declinacion del a por Instrumentos 
Cap. 4º De los Instrumentos con que se toma el altura del sol. 
Como se allará la altura del polo por las alturas meridianas del a: Capº 5. 
De la distancia de la estrella Polar, del Polo del mundo Artico. cap. 6. 
De los vientos. cap. 7º. 
Capº. 8 de la fabrica de la Carta de nauegar y |?| de como se ande |?| los Rumbos en 
ellas. 
Como se |descriuua| la costa de la Mar en la Carta. Cap.º 9. 
Del uso de la Carta de Marear. Capº 10. 
Cap. xi. De la tabla de que usan los navegantes para allar lo que corresponde a cada 
grado de distancia latitudinal. 
Del aguja de Marear. Cap. 12 
Como se marcaren las agujas cap. 13º 

 

O autor destas linhas deixou o manuscrito incompleto pois regista-se um 

décimo quarto capítulo “De las Mareas” mas a página conta apenas com uma linha 

escrita. Este facto permite conjecturar que o curso teria mais matérias mas não é 

possível concluir sobre a causa da interrupção da escrita por parte deste aluno. 

Uma leitura mais atenta do texto manuscrito revela, sem qualquer dúvida, 

que o professor Lavanha se baseou bastante no trabalho que Pedro Nunes havia 
                                                 
 
672 Mariano Esteban Piñeiro, «Un matemático portugués en la corte madrileña», p. 627. 
673 João Baptista Lavanha, Trattado del arte de Navegar, BUS, ms. 2317, fl.1r. 
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mandado publicar em 1566674 . Se no primeiro capítulo não se regista muito mais 

que o habitual discurso, mais ou menos personalizado, sobre a definição da arte de 

navegar, no segundo capítulo, as influências do texto noniano fazem-se notar. No 

terceiro e quarto capítulos a “colagem” é ainda mais evidente: a figura no Cap. 3º 

Como se allara la declinacion del [Sol] por Instrumentos deixa bem claro que se 

está na presença de texto noniano. A sua descrição, com excepção de algumas 

letras, é igual à das Opera675 : 

 

Alcansanse estas mismas 
declinaciones delas partes dela 
eclytica con Instrumentos 
solamente esfericos sino tambien 
con planos, porque descriva-se 
um circulo abch, del centro, e, el 
qual represente la eclytica, y sea 
el punto a principio de A, b de D, 
c G y h de J (...). BUS, ms. 2317, 
fl. 23r. 

Ex instrumentis quoque non solum 
globosis, sed etiam ex planis, 
declinationes partium eclipticae 
cognosci possunt. In plana enim 
superficie dorsi Astrolabii circulus 
a b c d, circa centrum e descriptus, 
sit is qui eclipticam repraesentat. 
Sit a punctum initium Arietis, b 
Cancri, c Librae, d uero Capricorni 
(...). Opera, IV, p. 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
674 Este assunto mereceu também atenção nas “Anotações” ao volume IV das Obras de Pedro Nunes. 
675 Obras, IV, p. 351. 
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E por comparação se percebe que é uma simplificação do texto original que 

continua descrevendo este aparato676 :  

 

 
 

Figura 2.2.3. BUS, ms. 2317, fl. 23r. 
 

O texto do curso de Lavanha dos fls. 23r.-24r. corresponde 

aproximadamente ao das Obras, IV, pp. 351-352. Mas o cosmógrafo introduz 

algumas referências matemáticas (que Nunes deixou implícitas no texto original) 

que simplificariam o entendimento dos alunos. O capítulo termina com uma simples 

referência a “otros dos Instrumentos planos”, naturalmente correspondentes aos 

outros dois processos presentes no Capítulo 4 das Opera, sendo que Lavanha 

remete os alunos não para o texto noniano mas para o seu trattado de la 

Gnomonica, no caso do processo baseado no analema de Vitrúvio, e para a “ultima 

Propos. de nuestro trattado de los senos”, no caso do terceiro processo. 

No Cap. 4º De los Instrumentos con que se toma el altura del sol, segue de 

perto o texto do Capítulo 6: Sobre os instrumentos com que se tomam as alturas e 
                                                 
 
676 “Ex instrumentis quoque non solum globosis, sed etiam ex planis, declinationes partium eclipticae 
cognosci possunt. In plana enim superficie dorsi Astrolabii circulus a b c d, circa centrum e 
descriptus, sit is qui eclipticam repraesentat. Sit a punctum initium Arietis, b Cancri, c Librae, d uero 
Capricorni (...).”, Opera, IV, p. 95. 
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as distâncias dos astros das Opera. São indicados os vários instrumentos, em 

primeiro lugar o anel náutico, seguido pelo quadrante (com a adaptação de uma 

régua metálica), uma aplicação do nónio ao astrolábio e por fim o instrumento 

jacente no plano.  

 

 
 

Figura 2.2.4. Anel náutico. BUS, ms. 2317, fl. 24v. 
 

 
 

Figura 2.2.5. Quadrante (com a régua metálica). BUS, ms. 2317, fl. 25v. 
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Figura 2.2.6. Aplicação do nónio ao astrolábio. BUS, ms. 2317, fl. 26r. 
 

 

 
 

Figura 2.2.7. Instrumento jacente no plano. BUS, ms. 2317, fl. 27v. 
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Esta sequência não corresponde exactamente à seguida por Pedro Nunes nas 

Opera mas, globalmente, o texto é bastante semelhante, embora Lavanha tenha 

introduzido algumas modificações.  

No capítulo seguinte, Como se allará la altura del polo por las alturas 

merid[ianas] del [Sol], o assunto corresponde ao abordado no Capítulo 8 das 

Opera, ao passo que no capítulo 6 – De la distancia dela estrella Polar, del Polo 

del mundo, o professor Lavanha introduzia nas suas aulas um dos tópicos mais 

discutidos de Pedro Nunes: a questão da variação da distância da polar ao pólo com 

a latitude do observador. Uma vez mais o texto leccionado segue de perto o original 

noniano do Capítulo 7 das Opera.  

 

 
 

Figura 2.2.8. BUS, ms. 2317, fl. 30v. 
 

No capítulo 8, abordou o fabrico da carta. No Capítulo 9 (fl. 36r.) Lavanha 

segue comentando a questão da correcta localização dos lugares na carta. E para tal 

irá novamente retomar o texto das Opera, desta feita do Capítulo 1. Aqui o 

cosmógrafo filipino mostra-se selectivo na sua escolha de matérias, optando por 

esquivar-se à apresentação dos esquemas matemáticos e às referências ao trabalho 
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de Ptolomeu, abundantes no texto noniano. Assim foca-se, prioritariamente, na 

parte em que Nunes se refere aos conhecidos exemplos das localizações Lisboa-

Terceira-Madeira e Cabo das três Pontas-Cabo da Boa Esperança-Ilhas de Tristão 

da Cunha677 .  

O capítulo 11 volta a registar um considerável apoio no texto das Opera, 

desta vez do Capítulo 2678 . O início do texto é traduzido do livro de Nunes, mas em 

vez de apresentar a demonstração geral para o cálculo, Lavanha inclui um exemplo 

prático e apresenta a tabela que corresponde à de Pedro Nunes, seguindo-se os 

restantes cálculos dos valores da tabela. Esta tabela também se encontra no seu 

Regimento de 1595 (fl. 36v.). Termina o manuscrito com algumas considerações 

gerais sobre a agulha em que não há muito a assinalar de semelhança com textos 

nonianos.  

A existência deste manuscrito é de facto muito relevante para os desígnios 

desta tese. Os conteúdos aqui listados demonstram sem qualquer dúvida a presença 

de tópicos desenvolvidos por Nunes num outro contexto de ensino: a Academia de 

Madrid. Neste contexto foram ensinados os instrumentos que sugeriu, incluindo 

soluções menos difundidas como o instrumento jacente no plano e o uso da régua 

metálica para o quadrante. Mas também se registou a presença de matérias 

relacionadas com a carta de marear e com o regimento da estrela polar.  

Não se sabe se o curso iria entrar por outras matérias mais avançadas mas só 

pelo que aqui se coligiu se percebe que a importância de Lavanha na divulgação da 

obra de Nunes foi considerável. Com efeito, Lavanha importou conteúdos teórico-

práticos de Pedro Nunes para as suas aulas na Academia, um dos centros de ensino 

mais importantes do período filipino. Certamente não haveria pilotos a assistir a 

essas aulas, mas quem quer que tenha assistido pode aprender mais sobre Pedro 

Nunes, em vernáculo.  

Como referi anteriormente, a presença de Nunes na Academia madrilena não 

se limitou a este episódio. Ainda antes da passagem da gestão da instituição para os 

                                                 
 
677 Obras, IV, pp. 288-293. 
678 Obras, IV, pp. 300-301. 
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jesuítas, os seus tratados latinos sobre náutica foram traduzidos para castelhano por 

Juan Cedillo Diaz.   

 

Simón de Tovar 

 

Ainda que a maioria da historiografia considere Simón de Tovar (1528-

1596) como natural de Sevilha, recentemente surgiu a opinião de que seria natural 

de Faro679 . Certo é que foi médico de formação, profissão que exerceu com algum 

destaque em Sevilha. Esteve também ligado a vários negócios ultramarinos e 

estabeleceu relações epistolares com alguns nomes importantes da ciência, 

destacando-se aqui o de Clusius.  

O seu trabalho científico está patente em 3 obras que deu ao prelo, mas 

apenas uma destas foi sobre temáticas de cosmografia: Examen i censura, por el 

doctor Simón de Tovar, del modo de averiguar las alturas de las tierras, por la 

altura de la estrella del norte, tomada com la ballestilla (Sevilla: Rodrigo de 

Cabrera, 1595) 680 . Resta ainda uma referência do próprio a uma obra (ou lições) a 

que se refere como Cannones Astronomicos681 . Nesta altura devia gozar de algum 

prestígio junto da corte uma vez que o próprio Juan de Herrera assina o parecer 

final sobre a publicação do livro682 . 

                                                 
 
679 Para esta e outra informação biográficas veja-se, por exemplo: Miguel López Pérez, Mar Rey 
Bueno, «Simón de Tovar (1528-1596): redes familiares, naturaleza americana y comercio de 
maravillas en la Sevilla del XVI», Dynamis – Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque 
Historiam Illustrandam, 26 (2006) 69-91. 
680 As outras duas foram sobre matérias, hoje, associadas à farmacêutica: De compositorum 
medicamentorum examine. Nova methodus, qua medicamentorum compositorum omnium 
temperamenta ad unguem examinari, ac rursus propositae cuiuscunquetemperaturae medicamenta 
compini facillime queant (Antuerpiae: officina Christophori Plantini, 1586); Hispalensium 
pharmacopoliorum recognitio (Hispali: officina Andreae Pescionis et Ioannis Leonis, 1587).  
681 Simón de Tovar, Examen i censura, fl. 10r. Nesta mesma passagem menciona observações 
astronómicas em 1562 e 1563, para determinação de parâmetros da estrela polar o que deixa 
transparecer competência observacional. Nomeadamente refere determinação da distância desta 
estrela à polar de 3º 8’, bastante aproximada e que Navarro-Brótons afirma ter sido uma verificação 
do valor de Gemma Frisius. «La Astronomía», in: José María López Piñero (Dir.), Historia de la 
ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla. Siglos XVI y XVII, Vol. III, (Toledo: Junta de 
Castilla y Léon, 2002), p. 270, nota 22. 
682 Simón de Tovar, Examen i censura, fl. 91v. 
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O trabalho que Tovar transpôs para este livro veio na sequência da ordem de 

reforma dos instrumentos de navegação, dada pelo rei ao cosmógrafo Pedro 

Ambrósio de Ondériz683  que este, por diversos motivos práticos e por último por 

seu falecimento em 1596, não levou a cabo. Na sequência, Símon de Tovar (com 

Domingo de Villaruel e Rodrigo Zamorano) passou a fazer parte de uma comissão 

de técnicos encarregues de auxiliar Andrés García de Céspedes nessa tarefa.  

No que diz respeito aos seus objectivos, Tovar deixou bem claro ao longo de 

todo o texto que o tema que mais lhe interessou foi o regimento da estrela polar e o 

uso da balestilha como auxiliar684 . Quanto à presença de influências nonianas, basta 

ler o índice de capítulos para se perceber que algum do seu trabalho também terá 

desempenhado um papel importante na discussão proposta por Tovar: o seu nome 

aparece explicitamente no Capítulo 3 – Respóndese al argumento que hizo el doctor 

Pedro Núñez, para condenarse el vso de averiguar las alturas de las tierras con la 

altura de la estrella del Norte tomada con la ballestilla. I adviertese la falta que ay 

verdaderamente en esta operación. Imediatamente se recorda o que o salaciense 

escreveu sobre a balestilha e o seu uso no Capítulo 6 das Opera (Sobre os 

instrumentos com que se tomam as alturas e as distâncias dos astros).  

De facto, exigia-se alguma cautela no uso da balestilha e houve vários 

homens de ciência a abordar estas questões, em especial, os pareceres de Pedro 

Nunes, enquanto autoridade na matéria, assumem importância central para Tovar:  

                                                 
 
683 Tovar volta a referir o seu apoio ao trabalho de Ondériz no final do Capitulo 21. Simón de Tovar, 
Examen i censura, fl. 72r. 
684 O próprio título do trabalho clarifica este aspecto. Uma das passagens mais exemplificativas está 
logo no princípio do texto: “Aviendo mandado el Rey, nuestro Señor, a Pedro Ambrosio Ondériz, su 
Cosmógrafo Mayor, que viniesse a Sevilla a informarse del orden que podría aver en la enmienda de 
los yerros que ay en las cartas de marear, i del abuso de los otros instrumentos de que se aprovechan 
los mareantes en la navegación de las Indias para averse de reformar todo, i conosciendo yo el gran 
provecho que de la tal reformación se siguiría, quise tomar a mi cargo lo que me pareció tener más 
necessidad d’ella, que fue enmendar las reglas que hasta aqui tenían los mareantes, con que 
observavan las alturas de las tierras por las alturas que tomavan de la Estrella Polar con la ballestilla, 
siendo este instrumento el más usado en esta navegación i el que tienen ellos generalmente por el 
más importante de todos.”, Al Doctor Pedro Gutiérrez Flores, del Consejo del Rey, nuestro Señor, y 
su Presidente en la Real Audiencia de la Contratación de Sevilla, Simón de Tovar, Examen i 
censura, fl. IIr. Em todas as referências textuais uso o texto editado em La ciencia y la técnica en 
época de Cervantes: textos y imagines, Mª Jesús Mancho Duque (Dir.), Mariano Quirós García 
(Coord.), (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, CILUS – Centro de Investigaciones 
Lingüísticas, 2005), com revisão minha a partir do impresso de 1595. 
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Contra este uso, o abuso, reclama la precisión y puntualidad que enseñan las 
sciencias mathemáticas, si se considerassen los yerros que ay en este modo de tomar 
alturas. Y, assí, le condena el dotor Pedro Núñez trayendo razones por que no se 
deva usar; y, aunque tiene en esto mucha razón, porque verdaderamente no ay 
comparación de la perfeción con que pueden tomar las alturas de los lugares con el 
astrolabio al modo de tomarlas con la ballestilla, por más exación que procure 
guardar el que las tomare y por más que se enmienden sus reglas, todavía por el 
grande uso que tienen ya los navegantes d’este instrumento y por la afición que le 
tienen, nos parece bien no lo condenar del todo y defenderle en lo que uviere lugar de 
lo que le reprehenden sin razón; y en lo que con ella le culpan de sus yerros y faltas, 
advertir cómo podrían escusarse, de manera que quedassen de poco momento para lo 
que toca al uso de la navegación.685 

 

Ainda que Tovar concorde com Nunes no que diz respeito à teoria por detrás 

da utilização da balestilha, encontra razões para defender o uso deste instrumento 

em termos práticos e como alternativa, em certas condições. Sublinhou, por isso, a 

opinião dos mareantes que consideravam que a balestilha tinha uma vantagem em 

relação ao astrolábio pois, enquanto o astrolábio só permitia uma tomada de altura 

ao meio-dia, com a balestilha poderiam fazê-lo por quatro vezes durante a noite. 

Outra vantagem da balestilha é que escusa os navegantes do trabalho implicado no 

uso do astrolábio, pelo seu peso e manuseamento e pela dificuldade de acertar com 

o meio-dia. Mais à frente também refere as causas que levam os matemáticos a 

condenar o uso da balestilha: problema de fixar o horizonte devido principalmente 

aos “vapores de la tierra”, problema de fixar o correcto rumo ou orientação das 

estrelas da Ursa Menor, e por último há um problema com as regras de utilização do 

instrumento686 , que é precisamente o ponto em que Tovar pretende agir com este 

seu trabalho. Tendo consciência destas questões e corrigindo a sua utilização seria 

possível justificar o seu uso. 

Adiante, no Capitulo 3, analisa as considerações de Nunes sobre a variação 

da distância da estrela polar ao pólo, em função da latitude do observador, tal como 

                                                 
 
685 Simón de Tovar, Examen i censura, fls. 2r-2v. 
686 Simón de Tovar, Examen i censura, fls. 4r-4v.  
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o cosmógrafo-mor escreveu no Capítulo 7 das Opera. Tovar assumiu que era 

necessário reabilitar o uso da balestilha:  

 

Ya que aprovamos el uso de la ballestilla con las dichas limitaciones, será necessario 
defenderle en lo que injustamente le condenan los que aconsejan que totalmente se 
dexe su uso, como fue el dotor Pedro Nuñez, que, aunque le ame como a un maestro 
y estimo como al mayor mathemático de quantos a avido en nuestros tiempos, no 
dissimularé por ello la falta en que le hizo caer la mala opinión que tuvo d’este 
instrumento.687   

 

De seguida, transcreve as próprias palavras e demonstração de Nunes ao 

apresentar o problema (inclui a mesma figura)688 . Mas concluiu uma falha na prova 

de Pedro Nunes, nomeadamente no que respeita à construção gráfica que este 

apresentara689 . Nesta intervenção original, sugere que Nunes se enganou ao 

                                                 
 
687 Simón de Tovar, Examen i censura, fl. 4v. 
688 “Ase de advertir que, assí como, sabida la altura del polo, se sabe por ella la declinación de 
qualquier estrella puesta en el meridiano, assí también por la declinación d’esta estrella se sabe la 
altura del polo. Pero los marineros, porque conoscen muy pocas estrellas, solamente buscan la altura 
del polo Ártico por aquella estrella que está en el estremo de la cola de la Ossa Menor y por las dos 
del lado postrero del quadrilátero d’esta imagen, las quales se ven toda la noche en casi todo este 
nuestro clima septentrional. Y como las mismas estrellas no llegan al meridiano en cada noche, 
tienen ciertas reglas tomadas de algún mathemático ignorante, por las quales sacan en qualquier 
postura de la Estrella Polar quánto sea mayor o menor su altura que la altura del Norte. Y d’esta 
manera, en qualquiera noche, no sola una, mas muchas vezes, por la altura que toman de la estrella, 
según la distancia que tiene del meridiano, piensan que saben la altura de la tierra. Pero engáñanse 
en esto muchissimas vezes, porque, quando la estrella está apartada del meridiano, no está en una 
misma diferencia en todos los horizontes más alta o más baxa que el polo”, Simón de Tovar, Examen 
i censura, fls. 4v.-5r.  
689 “Esta demostración en su discurso es cierta y no tiene contradición, pero no se concluye por ella 
nada de lo que el dotor Pedro Núñez pretende, paralogizándose en hazer los sitios y rumbos que se 
consideran en esta observación entre la Estrella Polar y el polo del Norte, que es grande yerro i 
engaño, porque estos sitios y rumbos no se consideran sino entre la Estrella Polar y la Horologial. Y 
es de maravillar, en hombre tan docto, no advertir que era impossible considerarse rumbo ninguno 
entre el polo y la Estrella [fol. 6v] Polar, siendo el polo invisible y denotando la naturaleza del 
rumbo que se considera con la vista, que forçadamente a de ser de dos cosas visibles, que es lo 
mismo que considerar el respeto de la posición y sitio que tiene la una con la otra.  
Y, siendo esto assí, como lo es, se verá manifiestamente en la figura siguiente, cómo, aunque se 
varíen los horizontes, si no se variase el rumbo de la una estrella con la otra, no se variaría la 
diferencia de las alturas de la Estrella Polar y del polo de la manera que pensó el doctor Pedro 
Nuñez.”, Simón de Tovar, Examen i censura, fls. 6r.-6v. A historiografia passa, em geral, um pouco 
à margem da análise comparativa entre o texto de Tovar e o de Nunes. Claro está que se registam 
excepções. Deixam-se dois exemplos: Luís de Albuquerque, Navegação astronómica, (Lisboa: 
Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, 1988) e Víctor Navarro-
Brotons, «Aspectos de la obra cosmográfica de Pedro Nunes y su influencia en la cosmografia 
Ibérica», in: Luís Trabucho de Campos, Henrique Leitão, João Filipe Queiró, International 
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considerar que a estrela Polar estaria leste-oeste com o pólo, e em vez disso deveria 

ter considerado que a polar estaria leste-oeste com a Horologial (guarda dianteira). 

A observação parece ter um carácter prático já que em alto mar o navegador só 

poderia contar com a orientação entre a guarda dianteira e a polar e não saberia o 

lugar real do pólo, mas não invalida o argumento de Nunes. Não obstante, a sua 

correcção continua com uma demonstração considerada mais correcta, adaptando 

para tal a disposição gráfica de Nunes. Mas, uma leitura atenta da demonstração de 

Pedro Nunes seria suficiente para perceber que ele não se compromete com a 

orientação da estrela polar. Isto é, a polaris é “colocada” numa posição “a, entre d e 

b”, sendo esse segmento db perpendicular ao segmento dg, em que d é o pólo690: 

 

 
 

Figura 2.2.9. Versão da figura original presente em Obras, IV, p. 384. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
 
Conference Petri Nonii Salaciensis Opera, Lisbon-Coimbra, 24-25 May 2002. Proceedings, (Lisboa: 
Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 2003) 31-62.   
690 Obras, IV, p. 126. 
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E, por comparação, a figura de Tovar é: 

 

 

 
Figura 2.2.10. Explicação da mesma demonstração da figura anterior: “En la qual 
figura sea, como en la de Pedro Núñez, el arco GFD meridiano, y D el polo del 
mundo, y G el primer punto vertical, y F el segundo, y el punto A el centro de la 
Estrella Polar puesto en el rumbo de Leste Oeste, no con el polo D como él lo puso por 
yerro, sino, como conviene ponerse, con la Guarda Delantera o Estrella Horologial, 
cuyo centro sea el punto H.”, Simón de Tovar, Examen i censura, fl. 6v. 

 

Mas com isto apresentou uma nova conclusão: mesmo que se variassem os 

horizontes, se não se variarem os rumos relativos entre a estrela polar e a 

horologial, não se verifica a pretensão de Nunes. Nota também que o arco que une a 

polar (em A) à guarda (em H) deve ser um circulo máximo que corta o meridiano 

em C, e a diferença entre a altura do pólo e a altura da polar é o arco CD. Esta 

afirmação é correcta mas não é geral uma vez que, variando a posição relativa das 

estrelas, deixaria de fazer sentido. Na verdade, ainda que tenha proposto uma 

demonstração mais completa, Tovar parece não ter ligado à generalidade da 

demonstração de Nunes e resolveu particularizar para uma determinada disposição 

das estrelas. Conclui assim que a altura da polar não varia com a latitude do 

observador, mas estranhamente completa “a lo menos en diferencia perceptible, 
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porque no se varió la postura y rumbo de las dos estrellas Polar y Horologial”691. 

Na minha opinião, a sua demonstração introduz mais complexidade ao problema e 

não tem razão ao afirmar que “Assí que, aunque es verdad lo que imaginó el dotor 

Pedro Núñez que se mudan estas diferencias de las alturas de la Estrella Polar y del 

polo en cada horizonte, no es de la manera que él lo demuestra, sino muy diferente. 

Y la variación que él quiso demostrar es falsa y no la puede aver de aquella manera 

(...)”692 .  

O seu argumento é desenvolvido mais à frente no Capitulo 10 e 11693 , mas 

continua a insistir na sua demonstração. No capítulo 10 prova-o no caso de 

disposição das estrelas no rumo leste-oeste e generaliza para as outras posições 

relativas. No capítulo 11 é mais específico e faz explicitamente a ligação ao que 

tinha referido no capítulo 3694 . 

Ainda que seja necessário um estudo mais profundo desta obra, parece que 

Tovar, ao pretender atribuir um sentido prático e visível em alto mar a esta questão, 

complexifica a prova matemática de Nunes e conclui que este estaria equivocado, o 

que parece ser uma conclusão precipitada e um excesso de rigor. Que eu tenha 

conhecimento, a correcção de Tovar não teve eco em nenhum autor posterior, nem 

mesmo na obra de Céspedes que analisa a questão numericamente. Ainda assim o 

seu trabalho de reforma do regimento e das regras usuais foi meritório e válido. 

                                                 
 
691 Simón de Tovar, Examen i censura, fl. 7r. 
692 Simón de Tovar, Examen i censura, fl. 8r. 
693 Capitulo 10 – Demónstrase cómo la diferencia de las alturas del polo del Norte y Estrella Polar 
se varía en todos los horizontes, creciendo en unos quanto mayor fuere la altura de la Estrella 
Polar, y por el contrario menguando en otros. Donde constará el engaño que hasta agora a avido 
en que los que averiguavan las alturas de las tierras por la que hallavan en la Estrella Polar, 
conforme a las reglas que tenían para ello, entendían ser la dicha diferencia de una misma manera 
en todos los horizontes; Capitulo 11 – Demuéstrase que no solamente se varían las diferencias de 
alturas en todos los horizontes de diferentes alturas, sino que también se varían las posiciones o 
rumbos de las estrellas Polar i Horologial, de manera que es impossible que en un mismo tiempo 
estén en un mismo rumbo las dos estrellas Polar i Horologial en dos horizontes de diferentes 
alturas, aunque sus puntos verticales cayan debaxo de un mismo meridiano. 
694 “Provaremos agora aquí lo que prometimos al fin del capítulo tercero, quando, redarguyendo el 
argumento que hizo el dotor Pedro Núñez contra el uso de la ballestilla, i suponiendo en la figura 
que allí traximos estar la una estrella con la otra en un mismo rumbo de Leste Oeste, en [fol. 28r] dos 
horizontes diferentes, cuyos polos estuviessen en un mismo meridiano, diximos que aquello no era 
possible ser assí, sino que, en se variando los horizontes, necessariamente se an de variar aquellos 
rumbos que se imaginan de la una estrella con la otra.”, Simón de Tovar, Examen i censura, fls. 27v-
28r. 
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Deve também ser assinalado como um trabalho fruto da evolução da arte de navegar 

uma vez que deixa a generalidade de assuntos presente nos habituais regimentos e 

centra-se numa discussão detalhada de certos tópicos. É esta necessidade de detalhe 

que o levou a comentar as ideias de Nunes, legitimando-o como autoridade 

científica e contribuindo para a divulgação da sua obra. 

 

Pedro de Syria 

 

Entre alguns dos autores que publicaram no princípio do século XVII, 

encontram-se nomes e trabalhos geralmente menos considerados na historiografia. 

É o caso de Pedro de Syria, que era um homem ligado às leis (era um jurista ou 

advogado, designado nas licenças como “Doctor en drets”) natural de Valência mas 

que ainda assim obteve algum reconhecimento pelo seu trabalho sobre arte de 

navegar, chegando mesmo a ser apontado para ocupar o cargo de piloto mayor, algo 

que não veio a efectivar-se devido à sua idade avançada. Publicou a Arte de la 

verdadera Navegacion695  em 1602 mas pela licença firmada pelo representante do 

arcebispo de Valência se percebe que estaria escrito pelo menos desde 1600. 

Assinala-se também muito pouco de interesse para o presente estudo, mas o 

que existe (e que inclui alguns erros) deve ser comentado. O texto é, regra geral, 

desprovido de linguagem e esquemas matemáticos e aborda de forma ligeira e 

qualitativa alguns assuntos pertinentes.  

Depois faz alguns comentários às cartas e diversas representações, ao seu 

fabrico e uso, sempre de forma igualmente ligeira. No Capitulo XXIII – Del 

Navegar de Leste a Oeste fuera de la equinocial introduz então alguns assuntos 

menos comuns nos habituais tratados de navegação, e que estão relacionados com o 

trabalho de Pedro Nunes. Syria identifica as particularidades da navegação segundo 

um paralelo. Em primeiro lugar, salienta que navegar seguindo um paralelo não é o 

mesmo que navegar seguindo um rumo constante e que isso implica mudanças de 

                                                 
 
695 Pedro de Syria, Arte de la verdadera navegación (Valencia: Juan Chrysostomo Garriz, 1602). 
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rumo sistemáticas696 . De seguida, introduz um exemplo extremamente simples 

deste facto e da maneira de como resolver na prática a “declinacion de la nao” ao 

longo do seu curso, baseado na correcção sistemática do rumo prevista 

anteriormente. Curiosamente, comenta algumas das explicações avançadas pelos 

homens do mar para esta questão e desmistifica-as a todas, sem recorrer a qualquer 

justificação matemática697 .  

                                                

Mas no Capitulo XXIIII – En el qual se trae la verdadera causa del declinar 

fuera de la linea equinocial introduz uma explicação errada. Escreve que “la 

verdadera causa, y razon, por la qual las Naos nauegando fuera de la equinocial, en 

qualquiera altura de polo, de Leste a Oeste, o de Oeste a Leste, declinan hazia 

medio dia, es porque la linea, o rumbo Leste Oeste de la Aguja portatil, que se lleua 

junto al timons. no haze angulos rectos, con la linea Norte Sul, sino obtusos (...)”698. 

Naturalmente, esta sua observação errada não passou despercebida a quem possuía 

o livro que tratou de a comentar à margem. 

No capítulo XXV De la quantidade de la declinacion fuera de la equinocial, 

Syria apresenta uma tabela em que sistematiza a sua ideia sobre a navegação leste-

oeste. A tabela vai de 0º a 90º, com saltos de 1º. E mostra o valor do desvio que um 

navio experimenta em relação ao paralelo (o mesmo é dizer em relação a um rumo 

inicial de 90º) em que pretende navegar, após ter-se deslocado um grau em 

longitude. Não consegui apurar o método de cálculo utilizado que aliás é uma vez 

 
 
696 “Primeramente se aduierta, y presuponga por certissimo, y indubitable: que los Pilotos (...) 
nauegando por circulo menor de Leste a Oeste, o de Oeste a Leste, no nauegan por linea recta, o 
derecha: antes bien nauegan haziendo muy grande rodeo: lo qual echan ellos de ver quando quieren 
reconocer el paraje, y ven que estan en otro differente, y en menor altura: por lo qual suelen mudar el 
rumbo (...) hasta que vienen a subir al mesmo paraje, por el qual empeçaran a nauegar”, Pedro de 
Syria, Arte de la verdadera navegación, pp. 75-76. Da mesma maneira, não hesita, mais à frente, ao 
referir-se a esta como uma “de las graues dificultades desta arte de nauegar”, Pedro de Syria, Arte de 
la verdadera navegación, p. 78.   
697 Na verdade, faz um breve comentário afirmando que o único caminho de leste-oeste que faz 
ângulos rectos com os meridianos é a equinocial, o que está errado, o que aliás é referido num 
comentário marginal escrito em espanhol e presente no exemplar a que tive acesso (exemplar 
consultado em: Biblioteca Digital Clásicos Tavera, Serie II. Temáticas para la historia de 
Iberoamérica, CT001. Obras clásicas de náutica y navegación. (Fundación Mapfre, 1997 e ss.). 
698 Curiosamente, este exemplar congrega ainda comentários em alemão e italiano, o que pode 
indicar que esteve exposto a audiências internacionais. Pedro de Syria, Arte de la verdadera 
navegación, p. 84. 
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mais corrigido extensamente à margem, desta feita em latim e com alguns esquemas 

matemáticos e resultados de cálculos que apresentam valores diferentes dos 

tabelados. 

Pedro de Syria volta a errar nas suas conclusões no capítulo seguinte, o 

vigésimo sexto, En el qual se enseña de nauegar de Leste a Oeste, o de Oeste a 

Leste fuera de la equinocial, por linea recta y sin declinacion ni rodeo. O seu 

objectivo é ensinar a “mayor dificultad del arte de nauegar, (...). Esto es, si por 

circulo menor se puede nauegar por linea recta, y sin rodeo”699 , recorrendo para tal 

à tabela apresentada no capítulo anterior. Por último, dá um exemplo e uma técnica 

para a navegação seguindo um paralelo: sabendo o quanto o navio vai “declinar”, a 

técnica consistia em apontar a um ponto no mesmo meridiano mas desviado do 

porto de chegada, para norte, o valor correspondente à declinação, o que é 

efectivamente um erro e é comentado novamente à margem, desta feita em 

alemão700 . 

No capítulo seguinte, De como se deue nauegar por los demas rumbos de la 

Aguja, por linea recta, y sin rodeo alguno, fornece mais indicações baseadas nas 

suas ideias. Explica brevemente e sempre de maneira qualitativa porque o rumo 

Norte-Sul não “declina”. Na sua opinião, todos os rumos, excepto o de Norte-Sul, 

“declinam” porque “participan de la declinacion de la dicha linea Leste Oeste”701. 

Assim, para poder navegar segundo os outros rumos da agulha, o piloto terá que 

realizar a operação escrita no capítulo anterior mas desta feita terá que procurar na 

tabela o valor médio da diferença de latitude entre os pontos de partida e chegada, e 

tomando esse valor multiplicar pela diferença de longitude.    

Até terminar, aborda ainda o regimento das léguas e, com bastante detalhe, o 

regimento da latitude pela altura do Sol, que antecede o regimento da estrela polar. 

Registam-se poucas diferenças em relação ao que era comum na época, sendo que 

                                                 
 
699 Pedro de Syria, Arte de la verdadera navegación, p. 89. 
700 Este erro e o discurso geral de Pedro de Syria neste capítulo merecem um comentário marginal, 
sem identificação do autor, e em alemão “das Gott erbarme dises Spaniers torheit”, que atesta bem o 
quão optimista estava com os seus métodos e comentários erróneos. 
701 Pedro de Syria, Arte de la verdadera navegación, p. 92. 
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Syria até revela pouco conhecimento de que o valor usualmente aceite da distância 

da polar ao pólo já não era os 3º 30’ que ainda refere. Posteriormente, apresenta 

uma solução curiosa para a possibilidade de não ser possível observar as guardas da 

ursa menor, baseando a extrapolação da posição das guardas a partir do 

posicionamento das outras estrelas da ursa menor. 

Apresentada a obra, resta comentar que, de uma maneira geral, o livro de 

Syria não terá trazido nada de novo à arte de navegar da sua época e não terá tido 

grande impacto em Espanha, pois não registei nenhum autor posterior que lhe 

tivesse dedicado atenção. Numa altura em que já tinha saído para o mercado o livro 

de Wright e tanto Céspedes como Lavanha eram duas figuras maiores, este trabalho 

apenas terá tido alguma importância local, numa cidade na periferia do 

desenvolvimento e prática das artes de navegação. 

 

Diego Pérez de Mesa 

 

Diego Pérez de Mesa era natural de Ronda (Málaga), onde terá nascido em 

Dezembro de 1563. Estudou artes em Salamanca (1577-1581). Entre 1586 e 1595, 

foi catedrático de matemáticas na Universidade de Alcalá de Henares. Estando 

ainda em Alcalá, ano de 1591, ganhou as cátedras de Matemáticas (deixada vaga 

pelo seu antigo mestre Jerónimo Muñoz) e de Astrologia da Universidade de 

Salamanca, mas não chegou a tomar posse. Colaborou por algumas vezes com a 

corte de Filipe II como matemático, sem nunca ter recebido uma nomeação oficial 

para um cargo estatal, provavelmente pelo papel destacado que desempenhava na 

cátedra que regia702 . Já em 1595, por decisão do monarca, ocuparia a cátedra de 

matemáticas da Universidade de Sevilha até 1600. O século XVII levaria Pérez de 

Mesa a passar muito do seu tempo em Itália, como conselheiro ao serviço do 

cardeal Gaspar Borja y Velasco. Viria a falecer já depois de 1632, ano da sua última 

                                                 
 
702 Mariano Esteban Piñeiro, «Los Cosmógrafos y otros “oficios matemáticos”», in: Luis García 
Ballester (Coord.), Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla. Siglos XVI y XVII, 
Vol. III, (Toledo: Junta de Castilla y Léon, 2002), p. 143-144. 
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dedicatória ao mesmo cardeal703 . 

A sua vasta obra, em grande parte ligada ao ensino, subsiste hoje em dia 

maioritariamente em manuscrito, sendo que os temas que o ocuparam foram 

variados, indo da política à arte de navegar704 . Um desses manuscritos será 

analisado de seguida: o Tratado del Arte de navegar, por el licenciado Diego Perez 

de mesa, BNE, ms. 11078, foi terminado no dia 6 de Setembro de 1603705 .  

Este texto está escrito numa linguagem bastante densa e complexa, tendo 

sido certamente gizado para ser apresentado em contexto universitário. As pontes 

entre as visões da ciência e da filosofia são abundantes, as demonstrações 

matemáticas abundam, os exemplos de aplicação existem mas não são suficientes 

para fazer deste um texto prático. Exemplo disto é encontrado logo no início, com a 

definição da arte de navegar: 

 

(...) nauegacíon es un arte y sciencia de lleuar de tal parte a tal parte ordenamente el 
nauio en saluamento que realmente el fin desta sciencia no es otro sino lo que la 
definicion explica, y declara, en la qual dixe que es arte, y sciencia, por que tiene la 
nauegacion propriedades de lo uno, y de lo otro; propriedades digo de arte, por que 
toda ella se endereça no a solo conocimiento y expeculaçion, sino a fin practico y 
factible, que es nauegar y lleuar con real mouimiento el nauio desta parte a la otra, y  

                                                 
 
703 Mais informação biográfica em: Gonzalo Díaz Díaz, «Pérez de Mesa, Diego», Hombres y 
documentos de la filosofía española, Vol. VI, (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Centro de Estudios Históricos, 1998), pp. 390-393; «Pérez de Mesa, Diego», in: 
Diccionario histórico de la ciencia moderna en España, José María López Piñeiro (coord.), Vol. II, 
(Barcelona: Ediciones Península, 1983), pp. 160-162;  Diego Pérez de Mesa, Política o razón de 
Estado, Luciano Pereña, Carlos Baciero (Eds.), Vidal Abril, Antonio García, Francisco Maseda 
(Colab.), (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela Española de la Paz, 
1980). 
704 A listagem de trabalhos de Pérez de Mesa aqui presente não pretende ser exaustiva mas apenas 
deixar alguma informação para futuros estudos, já que muitos destes trabalhos se encontram 
inéditos. Na BNE, além do ms. 11078, há registos de outros manuscritos mas que não me foi 
possível confirmar, sobre isso ver Francisco Javier Juez y Galvez, «Un manuscrito desconocido del 
Carmen de doctrina Domini nostri Iesu Christi de Marko Marulić en la Biblioteca nacional de 
Madrid», Colloquia Maruliana, 11 (2002) 485-498. Consultar também: ms. 2294 e ms, 1726, 
Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, Óscar Lilao Franca, Carmen 
Castrillo González (Coords.), Vol. II,  (Salamanca: Biblioteca Universitaria de Salamanca, 2002). 
705 Segundo indicação no último fólio. Conjuntamente com o ms. 11078 tive oportunidade de 
analisar outros dois manuscritos muito interessantes mas que saem já do âmbito desta tese, De 
astronomia, Madrid, Biblioteca Complutense, ant. pos. BHI BH MSS 205 e também Comentarios de 
sphera, Madrid, Biblioteca Nacional España, Sig. Mss. 8882. De registar que o primeiro é um texto 
em latim, bastante teórico e o segundo é um extenso e interessante comentário à Esfera de 
Sacrobosco, e tem algumas passagens coincidentes com partes do texto do ms. 11078.  
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toma medios practicos algunos, para consequcion de esse fin, como es el uso del 
astrolauio, de la vallestilla, o radio, y otros instrumentos. Pero tambem tiene 
propriedade de sciencia speculatiua que procede y toma algunos medios que 
solamente se conocen y no se obran, como es la disposicion de los rumbos, y asi en 
parte es especulatiua, y en parte practica la nauegacion; y asi se puede llamar 
juntamente sçientia y arte; y aun que es verdad que la nauegacion pretende el 
mouimiento ordenado del nauio, y que pudiera todo este tratado considerarse como 
mouimiento real que tales, com todo esso como  la naturaleça y el arte, en la 
produccion de qualquiera cosa, entre metan 4 causas materia, forma, fin, y causa 
efiçciente (...).706   

 
Denota-se aqui a partilha da visão de Pedro Nunes, produzida décadas antes. 

Na sua ideia, e tal como a transmitia aos seus alunos universitários, considerava a 

navegação como arte e ciência, sendo a arte um “fin practico y factible” que 

complementava e se completava com a parte científica, a tal “sciencia speculatiua” 

que assenta em “medios que solamente se conocen y no se obran”.  

Segundo a organização do texto, as aulas dividiam-se em três partes 

distintas: a primeira versava sobre a natureza do mar, a segunda sobre a natureza do 

movimento do navio no mar, sobre a arte de navegar, ou seja, de bem ordenar esse 

movimento do navio no mar e a terceira sobre a causa eficiente do movimento i.e. 

os ventos e algumas considerações sobre o oficio de piloto707 . Este Tratado é 

bastante extenso e a sua intenção não é formar pilotos pelo que optarei por isolar as 

partes que poderão estar mais relacionadas com o trabalho de Pedro Nunes. Na 

primeira parte, os pontos de interesse estão entre os capítulos 7 e 13; na segunda há 

várias passagens de interesse nomeadamente 6, 7 e 8, e na terceira principalmente 

os capítulos 10 e 11.  

No capítulo 7 – Del origen y disposicion de los rumbos, Pérez de Mesa 

explora a natureza dos rumos habitualmente utilizados pelos navegadores e a 

                                                 
 
706 Diego Pérez de Mesa, Tratado del Arte de navegar, BNE, ms. 11078, fls. 1r-1v. 
707 “ (...) haremos pues desta obra 3 tratados en la 1ª se deue tratar de la materia, quiero decir de los 
vasos, y del mar, y de sus diferençias propriedades, y naturaleças, no como quiera sino en quanto se 
ordenan a la nauegacion, en la 2ª parte se tratara de la forma que es de aquel mouimiento ordenado 
que  el nauio haçe, o deue hacer, y del arte y sciencia com que sea de hacer el mouimiento ordenado, 
valiendonos de la cosmographia, del uso de los instrumentos, y de otras cosas ordenadas a ese fin, 
finalmente la 3ª parte tratara de la causa efiçiente digo de los uientos y oficio del piloto, y en lo que 
en ellos as que considerar, pero de la causa final no se requiere hacer tratado distincto (...)”,Diego 
Pérez de Mesa, Tratado del Arte de navegar, BNE, ms. 11078, fls. 2v-3r. 
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construção da rosa-dos-ventos. Antes da descrição, explica que esses rumos, em 

termos geométricos, são círculos máximos: “Uno de los accidenttes aduenticios al 

mar, son los rumbos o caminos que en el mar ymaginamos para la nauegacion, (...) 

en el plano del orizonte, aquellas lineas son retas, (...) mas en la superficie glouiosa 

del agua, y de la tierra aquellos cortes son circumferencias de circulos (...).”708   

Mas seria no capítulo 8 – De las calidaes de los rumbos, que o professor iria 

esclarecer melhor que tipo de rumos existem, salientando que os rumos que são 

círculos máximos são apenas os meridianos e a equinocial: “(...) no todos los 

rumbos representa aquellos circulos o secciones (...) por que el nauio segun la 

forma de nauegar de nuestros pilotos, no describe circumferencia circular saluo en 

los meridianos, y en el rumbo de leste, o este, que ua por la equinocial (...)”709 . 

Pérez de Mesa insistiu em explicar o equívoco habitual entre quem não 

considera as implicações geométricas das linhas de rumo na carta: 

 

(...) y asi creen nuestros pilotos, o creyeron los inventores del planisferio o carta de 
marear que tenemos, que endereçando la proa del nauio de tal suerte que siempre 
haga, yguales angulos con los meridianos navegan por una linea sensilla, lo qual es 
totalmente falso, porque caminando por una linea sensilla en la superficie de la mar, 
sera eja circunferencia de circulo, la qual siendo circulo mayor y no la equinoçial, no 
puede hacer unas mismas quantidades de angulos, con los meridianos diuersos a 
donde llegaren, sino unas veçes mayores, y otras menores, y pocas yguales (...). 710 

 

Seria precisamente isto que iria demonstrar para concluir que as linhas de 

rumo não são circunferências, e portanto não permitem voltar a um porto seguindo 

o exacto rumo com que se havia partido, como alguns cosmógrafos (cita Pedro de 

Medina) ensinavam. Tal como Nunes, Pérez de Mesa também afirmava que as 

linhas de rumo são linhas compostas de muitas circunferências: 

 

(...) no solamente es uerdad como emos demonstrado, que siguiendo y guiando el 
nauio una misma circumferencia de circulo viatorio, no puede hacer siempre yguales 
angulos, con los meridianos donde llegare, savo por la equinocial, pero tambien es 

                                                 
 
708 Diego Pérez de Mesa, Tratado del Arte de navegar, BNE, ms. 11078, fls. 59r.-59v. 
709 Diego Pérez de Mesa, Tratado del Arte de navegar, BNE, ms. 11078, fls. 66r.-66v. 
710 Diego Pérez de Mesa, Tratado del Arte de navegar, BNE, ms. 11078, fls. 66v-67r. 
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necessario que si el nauio fuera de la equinocial, siquieren algun otro rumbo, de tal 
manera que siempre con la proa, obserue y haga yguales angulos con los diuersos 
meridianos que le occurrieren, no describa una simple circumferencia, sino que haga 
un camino lleno se diuer circulos o rodeos y compuesto de muchas partecillas de 
diferentes arcos (...). 711 

 

E demonstrou o seu ponto de vista com o auxílio de construções gráficas 

muito semelhante às que o cosmógrafo português apresentou nas Opera: 

 

 
 

Figura 2.2.11. Diego Pérez de Mesa, Tratado del Arte de navegar, BNE, ms. 11078, fl. 
69v. 

 

Seguidamente, esclareceu mais alguns detalhes sobre a convergência destas 

curvas no pólo: “(...) los rumbos vulgares que no son meridianos equinocial, o 

paralelos a la equinocial discurren de tal manera por la superficie del agua, que 

hacen un camino como espiral a manera de caracol, de manera que van dando 

bueltas al rededor del mundo, y llegando se siempre mas y mas al mismo polo”712 .  

 

 

                                                 
 
711 Diego Pérez de Mesa, Tratado del Arte de navegar, BNE, ms. 11078, fl. 68r. 
712 Diego Pérez de Mesa, Tratado del Arte de navegar, BNE, ms. 11078, fl. 70r. 
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Figura 2.2.12. Figura auxiliar da demonstração de convergência da curva no pólo i. A 
circunferência exterior é a equinocial. Diego Pérez de Mesa, Tratado del Arte de 
navegar, BNE, ms. 11078, fl. 70 (extra numeração) 

 
Seguir-se-ia a demonstração matematica de que as linhas de rumo não 

atingem os pólos713 . Esta demonstração usa o mesmo tipo de argumentação 

presente no Capítulo 24 das Opera. Por último, restava comentar a importante 

questão da navegação ao longo dos paralelos e também que a navegação seguindo 

um círculo máximo era a mais breve: 

                                                

 

Tambien en los paralelos o rumbos de lest oest, que uan fuera de la equinocial, 
piensan los pilotos que o describen circumferencias de circulos nauegando, pero no 
son circumferencias de circulos simples, sino compuesto de muchos arquillos o 
partecillas de circulos mayores, que tocan al paralelo o rumbo, (...) asi mismo se deue 
notar que toda nauegacion, a lo menos los principios de los mouimientos, a lo menos, 
hasta en cierta quantidad se hacen por circulos mayores, no digo agora que toda 
nauegacion deue hacerse por circulo mayor, y que nauegando por circumferencia de 
circulo mayor, es mas breue el camino que por circulo menor, o por linea compuesta 
de muchos arcos y partecillas de circulos (...). 714 

 

 

 
 
713 Diego Pérez de Mesa, Tratado del Arte de navegar, BNE, ms. 11078, fl. 70v. 
714 Diego Pérez de Mesa, Tratado del Arte de navegar, BNE, ms. 11078, fl. 71v. 
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Figura 2.2.13. Esquema auxiliar e explicação onde se nota semelhança com o 
argumento noniano sobre a percepção comum da navegação ao longo de um paralelo: 
“y asi proceden de ay adelante, haciendo aquellas enmiendas o torcimientos, de lo qual 
se sigue que en su viaje o camino que piensan que hacen describiendo la 
circumferencia simple de un paralelo, van haciendo muchos rrodeos, y un camino 
compuesto de muchos arcos de diferentes circulos mayores como este bcdcfgh, y no la 
circunferencia simple bdfh del paralelo todo”, Diego Pérez de Mesa, Tratado del Arte 
de navegar, BNE, ms. 11078, fls. 73r.-73v. 

 

A leitura destes excertos permite concluir que Peréz de Mesa adoptou os 

conceitos matemáticos que baseiam a questão das linhas de rumo, tal como foi 

tratada por Nunes, transmitindo-os na sala de aula. Aos alunos pretendeu passar as 

ideias mais importantes, que lhes permitissem distinguir as várias modalidades de 

navegação: 

 

(...) pretendemos demonstrar y conuençer que los rumbos, que en la nauegaçion 
hordinaria y vulgar hacen los nauios, fuera de la equinocial, y meridianos no son las 
circumferencias simples que hacen los cortes de los çirculos uiatorios en la superfiçie 
del agua, se no vias tortuosas, llenas de rrodeos, y mas largas de lo que realmente son 
unas mas como espirales, y otras que al fin bueluen al mismo punto.715 

 

 

                                                 
 
715 Diego Pérez de Mesa, Tratado del Arte de navegar, BNE, ms. 11078, fl. 73v. 
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Posteriormente, no nono capítulo, o autor abordou a representação de rumos 

nas cartas. Com efeito, ao longo do capítulo, chamou a atenção para os erros 

geométricos associados às cartas comuns. Não obstante estes avisos o capítulo 

décimo aborda o traçado das cartas comuns sempre que possível comentando 

algumas correcções possíveis a ter em conta pelos marinheiros.  

No capítulo 11, referiu um método de traçar rumos desenvolvido por 

Jerónimo Muñoz (1520-1591), seu professor em Salamanca que, por sua vez, 

assistiu a aulas de Gemma Frisius em Lovaina. Não aprofundei mais este estudo 

mas esta é uma indicação muito interessante que mostra novamente uma ligação ao 

grupo de Gemma em Louvaina. 

No tratado segundo é também possível encontrar evidências que apontam 

para a inclusão de conteúdos dos trabalhos de Pedro Nunes neste manuscrito. A 

primeira é a tabla de la maxima declinacion del sol en cada punto del zodiaco que 

corresponde à tabela que Nunes apresentou no Tratado em defensam da carta de 

marear (Obras, I, p.175) e no final do Capítulo 4 das Opera (Obras, IV, p. 350).  

No capítulo 8 – De las distancias determinadas entre qualesquiera 2 

lugares, encontra-se o capítulo onde a influência das Opera de Pedro Nunes é mais 

notória. Particularmente, percebe-se que o tema tratado é mesmo que o cosmógrafo 

português deixou escrito no Capítulo 20 do livro de 1566. Mas há que salientar que 

Pérez de Mesa não copia o texto noniano, antes apresenta um texto novo, embora se 

mantenham as características matemáticas do mesmo (demonstrações, figuras 

semelhantes, etc.). O professor malaguenho chegou mesmo a citar Pedro Nunes a 

propósito do método que este utilizou nas Opera para calcular a distância entre dois 

lugares num mesmo paralelo: “la qual inuestigacion se haçe de dos maneras, la una 

es de oronsio fineo y de pedro nuñez y la otra nuestra”716 . De seguida, explica a 

versão do método de Nunes e que se encontra (sensivelmente) nas Opera (Obras, 

IV, pp. 458-459).  

A terceira parte deste texto é a mais relacionada com a prática marítima, 

apesar de não se perder a tendência para a matematização. 

                                                 
 
716 Diego Pérez de Mesa, Tratado del Arte de navegar, BNE, ms. 11078, fl. 116v. 
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No capítulo 5 – que sea el rregimiento de que deue usar el piloto, y de 

quantas cosas se tome, escreve sobre a formação dos pilotos e também comenta a 

hierarquização das ciências matemáticas: 

 

(...) el piloto bien instruydo en el arte de la nauegacion, y si fuese possible en la 
cosmographia, y en todas las mathematicas, porque como la nauegaçion, sea una 
dellas subalternada a la cosmographia y muy o semejante a la geografia tiene 
necessidad en su entera perfeccion de aquellas sçiencias y de la aritmetica y 
geometria, en las quales sciencias instruido un piloto, nauegara mas ciertamente que 
todos los demas, que carecieren del conocimiento de aquellas çiencias, el qual 
conocimiento en quanto puede rreducirse a practica, o alo menos al conocimiento del 
sitio que tiene el nauio, y de darle el mouimiento que deue hacer y dice conocimiento 
por que con esa arte rrige la nauegacion, y por que el modo de venir en este 
conocimiento, ade ser con ayuda de instrumentos y obseruaciones, y no como dicen a 
ojo, o atiento, consiste este arte no solamente en aquel conocimiento practico con que 
el piloto gouierna el nauio sino tambien en el uso de los instrumentos, con que se 
ayuda y vale, hasta a ora en nuestro tiempo, todo el regimiento de que se usa en la 
nauegacion y carrera de las indias consiste en el uso de un astrolavio barbaro que 
solo sirue para tomar las alturas, y de una vallestilla y de una carta, y en la 
obsrruaçion del altura meridiana del sol, y de ciertas rreglas en los arrumbamientos, 
en la estrella del norte, no porque no aya mas preceptos reglas y modos ynfalibles de 
gouernar el nauio, y saber el sitio que tiene en el mundo, porque es el arte ampla, y 
no estrecha, sino por la barbaria e ygnorançia de muchos de los que nauegan, los 
quales no quieren saber la perfeccion de gouernar las haciendas y uidas de los 
pasajeros, aunque sepan y puedan llegar con façilidad a aquella perfeccion, en lo qual 
por uentura tienen mucha culpa sus maestros, y los pilotos mayores.717    

  

Pérez de Mesa é bastante crítico em relação à prática da pilotagem do seu 

tempo, que julga ser bastante desprovida de ciência, inclusivamente ao nível da 

formação. E o seu discurso aponta que a formação dos pilotos devia passar por uma 

maior carga científica. nessa mesma direcção. Aqui está representado o arquétipo 

do piloto ideal, instruído, conhecedor da sua arte em sentido prático e teórico; 

desprovido de instrumentos e regulamentos bárbaros para se encontrar aparelhado 

com as armas potentes providas pelo aparato matemático.  

O extenso capítulo 10 – de la latitud o altura de los Puertos, é dedicado à 

resolução de vários problemas de determinação da latitude do lugar através da 

observação do Sol e outras estrelas. Salta imediatamente à vista a consideração das 

                                                 
 
717 Diego Pérez de Mesa, Tratado del Arte de navegar, BNE, ms. 11078, fls. 164r.-165r. 
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alturas meridianas mas também das extrameridianas, algo que Pedro Nunes 

desenvolveu bastante no seu trabalho científico. 

Uma das primeiras propostas é que se construa um instrumento para auxílio 

na determinação das amplitudes ortivas e occíduas do Sol. Este é um instrumento 

plano muito semelhante ao que Pedro Nunes propôs no Capítulo 18 das Opera mas 

em que a bússola não se encontra integrada no círculo de latão. Por isso, trata-se de 

um processo de uso em terra, uma vez que implicava a determinação prévia da linha 

meridiana. 

O primeiro problema prático que propõe resolver é «dada la declinacion del 

sol o estrella, y su amplitud oriental o occidental, hallar la altura del polo aparente». 

Intercalando com a resolução de problemas do mesmo tipo, Pérez de Mesa dedica 

algumas páginas a discutir o que se pode chamar de regimento das estrelas fixas, 

onde também figura uma sugestão de Pedro Nunes (Pérez de Mesa não o refere) 

presente no Capítulo 17 das Opera, e que dá sugestão para determinar a altura do 

pólo a partir da altura máxima e mínima de uma qualquer estrela conhecida. No 

entanto, regista-se apenas esta indicação e não o uso do globo que Nunes sugere, 

isto é, a resolução de todos os problemas é dada geometricamente pelo autor deste 

tratado.   

Retoma depois os problemas “solares” com mais duas aplicações práticas: 

“dada la altura del sol y la hora del dia y la azemuth en que el a se halla hallar la 

altura del polo” e “dada la declinacion y altura del sol y el acemuth en que se halla, 

hallar la altura del polo”718 . Termina o capítulo com um «Modo de sacar la altura 

del polo por la distancia de los lugares, y altura del uno y rumbo por donde se 

camina a el»719 . Estes eram problemas que tipicamente se encontravam resolvidos 

nalguns tratados de cosmografia ou geografia dos séculos XV e XVI. Pedro Nunes, 

como se sabe, analisou, comentou e corrigiu alguma da literatura sobre o assunto. 

Pérez de Mesa escolheu alguns dos problemas que achava relevantes e apresentou-

os no seu tratado; este seu discurso não pode ser directamente relacionado com o 

                                                 
 
718 Diego Pérez de Mesa, Tratado del Arte de navegar, BNE, ms. 11078, 185v-188r. 
719 Diego Pérez de Mesa, Tratado del Arte de navegar, BNE, ms. 11078, 188r-194v. 
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texto de Nunes apesar das semelhanças de assunto e de ser possível apontar a sua 

localização dispersa pelas Opera, nomeadamente nos capítulos 1, 8, 10-18.  

A fechar o seu tratado, no capítulo 11 – De la longitud, de los puertos, 

discute a aplicação dos eclipses lunares na determinação da longitude dos lugares, o 

qual, como se sabe, era o método favorito de Nunes.  

Esta secção constitui novo exemplo de um contexto espanhol onde houve 

presença de tópicos nonianas – a Universidade. Não se trata de um caso isolado, 

mas o que torna o curso de Pérez de Mesa especial para a presente investigação é a 

forte presença de contributos de Nunes para a navegação teórica.  

Quando se compara este curso com o de Lavanha denota-se que a sua 

complexidade é bastante maior. Por outro lado, os aspectos práticos relacionados 

com regimentos e instrumentos não estão tão presentes. Ou seja, o contexto e o 

nível de exigência para com os receptores influenciaram a complexidade do texto, 

tornando-o bem mais exigente a nível teórico.  

 

Andrés García de Céspedes 

 

O cosmógrafo Andrés García de Céspedes (c. 1560-1611) teve um papel 

muito importante na náutica espanhola na passagem do século XVI para o século 

XVII. Ao mesmo tempo, teve uma contribuição considerável na divulgação do 

trabalho de Nunes.  

Céspedes teve formação universitária e chegou a ser professor de geometria 

e artilharia em Burgos. Estando ao serviço do arquiduque Alberto, viveu em 

Portugal entre 1582-83 e 1593, tendo aí desenvolvido a sua formação cosmográfica. 

Nesse ano regressou a Madrid para trabalhar na Academia de Matemáticas.  

Nos anos 90, a Casa de la Contratación apresentava algumas deficiências 

no seu funcionamento, nomeadamente ao nível da formação do pessoal. Filipe II 

tinha consciência deste facto e deu instruções para que resolvesse o problema. Uma 

das resoluções tomadas em 1596 foi a nomeação de Céspedes como cosmógrafo 

mayor, destacando-o para Sevilha. Nesta cidade, o cosmógrafo deveria tratar de 
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avaliar e reformar a carta padrão real, instrumentos e ensino ministrado e também 

elaborar novas cartas e avaliar novos instrumentos. Foi nessa época que também 

contactou com Diego Pérez de Mesa que fez parte de uma comissão de avaliação do 

seu desempenho720 .  

Parte do seu estudo e trabalho com instrumentos apareceu publicado num 

Libro de instrumentos nuevos de geometría (Madrid, 1606), tendo deixado ainda 

manuscritos sobre hidrografia, relógios de Sol, movimentos planetários, perspectiva 

e mecânica, entre os quais um interessante Regimiento de tomar la altura del Polo 

en la mar y cosas tocantes a la navegación (…) (1598)721 , onde subssistem várias 

referências ao trabalho de Pedro Nunes, ao qual terá dado atenção durante a sua 

estadia em Lisboa. 

A abrangente acção de García de Céspedes enquanto responsável máximo 

pela cosmografia espanhola culminou com a publicação do Regimiento de 

navegación722 , em 1606. O historiador Victor Navarro-Brotóns é peremptório na 

avaliação que faz deste Regimiento: “(...) es una auténtica suma de los conocimiento 

(sic) y técnicas desarrollados en Portugal y España sobre el arte de navegar, además 

de la integración de aportes de autores de otros países”723 . Neste sentido, Céspedes 

pode ser considerado o último grande tratadista espanhol, continuador de uma 

tradição que se tinha iniciado com Pedro de Medina, em 1545, e continuado com 

Cortés e Zamorano. Não obstante, a contribuição de Céspedes estava num nível 

superior ao dos seus antecessores. 

                                                 
 
720 Maria M. Portuondo, Secret Science: Spanish Cosmography and the New World (Chicago, 
London: University of Chicago Press. 2009), p. 278. 
721 Madrid, BNE, Ms 3036. Não tive oportunidade de consultar este trabalho mas sim uma descrição 
do mesmo: “En el folio 94 verso, explica el cuadrante de Pedro Núñez, según su libro de 
Navegación, y en el 95 verso, explica otro instrumento anular, también de Pedro Núñez”, José A. 
Sánchez Pérez, «La Matemática», Estudios sobre la ciencia española del siglo XVII, (Madrid: 
Asociación de Historiadores de la Ciencia Española, 1935) 597-633. Esta referência parece indicar 
conteúdos presentes no seu Regimiento de 1606.    
722 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegacion que mando hazer el Rey nuestro Señor 
por orden de su Conseio Real de las Indias a Andres García de Cespedes sv cosmografo maior 
siendo presidente nel dicho consejo el conde de Lemos (Madrid: en casa de Juan de la Cuesta, 1606). 
723 Victor Navarro-Brotóns, «Aspectos de la obra cosmográfica de Pedro Nunes y su influencia en la 
cosmografia Ibérica», p. 51. Também em: «Mechanics in Spain at the end of the 16th century and the 
Madrid Academy of mathematics», W. R. Laird, S. Roux (eds.), Mechanics and Natural Philosophy 
Before the Scientific Revolution (Dordrecht: Springer, 2008) 239-258.  
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A sua acção reformadora foi bastante profunda, já que assumiu uma posição 

próxima dos pilotos e tentou perceber os reais problemas que afectavam a profissão. 

O cosmógrafo chegou a elaborar um questionário para os pilotos sobre os 

problemas com que se deparavam e cerca de quarenta responderam no sentido de 

manter a arte de navegar tal como vinha sendo praticada. Céspedes optou então por 

realizar um trabalho no sentido de adaptar o ensino e a prática de técnicas de 

navegação mais avançadas aos pilotos, de modo a promover uma maior 

aproximação entre os teóricos e os práticos724 . Em contrapartida, esta colaboração 

permitiu ao cosmógrafo recolher bastante informação geográfica junto dos pilotos e 

que usou na reforma cartográfica a que esteve ligado725 .  

O Regimiento de navegacíon é um volume constituído por duas partes: uma 

primeira que corresponde ao tratado de navegação propriamente dito e uma segunda 

designada de «Hydrografia». Na primeira parte, García de Céspedes explicou os 

regimentos e os instrumentos náuticos mais convenientes para levar a cabo uma 

navegação tão perfeita quanto possível. A segunda parte, centrava-se 

principalmente nas instruções para elaborar uma carta de navegar e na explicação 

da sua carta universal.  

Este texto regista várias referências à obra noniana. Na primeira parte, 

capítulo II, comenta sobre o tempo útil de uso das tabelas de declinação solar. Na 

sua opinião, existem três razões que impossibilitam a utilização das referidas 

tabelas a longo prazo: a variação da inclinação da eclíptica (que afirma ser de 23º 

28’ no seu tempo); as próprias tabelas de referência (Afonsinas, Pruténicas, etc.) 

não concordarem com as observações do seu tempo; a não periodicidade do 

movimento solar, ao contrário do que era assumido (tabelas quadrienais); o facto de 

                                                 
 
724 Alison Sandman, «An apologia for the pilots’ charts: Politics, projections and Pilots’ reports in 
early modern Spain», Imago Mundi, 56 (2004), p. 8. 
725 Céspedes comenta no Capitulo XIII da segunda parte do Regimiento: “Despues de auer hecho la 
vniversal descripcion de la Carta general e nauegacion, y en ella auer enmendado lo que por las 
obseruaciones de Eclypses de Luna, y relaciones de Pilotos, se ha visto ser necessario: resta aora 
tratar de las enmiendas particulares, principalmente lo que toca a la cerrera de las Indias, (...). Para la 
qual enmienda se consultaran los mas expertos Pilotos que aqui en Seuilla se han hallado, tomando 
la relacion de cada vno, de las partes que mas continuamente ha nauegado, segun las quales 
relaciones se hizo la enmienda (...)”, Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 
160r. 
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as tabelas estarem calculadas para um determinado meridiano, facto que introduz 

uma diferença nos valores tabelados quando usadas em meridianos distantes do 

meridiano de referência726 ; por último aponta ainda a variedade de tabelas 

existentes como causa de confusão. Estas indicações eram geralmente conhecidas 

pelos astrónomos e estavam presentes na obra de Pedro Nunes. 

O Capitulo IIII é dedicado a explicar a maneira de obter e usar uma tabela de 

declinación de las partes del Zodíaco. Com se sabe Pedro Nunes sugeriu tabelas 

semelhantes e as tabelas de Céspedes seguem estas indicações com a diferença de 

que usa o valor de 23º 28’ para a máxima inclinação da eclíptica, e fornece diversos 

exemplos de aplicação em que se considera também o movimento do Sol. Na 

continuação apresenta uma tabela de equação do Sol dando conta da variação do 

seu movimento, o que é essencial para o cálculo das tabelas da posição do Sol no 

Zodíaco para os vários anos727 . Esta sequência de tabelas e explicações termina com 

a apresentação das tabelas da declinação do Sol para os anos 1600-1603, calculadas 

para o meridiano de Lisboa (fls. 23r.-26v.).  

No Capitulo VI explicou como se podia tomar a altura do Sol. Em primeiro 

lugar, na sua passagem meridiana, apresentando diversos esquemas com as várias 

posições do Sol em relação ao observador, e depois a qualquiera hora fuera del 

medio dia (fls 30r.-31v.). Há que realçar que Céspedes não dirige este capítulo aos 

pilotos mas sim aos curiosos o que poderá revelar algumas reservas em relação à 

sua aplicação pelos práticos. Na sua opinião “la mas cierta y facil manera de hallar 

la altura del polo, es la que se toma al medio dia, y para los pilotos es la que 

importa, porque no es gente tan diestra en tratar instrumentos, como en esta manera 

de tomar altura se requiere”728 . O aparato instrumental que usa “una bola, lo mas 

perfetamente redonda”, “una caxeta redonda que tenga quatro dedos de diametro” 

contendo “una aguja ceuada” tapada com um vidro em que se desenha uma barra 

                                                 
 
726 De facto, este assunto fora já tratado por Pedro Nunes no Capitulo 4 das Opera (1566). 
727 Para perceber melhor ver Regimiento de navegación, fl. 20r. Tabela para o ano de 1584, fl. 21r.-
22r. 
728 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 30r. 
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coincidente com a direcção norte-sul e com um estilo no meio, e um “compas”, 

refere, é apenas uma das configurações possíveis:  

 

 

 

Figura 2.2.14. Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 30v. 
 

O primeiro procedimento que sugere baseia-se em três medidas da altura e 

no azimute do Sol “de manera que en estas tres observaciones, se tomaron tres 

alturas del Sol, y los espacios que huuo entre los tres Verticales, donde estuuo el Sol 

(...)”729 . O processo gráfico passava por assinalar os pontos das respectivas posições 

do Sol na “bola” e, a partir daí, desenhar círculos de raio igual ao complemento da 

declinação do Sol naquele dia, com o compasso. Céspedes termina dizendo que se 

podem usar somente duas medições, embora o processo não seja tão certo. Ora, este 

procedimento é muito semelhante, na forma e no aparato instrumental, ao que 

Nunes sugeriu nos seus textos. Como já se viu, Nunes escreveu extensamente sobre 

o regimento do Sol por medição de alturas extra-meridianas nas suas Opera, 

                                                 
 
729 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 31r. 
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principalmente nos capítulos 12 a 16. O processo adiantado por Céspedes neste 

capítulo e no seguinte (Capitulo VII. Que enseña lo mismo que en el precedente, sin 

saber la declinacion del Sol) é uma simplificação dos métodos de obtenção da 

latitude por medidas de alturas extra-meridianas, principalmente influenciados por 

Pedro Nunes. 

Na continuação deste tema, o capitulo VIII também tem fortes ligações ao 

trabalho de Pedro Nunes, já que Garcia de Céspedes dá instruções para a construção 

de um instrumento planisférico para operar a obtenção da latitude por extra-

meridianas. No capítulo 16 das Opera, Nunes havia descrito um procedimento de 

obtenção da latitude por este processo e baseado numa construção planisférica 

semelhante ao que Ptolomeu refere no seu planisfério730  mas que usava três 

medidas; Céspedes centra-se na construção de um instrumento (de papel ou latão, 

sendo que a sua preferência era papel) que permitiria, com duas observações, 

chegar aos resultados da latitude. A explicação de Céspedes é mais clara mas 

também menos profunda que a de Nunes, assinalando-se ainda que o espanhol 

sugere que não se usem medidas da altura do Sol muito perto do meio-dia, 

possivelmente reconhecendo as indicações referentes ao problema do relógio de 

Acaz.  

No Capítulo IX, Céspedes enceta uma profunda revisão do regimento da 

estrela polar que culmina com dois capítulo de comentários, um ao regimento de 

Lavanha731  e outro à nota de Pedro Nunes à variação do regimento com a latitude 

(texto referente ao Capítulo 7 das Opera). No Capítulo XIIII, Céspedes tece um 

comentário geral sobre o Regimento náutico de Lavanha, fazendo notar as 

deficiências do texto. Já em relação ao Capitulo XV – En que se pone vna 

aduertencia, sobre lo que dize Pedro Nuñez, que lo que auemos dicho no puede ser 

regla general para todas las elevaciones de polo, estando hechas las reglas para 

vna eleuacion, Céspedes avalia o erro que realmente existe entre os valores 

                                                 
 
730 Sobre isto ler a anotação ao Capítulo 16 nas Obras, IV, pp. 746-747. 
731 “Capitulo XIIII – En que se pone vna aduertencia, cerca de un regimiento de nauegacion que hizo 
Iuan Bautista Lauanã, Cosmografo mayor de Portugal”, Andrés García de Céspedes, Regimiento de 
navegación, fls. 47r.-47v. 
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constantes e a diferença apontada por Nunes e conclui que, entre valores tomados 

em 20º de latitude e valores tomados em 40º 22’ de latitude, a diferença não chega a 

um minuto o que é manifestamente irrelevante em função da precisão dos 

instrumentos usados na época732 . Por isso conclui naturalmente que “las reglas de 

40. grados, 22. minutos seruiran para las demas eleuaciones”733 .  

No capítulo XX, e depois de se ter ocupado do regimento do cruzeiro do sul 

e do comum regimento das léguas734 , o autor volta a chamar a atenção do leitor para 

matérias abordadas por Pedro Nunes: Capitulo XX – En que se examina lo que dize 

Pedro Nuñez en su libro de nauegacion, en el cap.2.735 : 

 

Prueva Pedro Nuñez, en el cap. 2. del lib. de nauegaciõ, que si huuiere dos pueblos 
que difieren en latitud, y en diferentes Meridianos, y huuiere otros dos pueblos mas 
apartados de la Equinocial, que difieran en la misma latitud, que el camino que ay 
entre los dos pueblos mas apartados de la Equinocial, es mayor que el que ay entre 
los dos pueblos mas llegados a la Equinocial. Pues pongamos esto en figura, y 
examinemos si es mucha la diferencia, para que veamos si la tabla [das léguas] que 
està hecha, para los que parten de la Equinocial, podra servir sin error, para los que 
partiren de otro qualquiera punto.736 

 

Para tal, comparou a diferença entre um navio que se desloca a partir da 

equinocial e varia a sua altura em um grau e para outro navio que parte de uma 

altura de 40º e varia também a sua latitude em um grau. Ambos os navios se 

deslocam seguindo um rumo de 11º 15’, ou seja, “una quarta de viento” de 

diferença para o meridiano. Nestas condições Céspedes encontrou diferenças no 

                                                 
 
732 Luís de Albuquerque escreveu sobre as críticas de Céspedes, no seu livro Navegação 
astronómica, pp. 55-61.  
733 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 48v. 
734 Dois dos números que Céspedes apresenta diferem dos de Pedro Nunes. Além disso, após 
comparação com os valores presentes na tabela de Fontoura da Costa, tabela 122, da Marinharia, 
conclui-se que Céspedes não se baseou em nenhum dos títulos referidos e que os seus cálculos 
apresentam alguns desvios em relação ao valor real mas em geral são mais apróximados que os de 
Nunes. A disposição gráfica que Céspedes segue para apresentar este regimento é semelhante à que 
Bartolomeu Velho tem na sua Cosmografia. Sobre isto veja-se Luís de Albuquerque, Instrumentos 
de Navegação, p. 89. 
735 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fls. 54.v-55r. 
736 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 54v. 
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caminho percorrido de apenas 1’’, considerando assim não haver qualquer sentido 

nas recomendações de Pedro Nunes.737 

Viu-se anteriormente que António de Naiera comentou este resultado na 

Navegación especulativa y pratica (1628) chegando à conclusão de que Céspedes 

facilitou os cálculos. Não obstante é interessante ver que Céspedes se preocupou em 

esclarecer, com exemplos numéricos, estes pormenores teóricos.  

Os capítulos que se seguem são dedicados aos instrumentos. Primeiro, 

comenta a utilização e fabrico da balestilha e dos relox para a polar e para a alpha 

centauri. No Capitulo XXVII – Que enseña como se hara vn quadrante, con que se 

tomará la altura del Sol, por grados y minutos738 . Este capítulo serve para 

apresentar uma solução (quadrante ou quadrante no astrolábio), que na sua opinião 

não sendo muito indicada para usar em mar alto, serviria perfeitamente para usar 

em terra e obter a altura do Sol e outros astros com erros máximos de três ou quatro 

minutos:  

 
 
Figura 2.2.15. Representação de um astrolábio com nónio. Andrés García de 
Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 69v. 

                                                 
 
737 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 55r. De salientar que este valor além 
de ser mínimo apresenta um sinal inverso ao da previsão de Pedro Nunes.  
738 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 68v. 
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Céspedes escreveu:  

 

Pone Pedro Nuñez en su libro de nauegacion vn quadrante, como se sigue: [descreve 
graduação do nónio, aplicado a um astrolábio]. Pues puesta la alidada sobre el centro, 
e, con la justificacion que en el capitulo precedente se dixo, y colgado el Astrolabio 
del suspensario, a, y entrando el Sol por los agujeros de las pinulas, se vea la linea de 
la confiança de la alidada, que circunferencia de las que estan en el quadrante corta 
con grado justo, y ver quantos grados corta la alidada de la mesma circunferencia: 
porque la proporcion que tiene toda aquella circunferencia con los grados que della 
corta, essa misma tiene .90. con los grados que della corta. Pues por regla de 
proporcion vendremos en conocimiento de los grados y minutos, que corta de la 
circunferencia, que està diuidida en .90. partes. [Exemplo de aplicação] 
Aunque Pedro Nuñez enseña este quadrante, no enseño como se auian de medir las 
circunferencias, porque es muy dificultoso medir la circunferencia, que no tiene 
partes aliquotas, como es medir la circunferencia, que se tiene que partir en 89. 
partes; y la de 87. y la de 85. y otras desta manera.739 

 

Tanto quanto sei, esta é a segunda referência impressa à solução de Pedro 

Nunes, depois da indicação de Tycho Brahe na Astronomiae Instauratae Mechanica 

de 1598. Neste caso, o público era bastante diferente do de Tycho. 

É quase certo que Céspedes utilizou um instrumento com nónio. O exemplo 

que deu (medição da altura do Sol; corta a circunferência dividida em 82 partes na 

divisão 33) não é o mesmo de Nunes (medição da altura de uma estrela; corta a 

circunferência dividida em 87 partes na divisão 30). Com efeito, não é trivial 

“descobrir” valores aleatórios de aplicação de um nónio já que a cobertura de 

valores possíveis que não é linear, como aliás se pode perceber pelas notas em 

Obras, IV, pp. 691-692. De qualquer maneira, a latitude obtida por Céspedes (36º 

18’) corresponde aproximadamente à latitude de Cádis (36º 32’). Mas a prova que 

poderá ser considerada definitiva é dada por si no Capítulo LIII: “En .20. de 

Deziembre, de .1602. por la mañana, tome la altura del Sol sobre el Orizonte, con 

vn quadrante de laton, fabricado como se dixe en el capitulo tercero: y en la 

graduacion. hechas las deligencias que auemos dicho en los quadrantes del capitulo 

                                                 
 
739 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fls. 68v.-69.r 
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.28. (...) tomamos .9. grados .52. minutos (...)”740 . Acreditando neste relato prova-se 

a construção e utilização de um quadrante (dois palmos de raio) com nónio pelo 

mais importante cosmógrafo da corte filipina.  

No capítulo seguinte, Capitulo XXVIII – Que trata de otro instrumento 

armilar, con que se puede tomar la altura del Sol en el mar, o autor apresenta nova 

solução “con que se toma la altura del Sol bien precisa” idealizada por Pedro Nunes 

– o anel náutico. Descreve este instrumento, adoptando as dimensões prescritas por 

Nunes, e aponta que: “Si este instrumento estuuiere bien fabricado, dara la altura 

muy precisa, por ser los grados grandes, y que se puede diuidir vno en .6. partes 

muy distintas. Pedro Nuñez pone algo mas breuemente la fabrica deste instrumento, 

y sin demostracion: y aunque para los que fueren algo Geometras no es menester, 

pero para los que no fueraen, pondre la demostracion en la figura seguiente.”741 

 

 
Figura 2.2.16. Anel náutico. Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, 
fl. 70v. 

 

                                                 
 
740 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 113r. 
741 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 70v. 
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De facto, Nunes não demonstrou a propriedade geométrica que sustenta a 

ideia do anel náutico, remetendo simplesmente o leitor para Euclides, Elementos, 

20, III. Mas Céspedes achou importante explicar bem esta propriedade e inclui-a no 

texto. Contudo, é ainda importante referir que não fez qualquer referência ao 

requisito de retirar igual porção de material do outro lado do anel, tal como Nunes 

previu por motivos de equilíbrio do instrumento. Céspedes também sugere que os 

pilotos deverião escolher o instrumento que mais lhes agradasse, o que é um indício 

de que considerava os instrumentos descritos como igualmente válidos para uso na 

determinação da latitude.  

No Capítulo XLVII, aborda questões relacionadas com a carta e sua correcta 

utilização. O que aqui escreve é representativo das ideias que defendeu enquanto 

responsável pela reforma da cartografia espanhola do seu tempo. Céspedes tinha a 

noção dos problemas da carta742 , e a sua principal proposta técnica assentava não na 

mudança de projecção mas na adopção de diferentes escalas de léguas para 

diferentes latitudes743 . Em concreto, a adopção de várias escalas de léguas já fora 

ensaiada em algumas cartas do século XVI e Céspedes pretendia generalizar o seu 

uso.  

Nos capítulos XLIX, L, LI e LII, aborda um assunto que também foi alvo da 

atenção de Pedro Nunes, nomeadamente nos Capítulos 20 e 21 das Opera, e que 

tem que ver com a distância entre lugares no globo, assunto que teve alguma 

difusão em Espanha nesta altura (como se pode ver pelo exemplo do curso de Diego 

Pérez de Mesa e pela inclusão na Navegacion especulativa y pratica de Naiera). 

No Capítulo L – Que enseña demostratiuamente la distancia que ay entre 

dos lugares, que difieren en longitud y latitud, Céspedes segue de perto o texto 

noniano (Obras, IV, pp. 448-449), baseado por sua vez na exposição de um método 

                                                 
 
742 “Es de aduertir, que los Pilotos toman las leguas por el otronco (sic) que lleuan en su carta, el 
qual no puede seruir para todas alturas, como se consta, y està demostrado en nuestra Hydrografia”, 
Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 99v. 
743 “Pues para que con mas certidumbre haga su viaje el Piloto, quando neuegare por paralelo, es 
necessario que en la Carta de nauegar se pongan diferentes troncos de leguas, vnos para grados de 
circulo mayor, y otros para algunas alturas, que vsando el Piloto del tronco conueniente a la altura 
por donde nauega, si fuere diestro en echar su punto de fantasia, estarà muy cierto del lugar donde 
està su nauio (...)”, Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fls. 102r.-102v. 
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desenvolvido por Werner. O Capitulo LI – Que enseña lo mismo que el passado, 

puesto que las latitudines sean diuersas partes744  é a continuação simplificada do 

texto noniano (Obras, IV, pp. 451-453). No entanto, Céspedes não copia o texto 

mas adapta-o às suas necessidades, nomeadamente ao distinguir duas situações em 

que os locais estão em hemisférios diferentes. Na primeira situação não há qualquer 

relação entre as posições dos locais e na segunda situação os locais encontram-se à 

mesma distância da equinocial. Por sua vez, o Capitulo LII – En que se enseña a 

medir con compas y regla, la distancia que ay entre dos lugares, dadas sus 

longitudines y latitudines745  segue de perto o tema exposto por Pedro Nunes na 

parte final do Capitulo 20 das Opera (Obras, IV, pp. 464-466). Apresenta mesmo 

um esquema onde demonstra a aplicação de duas situações analisadas, uma em que 

os lugares não distam mais de 180º do meridiano de referência (nesta caso das 

Canárias) a outra em que um deles está a mais de 180º do meridiano de referência. 

Uma variante para o caso de latitudes em hemisférios diferentes também é 

demonstrada. Este esquema não se encontra em Nunes embora as situações sejam 

comuns746 . 

 

A segunda parte do Regimiento, normalmente designada de Hydrografia, 

pode ser encarada como um relatório da actividade e culminar de um intenso 

trabalho de reforma da carta padrão real, encomendado pela corte a Andrés García 

de Céspedes. Ao mesmo tempo, Céspedes materializa os seus conselhos para uma 

boa interpretação da carta de marear, por parte dos práticos. No prefácio elabora 

uma espécie de repositório da sua actividade em Sevilha, desde a elaboração de 

diversos regimentos, instrumentos, até à aferição de certos comentários e sugestões 

mais técnicas, das quais destaca a “objecion que Pedro Nuñez pone, acerca de las 

tablas que para este efeto (regimento da polar) se hazen.”747 .  

                                                 
 
744 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 110.v. 
745 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 111.v. 
746 Nunes refere no seu texto um método de Werner para a resolução das mesmas questões. Não foi 
possível verificar se o método gráfico de Céspedes corresponde ao de Werner. 
747 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 117r. 
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Em relação ao produto prático do seu trabalho, Céspedes declarou-se o 

primeiro a ter descrito a maneira de elaborar a reforma da carta padrão (pelo menos 

tendo em conta os trabalhos que conhecia)748 . Além disto, era seu objectivo 

pacificar a relação entre cosmógrafos e pilotos. Neste caso isto quer dizer que 

tentou melhorar as cartas comuns e adaptá-las aos conhecimentos dos pilotos749 . 

Depois de anos de disputas e desacordos, o cosmógrafo compreendeu que a relação 

entre cosmógrafos e pilotos deveria ser simbiótica. Os pilotos tinham um papel 

importante ao fornecerem o relato das suas viagens; eram eles que iam aos locais, 

mediam, observavam, registavam, tiravam rumos e latitudes e, bem instruídos, 

poderiam mesmo medir longitudes. Estas informações tinham imenso valor para os 

cosmógrafos em Sevilha, mas para servirem de facto tinham que ser bem 

interpretadas e enquadradas num cenário comum de entendimento. Assim, 

Céspedes optou por interpretar e melhorar as cartas comuns, explicando-as aos 

pilotos e alertando para os cuidados a ter no seu uso. Não poderá deixar de ser 

observado um paralelo com o trabalho que Pedro Nunes começou a desenvolver nos 

anos 30 do século XVI e que está bem patente nos seus textos e nas colaborações 

que manteve com nobres com experiência de navegação.  

No Capitulo Primero – En Qve se demuestra que todos los que nauegan y 

andan por la tierra, se mueuen por circulo mayor, afirmou que os movimentos na 

superfície terrestre se fazem sempre seguindo um círculo máximo, justificando-o 

com o argumento da perpendicularidade dos corpos em movimento em relação à 

superfície terrestre. Desenvolveu o argumento apresentando dois exemplos: um 

movimento segundo um paralelo e outro a partir do equador, seguindo um rumo de 

                                                 
 
748 Sabe-se que esta sua pretensão não tem fundamento. A partir da publicação dos textos nonianos 
de 1537, vários autores passaram a debruçar-se de forma mais consistente sobre os problemas da 
carta. Em Espanha, cinquenta anos antes, Martín Cortés havia dedicado boa parte do seu Breue 
Compendio a esta discussão. Naturalmente, há que citar o trabalho de Edward Wright (1599) ainda 
que não seja evidente que Céspedes o tenha consultado antes da publicação do seu Regimiento.  
749 Esta é a tese defendida por Alison Sandman num artigo já citado em que sugere mesmo que nesta 
acção reside a originalidade e inovação do trabalho do cosmógrafo. “The innovative part of García 
de Céspedes’s proposals, however, lay in his willingness to accept the methods of navigation used 
by the majority of the pilots, rather than using his position to try to institute further navigation 
reforms”. Alison Sandman, «An apologia for the pilots’ charts: Politics, projections and Pilots’ 
reports in early modern Spain», Imago Mundi, 56 (2004), p. 11. 
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45º750 . A inclusão desta observação no início de uma parte dedicada à carta de 

marear merece um comentário: este é um ponto central na interpretação cartográfica 

proposta por si, uma vez que seria necessário que os pilotos entendessem a natureza 

das rotas desenhadas na carta por comparação com os reais movimentos na 

superfície terrestre.  

 

 
Figura 2.2.17. Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 119r. De 
notar a semelhança com a representação de Pérez de Mesa (Figura 2.2.13.) 

 

No capítulo seguinte aprofundou o tema principal, anunciando como se 

fabrica a carta de marear, e justificando a natureza das linhas que a compõem, isto 

é, meridianos, equinocial, paralelos e derrotas.  

Discute-se principalmente as diferenças entre a representação destas linhas 

na superfície terrestre e no plano. Antes de mais, Céspedes estabelece que o plano 

do meridiano em que está a nau (imaginando a nau como um ponto) corta o plano 

do horizonte em ângulos rectos e que este plano é paralelo ao plano definido 

localmente pela agulha. A partir daqui estabeleceu que os meridianos na carta são 

                                                 
 
750 “De suerte, que todo el tiempo que nauegare por el rumbo de Nordeste, en cada Meridiano que 
llegare, ha de caminar por otro circulo mayor, diferente del que lleuaua: y como por momentos va 
mudando de Meridiano, son infinitos circulos mayores los en que la nao se va mudando. (...) Pues 
por este exemplo se entendera el camino que haze la nao, nauegando por qualquiera rumbo, como no 
sea por la equinocial, o Meridiano, porque entonces (como se ha dicho) siempre va por un mismo 
circulo.”, Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 120r. 
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linhas rectas e paralelas entre si e cortados a meio pela equinocial e reconhece os 

problemas desta representação: “(...) poniendo los lugares en sus longitudines, y 

latitudes, que no estaran en sus verdaderas distancias; salvo los que estuuieren en la 

Equinocial, y en vn mismo meridiano: y quanto mas se apartaren de la Equinocial, 

sera mayor la diferencia entre la distancia verdadera, y la que ay en la Carta entre 

los tales lugares.”751 . Mas, em relação à posição dos paralelos na carta, Céspedes 

ignora os recentes avanços cartográficos de Mercator e Wright. Apesar de ser 

normal para a édpoca em questão, esta acção poderá também ter sido voluntária e 

consciente, uma vez que procurava adequar o entendimento da carta quadrada 

comum aos conhecimentos básicos dos pilotos e outros práticos da arte de navegar.  

Em relação aos demais rumos, julgava necessário que os pilotos soubessem 

que as rosas da carta representavam os rumos magnéticos, mas que isso só 

acontecia localmente. Céspedes afirma que “(...) estos rumbos, o vientos cortaràn a 

los Meridianos siempre con vnos mismos angulos (...).”752 . Para demonstração deste 

pressuposto, traça uma figura em que se sobrepõe a carta ao globo: 

 

 
Figura 2.2.18. Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 123v. 

                                                 
 
751 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 122r. 
752 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 123r. 
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O seu comentário a esta representação deixa clara a diferença entre tomar 

rotas na carta e no globo. A conclusão sobre os problemas da carta quadrada são 

explícitas a partir desta representação e Céspedes reafirma que as rotas norte-sul são 

linhas rectas e que há distorção ao longo dos paralelos753 . 

No Capitulo III – Que demuestra que nauegando por paralelo, o otro 

qualquiera rumbo, como no sea por la Equinocial, o Meridiano, llega antes la nao 

al puerto, que no el Piloto con el punto en la carta, continuou a explicar a carta e a 

alertar para o seu bom uso com base na figura anterior e tomou como exemplo a 

viagem entre a Terceira e o cabo da Roca para comentar a disposição das terras ao 

longo de um paralelo. E, tal como Nunes afirmara, “a ilha [Terceira] esta bem 

situada (...) E os mareantes aporfiam assi ho que nam sabem como o que sabem 

(...)”, Céspedes aconselha a que não se mexa na posição das terras mas sim que se 

tenha noção do valor da légua em cada paralelo “Entendido lo que aqui se ha dicho, 

saldran de vna confusion en que estan (...) las Terceras estan bien situadas en la 

carta de nauegar”754 . 

Acusando os portugueses de “escurecimento” das informações de rotas e 

posições de terras na carta755 , Céspedes escreve o Capitulo IIII – Que trata de la 

forma que tuuo para descriuir el Mapa uniuersal, y los puntos principales de las 

costas del mar Oceano, y del Mediterraneo onde relata o procedimento prático de 

traçado de terras na carta, por si seguido. Na verdade, nos fls. 129r.-130r. mais não 

faz que adaptar o discurso e método de Pedro Nunes relatado nas Opera (Obras, IV, 

pp. 288-290), o que inclusivamente fica provado pela semelhança entre as seguintes 

figuras:   

                                                 
 
753 “(...) las tierras que estan fuera de la Equinocial, en la superficie plana de la carta de nauegar, han 
de estar mas estendidas de lo que naturalmente son, porque todos los paralelos a Equinocial, son de 
la misma longitud que la Equinocial: y siendo los Meridianos paralelos entre si, claro está que en la 
carta de nauegar, que hallarã entre dos pueblos mayor distancia de la que realmente tienen.”, Andrés 
García de Céspedes, Regimiento de navegación, fls. 126r.-126v. 
754 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fls. 127r.-127v. 
755 Na nota relativa à passagem do texto [Eclipses...lunares] (Obras, IV, pp. 617-618) é possível ler a 
crítica de Lopo Homem às intervenções de Pedro Nunes. Na sua opinião a acção do cosmógrafo 
seria prejudicial às pretensões nacionais em relação às Molucas. Assim, percebe-se o exagero do 
argumento de Céspedes.  
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Figura 2.2.19. Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 129v. 
 

 
 

Figura 2.2.20. Ilustração correspondente à figura acima. Opera, fl. 20r. 
 

 

Fazendo fé de que Céspedes usaria estes princípios na sua prática, é muito 

interessante constactar as suas escolhas e o quanto estas remetem para o trabalho de 

Pedro Nunes. Uma inspecção das cartas compostas nesta altura poderia lançar mais 

alguma luz sobre a extensão da aplicação do método proposto por Pedro Nunes.  
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Os restantes capítulos registam algumas observações curiosas que 

demonstram que conhecia bem a realidade portuguesa. No Capitulo V – En que 

muestra la longitud del Cabo de Buena Esperança, o autor refere as viagens de D. 

João de Castro à Índia em 1538. Faz ainda um apontamento interessante sobre os 

procedimentos de Castro: “Muestra en sus operaciones y discurso, que no solo era 

Marinero, pero Matematico, y discipulo del doctor Pedro Nuñez, de cuya mano 

lleuaua vn instrumento con que tomaua la altura a toda hora, y tambien la variacion 

de la aguja”756 . O seu propósito era relatar as conclusões de Castro em relação à 

longitude do Cabo, que aliás considera como exemplo das suas intenções. Ao 

mesmo tempo deixa transparecer alguma admiração por este homem do mar que 

também se cultivava nas ciências matemáticas: seria o exemplo do navegador 

também por si idealizado?  

Volta-se a perceber alguma inspiração no trabalho de Pedro Nunes durante o 

Capitulo X – Que trata de la descripcion del mar Mediterraneo: 

 

[chama a atenção para a particularidade de neste mar não se navegar] por altura, si no 
por derrotas y distancias (...) y esto està ya tan aueriguado, por las muchas y 
continuas nauegaciones (...) de aqui viene, que el mar Mediterraneo sea mas corto en 
las cartas de nauegar, que en los globos y Mapas vniuersales. (...) Como los 
Marineros que neuegan este mar no llevã Astrolabio, ni otro instrumento con que 
poder saber la altura, sino solo se gouiernan por la aguja, y la derrota que les 
muestra, esta ponen en la Carta. 
Estas derrotas, vnas vezes se apartan mas, otras menos del Leste verdadero, segun 
que la aguja varia mas o menos: porque como està dicho. Los Marineros que nauegan 
este mar, no tienen cuenta con lo que la aguja tiene de variacion. 
Ay otra cosa que aduertir en el mar Mediterraneo, que como no se nauega por altura, 
todas las que estan puestas en las cartas de nauegar son mayores de lo que han de ser. 
Esto no entendio el Doctor Pedro Nuñez, segun que muestra en su libro de 
nauegacion, hablando desta variacion de altura, atento que con ignorancia pusieron 
algunas mayores de lo que eran, y despues gouernandose por las derrotas, fueron 
poniendo las demas, segun que las mismas derrotas les mostrauan. 757 

 

Céspedes era de opinião que as navegações no Mediterrâneo, não eram, 

regra geral, astronómicas e comenta brevemente a opinião de Nunes. De facto, o 

                                                 
 
756 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 131r. 
757 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fl. 155v.-fl. 157r. 
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português também apontou a necessidade de se emendar “as costas do Mar 

Mediterrâneo” porque “as latitudes dos lugares foram colocadas muito superiores 

ao que de facto são.” Nunes apontara também que as navegações no Mediterrâneo 

se fazem sabendo as direcções e distâncias dos lugares e sem se recorrer a 

navegação astronómica758 . Da mesma maneira, não lhe escapou o problema da 

uniformização das cartas portulano com as cartas atlânticas sendo ainda de opinião 

que “os mareantes não anotaram bem as direcções e distâncias das costas do 

mediterrâneo, sendo forçoso que não só as latitudes, mas também as longitudes, não 

sejam verdadeiras”759 . Por isso, só se percebe o comentário de Céspedes se este for 

por Nunes não ter feito menção à declinação magnética que afectava este mar, e que 

realmente não devia ser menosprezada.  

O autor dedica também boa parte do final do seu tratado ao método dos 

eclipses lunares chegando a transcrever algumas instruções para a observação do 

eclipse de 1581, por ordem do rei no ano de 1577, bem como algumas das 

observações feitas durante o eclipse desse ano760 . A este propósito sugere 

novamente o uso de um instrumento planisférico anteriormente proposto e, no 

capitulo XVIII – Que enseña como por este instrumento se hallarà la altura del 

polo, a qualquiera hora del dia, da mesma maneira o usa para auxiliar da obtenção 

da latitude por extrameridianas. Para tirar as alturas do Sol, propõe o uso de um 

aparato muito parecido com o instrumento de sombras de Nunes “ (...) es necessario 

que se tenga vna caxa con vna aguja, y el centro desta caxa se leuante vn estiylo que 

haga angulos rectos con la superficie della: la qual caxa tendra al rededor del estylo 

vn circulo, partido en 360. partes, como se acostumbra. (...) en estas obseruaciones 

tenemos tres cosas; las alturas del Sol, y la distancia que ay entre los dos Verticales 

donde se tomaran las alturas: la declinacion del Sol, la sabremos por el dia que 

hazemos la obseruacion.”761 . Na posse destes dados, o seu instrumento planisférico 

                                                 
 
758 “et quia frequentes in eo fiunt nauigationes, locorum inuicem positiones et intercapedines exacte 
sunt exploratae, atque compertae, adeo ut nauigantibus non sit opus Astrolabis, aut latitudines 
cognitione”, Obras, IV, p. 38 [p. 291]. 
759 Obras, IV, p. 292. 
760 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fls. 161v.-168r. 
761 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, fls. 168r.-168v. 
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faria as vezes do globo proposto por Nunes e seria possível obter a latitude. Repete 

a utilização no capítulo seguinte, desta feita para obter a hora, sabendo a altura do 

polo, declinação do Sol e a sua altura sobre o horizonte762 . Na verdade, Nunes tinha 

proposto várias aplicações planisféricas ao longo da sua obra: regista-se como 

exemplo o Capitulo 16 das Opera, onde propõe o planisfério de Ptolomeu 

exactamente para uso na obtenção da altura do Sol.  

Para terminar estas linhas dedicadas a Garcia de Céspedes, volta a chamar-

se a atenção para o seu papel na transmissão e difusão da obra de Nunes. 

Necessariamente, este seu exemplo também realçou a Casa de la Contratación 

como um outro contexto onde houve divulgação de matérias náuticas nonianas pois 

foi no seio desta instituição que Céspedes promoveu a aplicação de tópicos 

nonianos para servir na sua acção reformadora da navegação espanhola. Isto 

constitui um indício muito importante de que os cosmógrafos estavam, nesta época, 

muito atentos aos textos e propostas nonianos e as incluiam na sua prática. Por 

conseguinte, os pilotos espanhóis da altura estariam, mais do que nunca, expostos às 

propostas de Nunes.  

 

Pedro Porter y Casanate 

 

O livro Reparo a errores de la navegación española763 , composto pelo 

alferes D. Pedro Porter y Casanate764  em 1638, tem pouco a ver com o conhecido 

livro também sobre erros da navegação escrito por Edward Wright. Trata-se de um 

texto com poucas ou nenhumas ambições científicas e que pretende apenas chamar 

a atenção para alguns problemas que ainda subsistiam na navegação espanhola. 

Ainda assim, estão presentes alguns procedimentos técnicos mais habituais mas sem 

                                                 
 
762 Nunes analisa os vários casos em que é possível obter a hora sabendo outras variáveis no seu 
Tratado em defensam da carta de marear. 
763 Pedro Porter y Casanate, Reparo a errores de la navegación española (Zaragoza: María de la 
Torre Ossorio, 1634). 
764 Para mais informações biográficas consultar, por exemplo: W. Michel Mathes, «Datos 
biográficos sobre el Almirante de las Californias Pedro Porter y Casanate», Estudios de Historia 
Novohispana, 5 (1974) 79-87. 
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apresentação de demonstrações. Casanate terá composto um outro texto sobre a arte 

de navegar que se encontra hoje em dia perdido765 . 

Neste trabalho, o autor aborda os “erros” na navegação espanhola, 

apontando a dois factores determinantes – má formação dos pilotos e falsidade dos 

instrumentos:  

 

El aver tantos [erros] en la Navegacion Española atribuyo à dos causas: La primera 
es, la poca especulacion que de ella hazen los Pilotos: La segunda, las falsedades que 
tienen los instrumentos, y reglas de que vsan: De estas no culpo a los Pilotos, sino à 
aquellos. que deviendo desvelarse en el remedio desto, no atienden à el.766   

 

E são estas duas questões que servem de mote à divisão do texto suscitando 

ainda uma terceira que reflecte as suas ideias para corrigir os problemas. As 

referências à formação de pilotos e ao sistema de ensino e avaliação são abundantes 

ao longo do texto. Na sua opinião, os pilotos deveriam ter mais formação teórica 

adquirida através de livros como o Compendio de Zamorano, que embora fossem 

técnicos não insistiam muito nas demonstrações matemáticas.  

É interessante rever algumas das noções presentes no seu livro e constatar 

que apesar de haver ligações ao trabalho de Pedro Nunes, estas se encontram 

completamente implícitas no texto, ou seja, fazendo parte de um corpus de 

princípios já associadas à arte de navegar sem que haja destaque sobre a sua origem 

e autor. A ideia de uma «navegação científica» é algo salientado no texto mas 

também se encontram noções associadas aos “erros” da carta quadrada. Há 

indicações, bastante simplificadas, sobre a natureza das linhas de rumo: na pág. 27 

refere apenas que, fora da equinocial e do rumo norte-sul, se navega “por líneas 

espirales, y no rectas”. Nas pp. 43-48, discorre sobre a questão da variação da 

declinação solar ao longo do dia e a necessidade de aplicar a equação para corrigir 

                                                 
 
765 W. Michel Mathes, «Datos biográficos sobre el Almirante de las Californias Pedro Porter y 
Casanate», p. 4. 
766 Pedro Porter y Casanate, Reparo a errores de la navegación española, p. 17. 
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esta variação. Há também referência à dificuldade de uso da balestilha a bordo767 e 

à construção incorrecta de outros instrumentos.  

                                                

Estes breves apontamentos podem ter sido influenciados pela leitura da 

Navegación especulativa y pratica, de Naiera. No entanto, a profundidade e teor 

desses apontamentos não classifica Porter y Casanate como um leitor atento desse 

texto.  

As suas propostas para reduzir os erros da navegação em Espanha vêm uma 

vez mais atestar o quanto a navegação mudou, desde que Pedro Nunes publicou 

pela primeira vez. Veja-se por exemplo que sugeriu que se embarcassem pessoas 

“bastantemente adiestradas en las Mathematicas, a satisfaccion del Cosmografo, y 

Piloto mayor (...) para que uniendo lo Practico de la Navegacion cõ lo Theorico de 

la Cosmografia (llevando consigo todos los Instrumentos necessarios) traxessen 

noticias, y relaciones ciertas de todo aquello que solicitos, y cuydadosos pudiesse 

advertir en los viages, que con esto avria seguridad en las enmiendas que 

hiziessen”768 . Além disso propõe a criação de um posto de Cosmógrafo da Armada, 

que assistiria os outros responsáveis e teria a seu cargo uma cátedra itinerante, 

funcionando nos portos onde este estivesse fundeado. Apesar de simples, não 

deixam de ser soluções bastante interessantes e inseridas no espírito de 

convergência para uma navegação apoiada nas matemáticas.  

 

Lázaro de Flores 

 

A Arte de Navegar769  de Lázaro de Flores deve a sua importância na história 

da literatura náutica a ter sido produzida (em 1673) fora da metrópole, sendo o 

 
 
767 Pedro Porter y Casanate, Reparo a errores de la navegación española, p. 52. 
768 Pedro Porter y Casanate, Reparo a errores de la navegación española, pp. 94-95. 
769 Lázaro de Flores, Arte de Navegar. Navegación Astronómica, Theórica y Práctica. En la cual se 
contienen Tablas nuevas de las declinaciones de el Sol, computadas al Meridiano de la Havana. 
Traense nuevas declinaciones de Estrellas, y instrumentos nuevos. En los datos de la fuente se lee a 
continuación: Compuesta por el Doct. D. Lázaro de Flores, vezino de la Ciudad de la Havana en la 
Isla de Cuba. Y lo consagra al Excmo. Señor Conde de Medellin, Presidente del Consejo Supremo 
de Indias, &c. Año 1673 (Madrid: Julián de Paredes, 1673). 
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primeiro tratado de navegação impresso em Cuba. No cômputo geral, Flores atingiu 

alguma profundidade na exposição de assuntos, denotando bons conhecimentos 

bibliográficos e boas competências técnicas. Não obstante, não se está na presença 

de um texto muito original pois muito do que aqui consta foi baseado nos textos de 

Céspedes e Naiera. 

O autor propunha-se a apresentar actualizações de alguns parâmetros e 

regras tipicamente associados à arte de navegar e que, com o tempo, iam perdendo 

naturalmente aplicabilidade. De notar que é possível detectar alguma relação com a 

obra de Nunes.   

Este livro inicia-se com um Prologo. Flores identifica duas maneiras de 

navegar. Uma é a navegação à vista da costa e a outra a navegação de altura que se 

divide em “practica, y en especulativa”. A este propósito surge uma interessante 

observação que de alguma maneira recorda o que John Dee havia escrito no seu 

célebre prefácio da edição inglesa dos Elementos de Euclides: “Es la navegacion 

especulativa una de las Artes Mathematicas, y necessita para su conocimiento de la 

Astronomia, Geometria, Perspectiva, y Aricmetica [sic]; sin estas no puede dar 

passo en aquella”770 . Ou seja, identifica-se a noção de compromisso com uma 

navegação mais científica. 

No Capitulo VI – De la equacíon que por razon de la diversidad de 

Meridianos se haze, y de el uso de ellos en las cartas. Na verdade, esta temática é 

central no trabalho de Lázaro de Flores uma vez que aqui reside uma possível 

justificação da necessidade das tabelas que apresenta no livro: “(...) las 

declinaciones de el Sol ajustadas à vn meridiano, no sirven para otro distinto sin 

equacion”771 . De seguida, sem nunca fazer referências a quaisquer fontes, explica a 

aplicação da equação e fornece uma tabela e regras para ajudara a computar a 

mesma. Esta falta de referências a outros autores (que no entanto não é geral ao 

longo do texto) parece apontar novamente para o facto de esta matéria se encontrar 

já incorporada no corpus de saberes afectos à navegação.  

                                                 
 
770 Lázaro de Flores, Arte de Navegar, Prologo. 
771 Lázaro de Flores, Arte de Navegar, p. 64. 
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O capítulo XII – Buscase en què rumbo estaràn la guarda delantera de el 

Norte con la Estrella Polar, quando la estrella Polar està con el Polo de el Mundo 

en alguno de los quatro rumbos principales Norte, Sur, Leste, Oeste, analisa esta 

importante questão usando para tal uma figura e o texto da Navegación de Naiera772 

(faria o mesmo noutras passagens e usando também o texto de Céspedes). No fim 

deste capítulo nomeia explicitamente Pedro Nunes (também “citado por Cespedes, 

y Naxera”), a propósito das suas notas sobre a posição leste-oeste das guardas em 

relação à polar e da variação da altura da polar com a latitude, sugerindo, tal como 

Céspedes, que esta variação é desprezável773 .  

No Capítulo XIII – Dàse una tabla, para por ella saber lo que se ha de 

añadir à la observacion de la Estrella Polar estando Leste Oeste con el Polo, antes 

de apresentar a dita tabela resolve demonstrar este resultado. Mas na realidade não 

o faz, julgando suficiente remeter o leitor para os textos de Nunes e Naiera774 . No 

restante texto sobre a estrela polar segue o “matemático lusitano”, apresentando o 

instrumento nocturno por si proposto, mas também o estudo de Céspedes sobre a 

orientação das guardas em relação à polar e um instrumento baseado no apresentado 

pelos dois antecessores775 . 

Em relação a outros instrumentos, aborda os “clássicos” astrolábio, 

balestilha e quadrante. Nota em relação à balestilha que era mais indicada para 

observar as estrelas, eco da ideia de Pedro Nunes e que vinha sendo transmitida nos 

tratados espanhóis do século XVII. 

Na segunda parte, Flores estudou a agulha e a carta. De notar, a referência às 

amplitudes ortivas e occíduas e a apresentação de tabelas com os valores destes 

parâmetros (confirmando que este assunto esteve bastante presente na literatura 

especializada, ao longo do século XVII). Na continuação apresentou um 

                                                 
 
772 Ver Lázaro de Flores, Arte de Navegar, pp. 89-94. 
773 Lázaro de Flores, Arte de Navegar, pp. 93-94. 
774 “Para que à el curioso no le quede que dudar, (...) traerèmos aqui vna tablita, para que por ella se 
sep lo que se ha de añadir à la observacion conforme a los grados de altura. Y porque Pedro Nuñez, 
y Naxera traen la demonstracion, probando que esta que se toma es defectuosa, remito à el lector, 
para que en ellos los vea (...)”, Lázaro de Flores, Arte de Navegar, p. 94.  
775 Regimiento, fl. 92 r.; Navegácion, fl. 45 v. 
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instrumento para determinar o desvio da agulha que certamente se inspirou em 

instrumentos desenvolvidos na primeira metade do século XVI, por Pedro Nunes e 

por outros cosmógrafos.  

Com as limitações e problemas da carta plana quadrada em mente, o autor 

tratou das questões do ponto, do fabrico da carta e das diferenças entre a carta e o 

globo. Sobre isto faz novas referências a Naiera, não deixando de apontar que este 

se baseou no “cap. 2. de el Arte de Navegar de Pedro Nuñez”, mas também há 

referências ao já citado texto de Céspedes. 

Por último, no Capitulo X – De saber sacar geometricamente la distancia 

que ay de un Pueblo à otro, que difieren en latitud, y en longitud, regista-se nova 

remissão a temas primeiramente desenvolvidos por Pedro Nunes no Capítulo 20 das 

Opera. Contudo, não terá usado as Opera mas ter-se-á baseado maioritariamente no 

trabalho de Céspedes (Cap. XLIX – Cap. LI, fls. 110r.-111v.) e Naiera (Cap. XVI, 

fls. 148r.-149v.).  

Após a análise deste tratado, percebe-se que teve acesso à obra de Nunes 

através do estudo de fontes secundárias, isto é, o Regimiento de Céspedes e a 

Navegación de Naiera, o que volta a enfatizar a importância destes dois textos na 

divulgação de trabalho de Nunes. Não se pode deixar de assinalar que este texto 

contribuiu para a divulgação de matérias de Nunes fora do espaço europeu, 

nomeadamente em Cuba.  

 

Sumário 
 

Sobre a penetração das matérias de Pedro Nunes em Espanha, estudaram-se os 

principais textos impressos e alguns manuscritos significativos, e os contextos 

relacionados com a sua circulação. Uma das particularidades da prática 

cosmográfica em Espanha foi que esta esteve intimamente ligada ao poder central e 

principalmente às disposições da Casa de la Contratación. Neste espaço, verificou-

se que a obra de Nunes foi conhecida e debatida e a sua penetração foi mais 

acentuada depois da união das coroas, por acção de Lavanha e García de Céspedes.  
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Em relação a contextos onde se verificou a presença das ideias de Pedro 

Nunes, identificaram-se mais dois além da Casa de Sevilha: as aulas de Lavanha, na 

Academia de Matemáticas e as aulas de Pérez de Mesa na Universidade.  

Quanto aos veículos dessa transmissão a Espanha, surgem em primeiro 

lugar, como é natural, os textos de Nunes. Mas outro factor importante que terá 

contribuído para uma rápida disseminação foi a circulação de muitos homens 

ligados às navegações entre os dois territórios. Em especial, depois da união das 

coroas houve um acesso privilegiado à prática cosmográfica portuguesa e os 

cosmógrafos reais e professores portugueses destacados no país vizinho terão 

contribuído bastante para a apresentação de Nunes a auditórios espanhóis. Isso deu-

se quer através das suas aulas, quer através da produção de textos em vernáculo, 

quer através da intenção de reforma da prática. 

Globalmente, determinou-se que estes fenómenos de transmissão e 

disseminação dos conteúdos nonianos começaram a dar-se relativamente cedo. Na 

década de quarenta do século XVI, já o trabalho de Alonso de Santa Cruz mostrava 

reflexão sobre os tratados que Nunes publicara em 1537. Na década seguinte, 

encontraram-se indícios indirectos de presença de ideias de Nunes na obra de 

Martín Cortés. Posteriormente, confirmou-se que Lavanha fez amplo uso do 

trabalho de Pedro Nunes, principalmente nas suas aulas. Em contextos de ensino, 

também se destacaram as aulas de Pérez de Mesa na universidade. 

Especificamente, em relação às concepções nonianas constatou-se que a 

ideia de que os pilotos tinham que ter formação matemática foi bem aceite por parte 

dos cosmógrafos e professores de navegação, sendo isso mais evidente a partir do 

tempo de Zamorano, e passando a ter uma aceitação generalizada no tempo de 

Céspedes e sendo totalmente aceite na segunda metade do século XVII. Mas quem 

mais contribuiu para essa divulgação foi García de Céspedes. O seu Regimiento 

(1606) foi muito importante na recuperação de muitas matérias abordadas por 

Nunes. Esta publicação foi como que o culminar do seu projecto de reforma da arte 

de navegar espanhola e a presença de Pedro Nunes sente-se em vários momentos da 

obra. Céspedes identificou-o, deu-lhe crédito e autoridade. A influência deste 

tratado nota-se, por exemplo, na obra de António de Naiera. Mas o texto também 
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teve um papel muito importante na divulgação de Nunes, durante o século XVII, a 

outros autores espanhóis, e estrangeiros, como Fournier, em França. 

Outros tópicos que despertaram interesse foram os ligados à revisão e 

reforma de regimentos. Também se revelou importante a inclusão de tópicos 

relacionados com a carta de marear comum mas num nível menos avançado que o 

verificado, por exemplo, em Inglaterra. 

Em relação às linhas de rumo, foi Céspedes que deu mais destaque a esta 

matéria no seu regimento. Nas aulas de Pérez de Mesa também se registou a sua 

inclusão. Em termos de abordagem teórica, Pérez de Mesa foi mais longe que 

qualquer dos autores de tratados impressos e produziu um curso bastante avançado, 

o que certamente se justifica pelo contexto da sua acção, muito mais disposto a tal 

que um regimento de navegação.  

 

 375



 376



2.3 INGLATERRA 
 

 

 

ma vez estudado o desenvolvimento, disseminação e impacto do 

trabalho de Pedro Nunes em Portugal e Espanha, direcciona-se este 

estudo para uma região fora da esfera de influência peninsular directa: 

Inglaterra.  

U 
Este capítulo começa com uma breve descrição da história da expansão 

marítima em Inglaterra. Sublinha-se que não se pretende alinhar uma imagem 

exaustiva, algo que já foi levado a cabo em literatura especializada. Pretende-se 

comentar os seus momentos mais marcantes no que toca ao desenvolvimento da 

arte e ciência de navegar, na proporção necessária à compreensão da disseminação 

da obra de Pedro Nunes.  

Antes, volta a lembrar-se que em relação ao período temporal estudado se 

optou, por razões meramente operacionais, por limitar a análise ao ano de 1660, ano 

da fundação da Royal Society. Há várias razões que o justificam. Desde logo, a 

grande quantidade de textos produzidos neste território tornava a tarefa de os 

estudar demasiado ambiciosa. Por outro lado, com o decorrer da investigação 

registou-se uma diminuição de inclusão de matérias nonianas nas fontes ao longo 

do século XVII.  

Numa primeira fase, identificaram-se os protagonistas, instituições e 

principalmente a sua produção literária dedicada à transmissão, difusão, ensino da 

arte de navegar, isolando algumas dinâmicas que se desenrolaram num ambiente 

globalmente complexo. Numa segunda fase, estudou-se a acção destes agentes na 

recepção, apropriação e disseminação dos trabalhos de Pedro Nunes e o seu impacto 

na arte de navegar inglesa. 

 

***** 
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O desenvolvimento da arte e ciência de navegar (e da formação técnica 

associada) em Inglaterra é um assunto consideravelmente complexo, apresentando 

características que a destacam do contexto ibérico, neerlandês e francês776 . A 

principal razão é a proliferação em diversos contextos sociais, de matemáticos, de 

praticantes de ciências ditas matemáticas, de artesãos e actividades associados a 

uma expansão comercial e cultural, principalmente durante e a partir do reinado de 

Elisabeth I, na segunda metade do século XVI777 . Os factores que contribuíram para 

esta história são complexos e estão inevitavelmente relacionados com história social 

e política do período. De entre a historiografia associada ao estudo do 

desenvolvimento da arte e ciência de navegar inglesas destaca-se o trabalho de dois 

investigadores que, pela sua importância e influência, é ainda hoje incontornável – 

refiro-me a Eva G. R. Taylor e a David Waters778 . Decorrendo das investigações 

destes e de outros autores da sua época, surgiu nas últimas décadas um fervoroso 

interesse pelo estudo de figuras e contextos ligados às “artes matemáticas”779  e o 

                                                 
 
776 Existem vários exemplos de histórias da navegação em diversas línguas. Um dos exemplos 
escrito em inglês é: William Edward May, A History of Marine Navigation (Henley-on-Thames: G. 
T. Foulis & Co. Ltd., 1973). 
777 “The teaching and learning of geographical and mathematical knowledge in early modern 
England was a complex interaction among scholars, practitioners, merchants, and gentry.”, Lesley B. 
Cormack, «The Commerce of Utility: Teaching Mathematical Geography in Early Modern 
England», Science and Education, (2006) 305-322. Da mesma autora: Lesley B. Cormack, Charting 
an empire: geography at the English universities, 1580-1620 (Chicago: University of Chicago Press, 
1997). Apesar de se referir a Pedro Nunes como “Spanish geographer” e de a sua análise técnica não 
ser o que se destaca neste livro, será interessante para o leitor que desejar complementar a leitura do 
artigo. 
778 Ambos os autores produziram vários trabalhos neste âmbito e os seus contributos consolidaram as 
bases da disciplina e são, até hoje, muito influentes. Ao longo desta tese serão dadas indicações 
bibliográficas nesse sentido. Por agora, destaco dois títulos: David Waters, The Art of Navigation in 
England in Elizabethan and Early Stuart Times, (London: Hollis and Carter, 1958); E. G. R. Taylor, 
The mathematical practitioners of Tudor and Stuart England (Cambridge: Cambridge University 
Press for the Institute of Navigation, 1954). O presente estudo é em boa medida devedor a estes e a 
outros trabalhos dos referidos autores. Uma nota importante diz respeito a informações biográficas 
sobre as várias personagens citadas durante este capítulo: os livros de Taylor e Waters acima citados 
contêm informação sobre a quase totalidade dessas figuras pelo que só apenas excepcionalmente irei 
remeter o leitor para passagens específicas dessas obras. 
779 O termo “mathematical arts” encontra-se intimamente ligado ao termo “mathematical 
practitioners”. Ambos são frequentes na literatura sobre a história da ciência dos séculos XVI e 
XVII, em Inglaterra. Regra geral, na época, as “mathematical arts” eram entendidas no sentido 
apresentado no Prefácio, aos Elementos de Euclides, editado em 1570 e escrito por John Dee. 
Stephen Johnston refere sobre a matemática renascentista e early modern: “Mathematics could be a 
spiritual discipline, read as a guide to meditation on the divine; alternatively, it could be acquired as 
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seu lugar e acção no desenvolvimento da navegação em Inglaterra nos séculos XVI 

e XVII. 

Recentemente, Stephen Johnston caracterizou este importante 

desenvolvimento científico da seguinte forma: 

 

A new form of mathematics was established in later 16th century England: the 
culture of mathematical practice. This new mathematical culture was articulated as a 
vernacular tradition and promoted through the medium of the printed book. It heavily 
emphasised the importance of instruments for observation, measurement and 
calculation, and the value of the maps, charts and plans which instruments were used 
to produce. The rhetoric accompanying this material culture of books, instruments 
and “plats” stressed that mathematics was a practical and worldly activity which 
brought public advantage and private pleasure. In Elizabethan England, mathematical 
practice became a distinctive cultural form and those who practised it worked out a 
distinctive identity as mathematical practitioners.780 

 

Entre os tópicos abordados por Taylor, Waters, alguns autores seus 

contemporâneos e por autores mais recentes, inclui-se a influência da arte de 

navegar praticada na Península Ibérica no desenvolvimento da arte e ciência de 

                                                                                                                                        
 
a vocational resource by merchants, developing their bookkeeping skills. Mathematics was both a 
preliminary to natural philosophy in university arts courses and, through studies of fortification, 
artillery and the ordering of troops, an element of informal aristocratic military. The subjects 
encompassed within the cycle of mathematical arts might range from arithmetic to perspective, 
mechanics to surveying, and navigation to astronomy, each topic with canonical texts, instruments 
and practices at elementary and advanced levels.”. Stephen Johnston, «The identity of the 
mathematical practitioner in 16th-century England», in: Irmgarde Hantsche (ed.), Der 
“mathematicus”: Zur Entwicklung und Bedeutung einer neuen Berufsgruppe in der Zeit Gerhard 
Mercators (Bochum: Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, 1996), p. 93. Em relação aos 
“mathematical practitioners”, o mesmo Johnston refere: “One of these roles was that of the 
mathematical practitioner. Since being brought to prominence by the work of E. G. R. Taylor, the 
mathematical practitioner has been a useful (if often ill-defined) character in the writings of 
historians. Taylor identified a didactic, vernacular and usually urban tradition of English practical 
mathematics, in which instrument makers and ordinary textbook writers had a place alongside better 
known names from the history of science. This “mathematical practice”, as it was known, was 
promoted through the medium of the printed book and heavily emphasised the importance of 
instruments for observation, measurement and calculation, as well as the value of the maps, charts 
and plans which instruments were used to produce. The rhetoric accompanying this material culture 
of books, instruments and “plats” stressed that mathematics was a practical and worldly activity 
which brought public advantage and private pleasure.”, Stephen Johnston, «The identity of the 
mathematical practitioner in 16th-century England», p. 94. 
780 Stephen Johnston, Making mathematical practice: gentlemen, practitioners and artisans in 
Elizabethan England, p. 1. 
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navegar em Inglaterra781 . É unanimemente reconhecido que, na ausência de uma 

tradição em navegações e explorações ultramarinas, Inglaterra procurou adaptar o 

que de melhor se fazia na altura, quer em termos técnicos quer na organização da 

actividade, e isso podia ser encontrado na peninsula ibérica. O interessante trabalho 

de Eric H. Ash, Power, knowledge, and expertise in Elizabethan England782 

apontou sentido de que a arte de navegar em Inglaterra registou um maior 

desenvolvimento depois de 1550, por acção de Sebastian Cabot e posteriormente 

Stephen Bourrough, este último tentando implementar um sistema semelhante ao da 

Casa de Sevilha. Nesse período traduziram-se manuais espanhóis para inglês e 

criaram-se associações comerciais que por sua vez motivaram a formação técnica 

de tripulações para as navegações. Mas este cenário resumido (que aliás perpassa 

em geral a historiografia inglesa) não me parece, de todo, completo: além de ainda 

poder ser feito um trabalho mais aprofundado sobre a influência espanhola, há 

também bastante a esclarecer sobre a influência portuguesa.  

E isto é ainda mais claro quando se questiona a influência que Pedro Nunes 

poderá ter tido nesta história. Na verdade encontram-se algumas esclarecidas 

passagens em que Taylor, Waters e outros destacados investigadores se referem 

elogiosamente ao trabalho de Pedro Nunes e ao facto de ele ter sido uma autoridade 

em assuntos de navegação teórica783 . Mas, regra geral, na historiografia inglesa, as 

                                                 
 
781 Alguns exemplos: E. G. R. Taylor, The Haven-Finding Art: a History of Navigation From 
Odysseus to Captain Cook, (London: Hollis & Carter, 1971); E. G. R. Taylor, «The English debt to 
Portuguese nautical science in the 16th century», in: I Congresso da História da Expansão 
Portuguesa no mundo, 1ª Secção, (Lisboa: Sociedade Nacional de Tipografia, 1938), pp. 143-152; 
David Waters: «The Iberian bases of the english art of navigation in the sixteenth century», Revista 
da Universidade de Coimbra, 24, (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 1970), pp. 347-
363. O mesmo David Waters assumia: “It is a common error nowadays to disparage the 
achievements of the Portuguese and the Spaniards on the seas in the sixteenth and early seventeenth 
centuries. (...) It is true that by the middle of the seventeenth century both great nations had lost 
much of the supremacy at sea. (...) in Elizabethan and Jacobean days the Spanish, and by implication 
the Portuguese, navigational systems were held up as an example to be imitated, if possible, by 
Englishmen.”, David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart 
Times, p. 328. 
782 Eric H. Ash, Power, knowledge, and expertise in Elizabethan England (Baltimore, Johns Hopkins 
University Press, 2004). 
783 Por exemplo, E. G. R Taylor reconhece: “(…) Pedro Nuñez, the leading authority on the theory of 
navigation at that date [1542] and for many years to come.”, The mathematical practitioners of 
Tudor and Stuart England, p. 16. 
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relações que se estabelecem entre matemáticos ou homens do mar ingleses e a obra 

de Nunes são afloradas em tom superficial e somente aprofundadas, isoladamente, 

por autores mais atentos784 . 

Uma importante característica da arte e ciência de navegar inglesa nos 

séculos XVI e XVII foi a sua rápida convergência para uma actividade bastante 

técnica e matematizada. Nesse sentido, Ash sublinhou que: “Perhaps the most 

important change in English navigational practice during the latter half of the 

sixteenth century was the introduction and further development of navigational 

technologies founded upon mathematics and astronomy.”785  Regra geral, a 

historiografia indica que a introdução da navegação matematizada em Inglaterra se 

deu com os trabalhos de Pedro de Medina e Martín Cortés. Mas, como se percebeu 

no capítulo dedicado a Espanha, há que ter algumas cautelas com esta afirmação e 

avaliar as características destes textos e questionar que tipo de matemática era 

transmitido. Decorrente da análise destes manuais (e seguindo a sugestão de 

Henrique Leitão786), a conclusão é que estes textos apresentavam um nível de 

matematização baixo. Estes eram manuais de cariz fortemente prático, reuniam 

regras e métodos para ser aplicados em mar alto. Claro está que, por trás destas 

regras, havia uma base de trabalho científico mas eles próprios não a transmitiam 

directamente.  

Surgem assim questões que é preciso clarificar: sabendo que os primeiros 

manuais não veiculam propriamente uma navegação matematizada e que no fim do 

século XVI, já se registava uma boa evolução na ciência de navegar em Inglaterra 

como se deu essa transição? A ciência de navegar surgiu em Inglaterra, como 

                                                 
 
784 Em geral, a historiografia inglesa é bastante centrada em si própria. Apesar de não ser o cenário 
ideal, esta atitude é compreensível: a história das contribuições inglesas para a arte de navegar, a 
prolixa lista de homens da ciência e «mathematical practitioners» e sua obra disponibiliza um corpus 
de estudo de considerável dimensão o que ocupa a maior parte dos estudos da comunidade de 
historiadores ingleses. Um olhar pela lista de «mathematical practitioners» apresentada por Eva 
Taylor no seu The mathematical practitioners of Tudor and Stuart England confirma que há 
realmente muito ainda que trabalhar nesse sentido. 
785 Eric H. Ash, Power, knowledge, and expertise in Elizabethan England, p. 89. 
786 Henrique Leitão, «Ars e ratio: a náutica e a constituição da ciência moderna», in: Maria Isabel 
Vicente Maroto, Mariano Esteban Piñeiro (coords.), La ciencia y el mar, (Valladolid: Los autores, 
2006), p. 189. 
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parece ser veiculado por alguma literatura? Se não, como se dá a introdução da 

ciência de navegar em Inglaterra? 

Na minha opinião, a resposta a estas questões não fica justificada pela acção 

de Cabot ou Bourough, nem pela publicação dos tratados espanhóis. Obviamente 

que estes episódios tiveram grande importância no desenvolvimento da arte de 

navegar mas creio que houve outros acontecimentos que, no início, tiveram lugar 

por acção de sujeitos isolados mas que acabaram por ter maior expressão no período 

entre a publicação da tradução inglesa dos Elementos de Euclides (1570) e o 

surgimento dos logaritmos (cerca de 1614, com a publicação do Mirifici 

Logarithmorum Canonis Descriptio de Napier).  

Por agora também se pode avançar que os mais significativos avanços na 

arte de navegar em Inglaterra não se produziram nem na corte, nem nas 

universidades.    

 

***** 

 

Não pode haver dúvidas de que a obra de Pedro Nunes teve um papel no 

desenvolvimento da navegação teórica em Inglaterra. Mas antes de abordar essa 

investigação, é interessante fixar algumas ideias gerais sobre o desenvolvimento da 

arte de navegar nesta região. Durante a primeira metade do século XVI, existia uma 

considerável actividade marítima em Inglaterra associada ao comércio com o 

continente, principalmente Países Baixos, França e Península Ibérica. Essas rotas 

comerciais eram asseguradas por pessoal experiente, com bons conhecimentos de 

navegação local e frequentemente afecto a associações profissionais baseadas nos 

seus portos de origem.  

De facto esses foram os primeiros pontos de contacto dos ingleses com a 

navegação que se praticava na península ibérica. Ainda que nessa altura ainda não 

registassem um conhecimento de técnicas de navegação em alto mar avançado, os 

pilotos e marinheiros ingleses não se encontravam isolados dos seus congéneres 

europeus: havia frequentes contactos e colaborações com holandeses, portugueses e 

espanhóis, citando somente os mais significativos. Em relação a Portugal, com 
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quem a Inglaterra mantinha uma tradicional aliança, havia contactos através de 

rotas comerciais não só com o continente mas também com a Madeira e os Açores, 

nomeadamente a partir do porto de Bristol. As explorações inglesas do século XVI 

também beneficiaram destas colaborações e é possível localizar alguns pilotos 

portugueses entre as suas tripulações. No aspecto comercial, também a exploração 

inglesa dos bancos de pescado da Terra Nova beneficiou com a colaboração entre 

portugueses e ingleses. Surgem ainda outros indícios de que havia pilotos e 

comandantes interessados na arte de navegar peninsular como é o caso de John à 

Borough que em 1533 se queixou da perda de umas arcas contendo efemérides 

portuguesas, roteiro espanhol e um feito por ele próprio assim como astrolábios 

espanhóis, uma balestilha, algumas cartas e outros instrumentos787 . No ano de 1542, 

chegou a Inglaterra Jean Rotz trazendo consigo muitos conhecimentos da escola 

cartográfica de Dieppe, da cosmografia que aprendera em Paris, e da sua própria 

experiência de navegação788 . Outros pilotos estrangeiros também estiveram ao 

serviço dos ingleses, transmitindo-lhes boa parte dos seus conhecimentos.  

Em meados do século XVI esta situação iria começar a mudar 

drasticamente. Não existe uma visão uniformizada que explique as alterações 

socioeconómicas que Inglaterra sofreu nas primeiras décadas do século XVI, e que 

motivaram uma aposta mais concreta na expansão marítima mas, em larga medida, 

estas encontravam-se ligadas ao equilíbrio da balança comercial inglesa. Os anos 

cinquenta do século XVI foram de facto centrais para definir o rumo da expansão 

ultramarina inglesa e o interesse em dominar novas rotas ultramarinas foi, em 

grande medida, função da vontade e poder da comunidade de comerciantes e 

mercadores londrinos789 . Este interesse foi fortemente apoiado por uma certa franja 

                                                 
 
787 O piloto John à Borough conhecia bem Richard Cavendish que, por sua vez, era amigo próximo 
de John Dee. E. G. R. Taylor, The mathematical practitioners of Tudor and Stuart England, p. 167. 
788 E. G. R. Taylor, The mathematical practitioners of Tudor and Stuart England, p. 16. Sobre Rotz 
ver também: E. G. R. Taylor, «Jean Rotz: His Neglected Treatise on Nautical Science», The 
Geographical Journal, 73 (1929) 455-459. 
789 “Historians of Tudor England are not agreed as to the exact nature or intensity of the forces that 
worked for change in the nation’s economy in the first half of the sixteenth century, yet certain 
changes of significance in England’s attitude toward overseas trade and settlement are identifiable. 
The general rise of in prices and the changing nature of agriculture were to be instrumental in 
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da classe política que, coincidência ou consequência, tinha ao seu serviço homens 

ligados às ciências790 .  

A expansão ultramarina inglesa começou a tomar forma no início do século 

XVI, sob os auspícios dos Tudor791 . Já no reinado de Eduardo VI (1537-1553), o 

experiente Sebastiano Caboto (c. 1474-c. 1557) regressava a Inglaterra com a 

função de dotar o país de maior organização na formação dos homens do mar. 

Tanto ele quanto o seu pai, John, eram exploradores com privilégios dados pela 

coroa britânica sendo que Sebastiano tinha inclusivamente sido piloto mayor em 

Sevilha e detinha conhecimentos profundos sobre o funcionamento desta instituição 

e sobre a formação de pilotos. A ligação inglesa a Espanha foi reforçada quando nos 

anos cinquenta do século XVI a rainha Mary se casou com Filipe, príncipe e futuro 

rei espanhol, facto bastante importante para motivar uma visão do mundo alargada 

aos territórios americanos.  

A subida ao trono da protestante Elisabeth (1558), por deposição e execução 

da sua meia-irmã católica Mary, foi absolutamente determinante para desenvolver 

as políticas ultramarinas inglesas. O desenvolvimento de uma armada capaz de 

defender as ilhas da ameaça espanhola, a necessidade de controlo de certas rotas 

marítimas e a exploração de novas alternativas, foram bastante impulsionados não 
                                                                                                                                        
 
England’s earliest plans for expansion of trade and settlement abroad.” John Parker, Books to build 
an empire, (Amsterdam: N. Israel, 1965). Não é objectivo desta tese analisar a influência deste grupo 
profissional no desenvolvimento da navegação em Inglaterra. Mas, com certeza, foram muito 
influentes. Em 1574, no título do seu A Regiment for the Sea, William Bourne listava-os entre os 
Seafaryng men and Trauellers, (as Pilotes, Mariners, merchants, etc.). Sobre o tema ver, por 
exemplo: Robert Brenner, Merchants and revolution: commercial change, political conflict, and 
London’s Overseas Traders, 1550-1653 (Princeton: Princeton University Press, 1993). Este autor 
desafia algumas teses historiográficas estabelecidas, nomeadamente as que dão as crises 
mercantilistas dos anos 50 do século XVI, como resposta aos impulsos de estabelecer rotas 
comerciais a leste e oeste.  
790 Como se verá, o caso de John Dee ao serviço do Duque de Northumberland nos anos 50 é disso 
exemplo. Mas existem muitos mais. 
791 Seria de todo insensato afirmar que as navegações inglesas (ultramarinas ou não) começaram 
apenas no século XVI. Vários historiadores apontaram já para expedições anteriores com objectivos 
claros de exploração ultramarina, nomeadamente no século XV. Isto para não entrar, por exemplo, 
no relato das viagens de comércio com o continente. A Grã-Bretanha (e Inglaterra, naturalmente) é 
um arquipélago. A única maneira de sair ou entrar no território era por mar, logo a navegação tinha 
uma importância central. Este mesmo ponto é salientado no «Preface to the Reader» que William 
Bourne escreve no seu A regiment for the sea (1574): “Considering the state and situation of our 
countrey, for that wee be inuironed rounde aboute with the Sea, so that wee neyther canne goe out of 
our countrye, neyther they that are of other countries, can come at vs, but only by Sea”, fl. Aiii.    
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só pelos mercadores mas também por aristocratas agindo muitas vezes como 

mecenas, como é exemplo William Cecil (Lord Burghley), um dos principais 

conselheiros da rainha (Secretário de Estado e membro do Privy Council). 

Naturalmente, surgiria o primeiro objectivo expansionista: curto-circuitar as 

tradicionais rotas portuguesas do oriente, e espanholas a ocidente para aceder ao 

comércio com a China e Japão através de uma passagem a noroeste ou a nordeste. 

Esta ideia iria ser muitíssimo influente nas décadas que se iriam seguir. Logo em 

1553, Sir Hugh Willoughby, que com Cabot, Richard Chancellor e outros, fundara 

em 1551 a Company of Merchant Adventurers to New Lands792 , liderou uma 

expedição com objectivos mercantilistas através de uma passagem a nordeste. A 

expedição não atingiu o Cataio nem a Rússia – seu primeiro objectivo – mas 

inaugurou as viagens daquela que viria a ser conhecida como Muscovy Company793 . 

Muitas outras companhias se formaram consoante as necessidades e objectivos 

comerciais. Na década de cinquenta do século XVI, ao mesmo tempo que tentavam 

estabelecer rotas comerciais a norte, os ingleses passaram a comerciar directamente 

na Guiné entrando oficialmente no conjunto de nações com interesses ultramarinos. 

A partir daqui a evolução foi considerável. Tanto E. G. R. Taylor quanto 

Eric Ash, subscreveram a opinião de que a evolução dos conhecimentos sobre arte 

de navegar em Inglaterra se baseou na conjunção de dois factores: primeiro, os 

pilotos foram motivados a evoluir pelos mercadores que influenciavam o 

desenvolvimento das viagens marítimas; segundo, os pilotos precisavam de 

formação adequada e essa foi providenciada em primeira instância sob auspícios 

                                                 
 
792 A designação completa era The Mystery, Company, and Fellowship of Merchant Adventurers for 
the Discovery of Regions, Dominions, Islands, and Places Unknown. 
793 A Muscovy foi acreditada oficialmente em 1555. Sobre este tema também existe alguma 
literatura. Deixa-se aqui um exemplo de um autor que dedicou vários trabalhos a este tema: Thomas 
Stuart Willan, The Muscovy Merchants of 1555 (Manchester: Manchester University Press, 1953); 
Thomas Stuart Willan, The Early History of the Russia Company (Manchester: Manchester 
University Press, 1956). 
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dos próprios mercadores e esteve a cargo e Cabot e Stephen Borough794 . Estes e 

outros acontecimentos constituíram a base do denominado “english awakening”795 .  

Fruto deste “novo” interesse ultramarino, deu-se na mesma altura uma 

aposta na publicação de relatos das viagens ibéricas. O mais antigo roteiro inglês 

que se conhece data da primeira década do século XV e apresentava notas não só 

para a navegação entre ilhas britânicas mas também para a viagem até Gibraltar796 . 

Já em 1528 saía do prelo The rutter of the sea, o primeiro roteiro impresso em 

Inglaterra (traduzido e impresso em Londres por Robert Copland), inspirado no Le 

routier de la mer, atribuído a Pierre Garcie.  

Novas aventuras editoriais ocorreram também nas ciências matemáticas nos 

anos 40 do século XVI. Em 1543, Robert Record dava aos prelos o primeiro 

trabalho, em inglês, sobre aritmética: The Ground of Arts797 . O mesmo autor 

voltaria a publicar uma geometria (composta apenas pelos quatro primeiros livros 

dos Elementos, de Euclides) designada por The Pathway to Knowledge (1551), uma 

astronomia (Esfera com comentários e adições) conhecida como The Castle of 

Knowledge (1556) escrita para uso da Muscovy798  e ainda um outro título de 

matemática elementar conhecido como The Whetstone of Witte (1557).  

                                                 
 
794 E. G. R. Taylor, The Haven-Finding Art: a History of Navigation From Odysseus to Captain 
Cook, p. 195; Eric H. Ash, Power, knowledge, and expertise in Elizabethan England, p. 91.  
795 Estes e outros acontecimentos que contribuíram para o desenvolvimento da arte de navegar e 
outras artes matemáticas são por vezes designados conjuntamente como fazendo parte do “english 
awakening”. Esta expressão foi frequentemente usada por Taylor, Waters e outros para referir o 
crescente interesse e adesão inglesa à prática científica ligada às artes matemáticas, onde se inclui a 
navegação, registado em meados do século XVI. «The English Awakening» é inclusivamente o 
título de um capítulo do livro The Haven-Finding Art: a History of Navigation From Odysseus to 
Captain Cook, de E. G. R. Taylor (pp. 192-214). 
796 Viria a ser impresso em 1541, por Richard Proude, com o nome The New Rutter for the Sea for 
the North Partes. 
797 Não se sabe com certeza absoluta se a primeira edição foi mesmo em 1543. Para saber mais veja-
se também: Joy B. Easton, «The Early Editions of Robert Recorde’s Ground of Artes», Isis, 58 
(1967) 515-532. De referir que esta não foi a primeira publicação de índole matemática registada nas 
ilhas. Editou-se, anos antes: Cuthbert Tunstall, De arte supputandi libri quattuor (Londini: Richard 
Pynson, 1522). 
798 David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 95. 
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Ainda na década de 50 seria Richard Eden799  impulsionou muitas das 

“novas” publicações cosmográficas. Exemplos: em 1553, A Treatyse of the newe 

India with other new founde landes and Islands800 , tradução de parte da 

Cosmographiae Universalis de Sebastian Müster e dedicada ao Duque de 

Northumberland; em 1555, tradução do texto De orbe nouo (...) decades, de 

d’Anghiera801 .  

Na primeira linha de publicações com relevância para as ciências 

matemáticas surgem também os trabalhos de Leonard Digges (1510-1558), que 

Taylor não hesitava em identificar como “a pioneer writer on geometrical practice 

for the common man”802 . O seu trabalho foi vasto, nomeadamente o dedicado a 

navegação, tendo beneficiado da colaboração com o importante John Dee. Mas, 

devido à sua morte prematura, este seria aproveitado pelo seu filho, Thomas, de 

quem se falará mais adiante803 .  

De notar que não registei, neste universo de primeiros impressos, ligações 

claras a qualquer dos trabalhos de Pedro Nunes. Não será de esperar que a sua 

esfera fosse conhecida mas certamente tanto o De crepusculis como o De erratis 

Orontti Finei seriam conhecidos pelos mais atentos, especialmente por aqueles com 

contactos como o continente. Assim, e na posse de escassos dados, nada mais se 

conclui sobre a circulação destes trabalhos em Inglaterra durante este período.    

                                                 
 
799 Um interessante artigo sobre Eden é: David Gwyn, «Richard Eden Cosmographer and 
Alchemist», The Sixteenth Century Journal, 15 (1984) 13-34. 
800 A Treatyse of the newe India with other new founde landes and Islands, as well eastwarde as 
westwarde, as they are knowen and founde in these our dayes (London: Edward Sutton, 1553). 
801 Trata-se das Décadas de Pietro Martire d’Anghiera que foram primeiramente compiladas como 
De orbe nouo Petri Martyris ab Angleria Mediolanensis protonotarij c[a]esaris senatoris decades 
(Compluti: Michaele[m] d[e] Eguia, 1530). A tradução inglesa surgiu com o título The Decades of 
the Newe Worlde or West India, conteyning the Navigations and Conquestes of the Spanyardes, with 
particular description of the most ryche and large Landes and Islandes lately found in the West 
Ocean perteynyng to the inheritaunce of the kinges of Spayne (...) Wrytten in the Latine tounge by 
Peter Martyr of Angleria, and translated into Englysshe by Rycharde Eden (Londini: Guilhelmi 
Powell [for Richard Jug], 1555). 
802 E. G. R. Taylor, The mathematical practitioners of Tudor and Stuart England, p. 22. 
803 Sobre Leonard e Thomas Digges e John Dee, ver: Stephen Johnston, «Like father, like son? John 
Dee, Thomas Digges and the identity of the mathematician», in: Stephen Clucas (ed.), John Dee: 
Interdisciplinary Studies in English Renaissance Thought, International Archives of the History of 
Ideas/Archives internationales d’histoire des idées, Vol. 193, (Dordrecht: Springer, 2006), pp. 65-
84. 
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No reinado de Elisabeth I, a corte revelou-se consideravelmente fechada a 

homens ligados à ciência que aí procuravam postos de trabalho e apoios vários. No 

caso da cosmografia e navegações, não havia paralelo com o que se passava na 

península ibérica onde abundavam os cargos de cosmógrafos afectos quer à corte 

quer a instituições de regulação do comércio e navegação. Este cenário viria a ser 

mais favorável no tempo de James I (reinou entre 1603 e 1625), pois a corte passou 

a demonstrar mais apoio e oportunidades aos praticantes804 . 

Isto não quer dizer que havia falta de apoio à ciência. Os apoios às 

actividades científicas vinham em grande parte da iniciativa privada, principalmente 

através das grandes companhias de comércio ultramarino e de nobres. O mecenato 

em Inglaterra805  também apresentava características próprias, um pouco diferentes 

do que se passava noutras cortes europeias. O interesse do mecenas estava muito 

mais ligado à “utilidade” do que à ostentação do saber científico, algo que os 

próprios praticantes e matemáticos usavam a seu favor: “(...) the court did not 

represent a pinnacle of mathematical achievement and reward. Mathematics was not 

expected to serve as a learned or artful ornament in the image-making of the prince 

and, severed from the polite culture of the court, could not be magnified through 

royal association”806 .   

                                                 
 
804 “But whereas Henry’s tradition of princely magnificence was created through lavish expenditure 
and the maintenance of numerous court posts, the Elizabethan regime was financially stringent. 
There were to be no astronomers or hydrographers rewarded with permanent attachments to the 
Elizabethan court, and even the influx of Italian military engineers was allowed to dry up. Such 
sharp pruning destroyed the basis for an active court tradition of mathematics. It was not until Prince 
Henry became the focus of a precocious but short-lived court in the years around 1610 that the role 
of the mathematician was again established as a permanent and salaried fixture in an English 
prince’s entourage”. Stephen Johnston, Making mathematical practice: gentlemen, practitioners and 
artisans in Elizabethan England, p. 15. 
805 Sobre este tema, ver por exemplo: Stephen Pumfrey, Frances Dawbarn, «Science and Patronage 
in England, 1570-1625: A preliminary study», History of Science, 42 (2004) 137-188. Sobre o 
conceito de «rhetoric of utility» ver: Katherine Neal, «The rhetoric of utility: avoiding occult 
associations for mathematics through profitability and pleasure», History of Science, 37 (1999) 151-
178. 
806 Stephen Johnston, Making mathematical practice: gentlemen, practitioners and artisans in 
Elizabethan England, p. 16. 
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Este “afastamento” da corte tornou a prática de matemáticas uma actividade 

pública, maioritariamente centrada em Londres, em contraste com uma certa 

política de secretismo que se vivia principalmente na Península Ibérica807 . 

Ao mesmo tempo registou-se um interessante desenvolvimento na produção 

de instrumentos científicos. Na década de 80 do século XVI, também se começaram 

a oferecer aulas públicas fora do âmbito universitário: o Colégio de Gresham seria o 

ponto alto deste “novo” ensino. Uma vez mais a divergência em relação à península 

ibérica é evidente já que na mesma altura eram os jesuítas que começavam a 

assegurar o ensino não universitário. Por outro lado, há que reter ainda que o nível 

de literacia em Inglaterra era bastante elevado808  e vivia-se no ensino uma abertura 

semelhante à abertura religiosa surgida com a Reforma: em relação à ciência, os 

leitores deviam ser capazes de entender e aceder aos textos científicos/técnicos da 

mesma maneira que aos religiosos809 .  

Estavam reunidas as condições para um franco desenvolvimento na 

produção de textos técnicos e científicos sobre as diversas artes matemáticas e, 

                                                 
 
807 “Mathematical practice was public: it was made visible and accessible through the printing of 
vernacular texts on topics such as geometry, arithmetic, algebra, astronomy, surveying, and 
navigation. Its practitioners emphasised that their work was geared towards active use, rather than 
conspicuous display or scholarly demonstration and textual correction. These practitioners also 
claimed that their skills were appropriate to almost any location, whether aboard ship, in the survey 
of rural or urban land, or on the battlefield. The diversity of places represented on surviving maps, 
plans, and sea charts certainly attests to the extent of the practitioners’ geographical presence. But 
although mathematical practice was ubiquitous in principle, it was nevertheless closely associated 
with a specific place, London. The capital was the centre of the printing trade and authors who “went 
to press” would often do so quite literally: in the absence of specialised mathematical proof readers, 
the author typically had to be present in the printing house during production to correct the text.”, 
Stephen Johnston, Making mathematical practice: gentlemen, practitioners and artisans in 
Elizabethan England, pp. 22-23. 
808 Sobre este vasto tema, ver por exemplo: Lawrence Stone, «The Educational Revolution in 
England, 1560-1640», Past & Present, 28 (1964) 41-80. Mais à frente serão dadas outras indicações 
bibliográficas destinadas a equilibrar a leitura desta sugestão, ainda hoje algo polémica. Fica o 
exemplo de uma estimativa de literacia na época em Inglaterra, avançada por Stone: 
“Comprehensive statistical evidence of the numbers who could read with any facility in early Stuart 
England is impossible to come by. An estimate by Sir Thomas More that in 1533 over half the 
population could read an English translation of the Bible may confidently be dismissed as alarmist 
nonsense, but a hundred years later the proportion may have been approaching this figure in certain 
favoured areas”,  p. 42.  
809 Um título de leitura obritória a quem quiser saber mais sobre o ensino das artes matemáticas em 
Inglaterra nesta época é: Mordechai Feingold, The Mathematicians’ Apprenticeship: science and 
society in England, 1560-1640 (Cambridge: Cambridge University Press, 1984). 
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principalmente, sobre artes ligadas à navegação. Nas linhas que se seguem 

analisam-se estes manuais e outros registos textuais manuscritos, comentando sobre 

os seus autores e conteúdos e, principalmente, sobre as ligações ao trabalho 

produzido por Pedro Nunes. 

 

2.3.1. Contribuições para o estudo da transmissão da obra de Pedro 
Nunes em Inglaterra. 

 

Na introdução do seu The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early 

Stuart Times, David Waters chamou a atenção para uma passagem de um livro de 

John Smith:  

 
For to learne to obserue the Altitude, Latitude, Longitude, Amplitude, the variation 
of the Compasse, the Sunnes Azimuth and Almicanter, to shift the Sunne and 
Moone, and to know the tydes, your roomes, pricke your card, and say your 
Compasse, get some of these bookes, but practise is the best”. 
 
Mr. Wrights errors of Navigation. 
Mr. Taps Sea-mans kallender. 
The Art of Navigation. 
The Sea Regiment. 
The Sea-mans secrets. 
Wagganour. 
Mr. Gunters workes. 
The Sea-mans glasse for the skale. 
The new attracter for variatiõ. 
Mr. Wright for the use of the Globe. 
Mr. Hewes for the same. 
Good sea cards 
Two pair of compasses 
An Astrolabe quadrant 
A crosse staffe 
An Astrolabe 
An Nocturnall. 810 

                                                 
 
810 David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. xxxiv. 
A referência original encontra-se publicada em John Smith, An accidence or The path-way to 
experience: Necessary for all young sea-men, or those that are desirous to goe to sea, briefly 
shewing the phrases, offices, and words of command, belonging to the building, ridging, and sayling, 
a man of warre; and how to manage a fight at sea. Together with the charge and duty of every 
officer, and their shares: also the names, vveight, charge, shot, and powder, of all sorts of great 
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Completava com a observação: “It is from the study of the books and the 

instruments listed by Smith that most can be learnt about the art of navigation in 

Elizabethan and early Stuart times”. Trata-se de uma afirmação forte, dada por um 

profundo conhecedor do tema. É, por isso mesmo, também uma pista e uma 

possível orientação de trabalho: Será possível localizar nos textos listados 

indicações que apontem para uma influência (directa ou indirecta) de matérias 

desenvolvidas por Pedro Nunes?    

A opinião expressa pelo capitão inglês John Smith, colonizador da Virgínia, 

e homem habituado a navegar, é bastante interessante e informativa. Salta desde 

logo à vista que apesar de haver trabalhos de autores estrangeiros, a maioria destes 

livros foram escritos por ingleses. Mais, todos os títulos apresentados foram 

publicados em inglês. Isto revela, desde logo, uma grande capacidade de produção, 

tradução e publicação deste tipo de livros de texto e um público interessado. 

Curiosamente, se esta lista tivesse sido escrita nos anos cinquenta do século XVI, 

estaria totalmente vazia, com excepção da presença de alguns instrumentos. Por 

outro lado, fica a impressão da evolução do perfil de um navegador/piloto em 

relação ao que seria cerca de 100 anos antes. Ou seja, a sugestão de Smith 

personifica uma maior ênfase na componente prática da aprendizagem mas também 

a atenção dispensada à aquisição de conhecimento técnico avançado através deste 

meio literário. 

Posto isto, será interessante perceber melhor a evolução na literatura que 

antecedeu a lista publicada por Smith. Foram já indicados alguns títulos associados 

às “artes matemáticas” publicados nos anos 50 do século XVI, e agora dar-se-á 

especial atenção a livros de texto relacionados com a arte e ciência de navegar811 .  

                                                                                                                                        
 
ordnance. With the vse of the petty tally. Written by Captaine Iohn Smith sometimes governour of 
Virginia, and admirall of New England, (London, 1626), pp. 52-53.  
811 Para obter uma visão geral da publicação de livros de navegação em Inglaterra, ver por exemplo: 
David Waters, «English navigational books, charts and globes printed down to 1600», Separata da 
Revista da Universidade de Coimbra, 33 (1985) 239-257; Thomas R. Adams, «The beginnings of 
maritime publishing in England, 1528-1640», The Library: Transactions of the Bibliographic 
Society, 14 (1992) 207-220; Charles H. Cotter, «A Brief Historical Survey of British Navigation 
Manuals», Journal of Navigation, 36 (1983), 237-249. 
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Em termos de novas publicações, logo em 1559, surgia no mercado o 

Cosmographical Glass812  de William Cunningham, título importante na história da 

imprensa em Inglaterra, mas que não logrou grandes sucessos de vendas813 . Este 

livro, dedicado a Robert Dudley, filho do Duque de Northumberland, e escrito em 

vernáculo (não obstante, com várias citações latinas e gregas) baseou-se 

abundantemente nas cosmografias de Apiano e Finée (Cunningham estudou em 

Cambridge mas também em Heidelberg pelo que estaria familiarizado com a 

produção cosmográfica continental) e veio, de certa maneira, servir para actualizar 

o público inglês em relação aos conhecimentos desta ciência. O texto, escrito em 

forma de diálogo está dividido em 5 partes que cobrem assuntos variados de índole 

cosmográfica e hidrográfica, que vão desde a normal esfera a tópicos de geografia.  

Há muito pouco neste livro que possa indiciar uma ligação directa aos 

trabalhos de Pedro Nunes. No entanto, quando o autor afirma no Livro IV que os 

pilotos “shall (…) direct their Vessels, according t’ Arte and Science”814 , já 

reproduz uma ideia que marcava uma certa noção da diferença entre arte e ciência 

de navegar. Apesar da ausência evidente de uma influência noniana, é possível 

inserir este trabalho na prática cosmográfica do século XVI à qual o português 

também estava ligado: Cunningham, que também estudara medicina, não tem 

quaisquer dúvidas em afirmar que antes de se proceder ao estudo cosmográfico, há 

que dominar a aritmética e a geometria815 , ideia também defendida no programa 

noniano.  

Em termos técnicos, o autor mostra conhecimento das mais recentes 

determinações da máxima inclinação da eclíptica, incluindo o valor 23º 30’ de 

Regiomontano (que Nunes também usou), mas opta por manter 23º 28’ ao longo do 

livro, começando por usá-lo numa tabela com a posição do Sol ao longo do Zodíaco 

                                                 
 
812 William Cuningham, The cosmographical glass, conteinyng the pleasant Principles of 
Cosmographie, Geographie, Hydrographie, or Navigation (London: John Day, 1559).  
813 Apesar do fraco sucesso, o editor John Day apostou bastante na edição deste livro. Sobre Day e 
sobre o comércio de livros no período Tudor, ver: Elizabeth Evenden, Patents, pictures and 
patronage: John Day and the Tudor book trade (Hampshire: Ashgate, 2008). A referência ao livro 
de Cuningham está nas pp. 59-61.   
814 William Cuningham, The cosmographical glass, fol. 143. 
815 William Cuningham, The cosmographical glass, fol. 4. 
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que afirma ser mais útil que a de Orôncio e Robert Recorde e mais simples que a de 

Reinhold816 . Há que assinalar que estas não correspondem às tabelas de Pedro 

Nunes. Do pouco mais que se pode demarcar: no fl. 93 fala rapidamente na 

possibilidade de saber altura do Sol a toda a hora817 ; no fl. 103 refere como achar 

longitudes pelos eclipses e, mais à frente, por distâncias entre estrelas fixas e a lua 

(método das distâncias lunares): no Livro III, apresenta várias projecções, ensina a 

traçar cartas locais e globais (inclusive uma projecção cordiforme, certamente 

baseada em Apiano) terminando com breves apontamentos sobre triangulação. 

Resumindo, está-se na presença de um livro com declaradas pretensões no campo 

da cosmografia e que, em termos globais, não apresenta ligações ao trabalho 

noniano.  

Apenas dois anos passados sobre esta publicação surgiria em Londres uma 

tradução que veio ocupar um lugar de grande destaque na literatura náutica inglesa: 

Arte of Navigation, tradução do Breue compendio de Martín Cortés, levada a cabo 

por Richard Eden e publicada em 1561818 . Não foi a primeira tradução para inglês 

de um título com interesse para as navegações, porque por volta de 1541 tinha sido 

apresentada a Henrique VIII uma tradução e adaptação manuscrita da Suma de 

geographia de Enciso, por Roger Barlow mas que não teve impacto considerável na 

vida científica do país819 .  

                                                 
 
816 William Cuningham, The cosmographical glass, citação fol. 30, tabelas fols. 31-32. 
817 “It is possible to find it not euery day, but also euery hour: but I will reserue that vntil an other 
season, and will shew you how to find the height of the Pole euery day (...)”,William Cuningham, 
The cosmographical glass, fol. 93. 
818 Em 1597 surgiu uma edição revista mas até essa data o livro foi publicado mais 4 vezes. Só em 
1630 se registou a ultima edição. Não se deve descartar a hipótese de alguns textos em vernáculo e 
traduções circularem entre os navegadores ingleses antes da publicação da tradução de Cortés. Um 
exemplo é o ms. Harley 167, da British Library. Este texto manuscrito contém, nos fls. 39-75, o que 
parece ser uma tradução de um tratado espanhol com instruções (por exemplo: áureo numero desde 
1578 até 1641 com a inscrição: “Dios Ha dado que yo ganado”) e tabelas solares para 1578-1579. O 
texto espanhol regista ainda roteiros e localizações de terras (por exemplo na costa do Brasil). No 
fim, tem um regimento da costa do Brasil, em português e já com apontamentos em inglês, fls. 73r-
74v.  
819 Barlow era um mercador originário de Bristol que residia ou residiu longa temporada em Sevilha, 
pelo que estaria familiarizado com a actividade da Casa de la Contratación. Sobre isto ver: E. G. R. 
Taylor, The mathematical practitioners of Tudor and Stuart England, p. 18 e indicações 
bibliográficas dadas pela autora.  
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A sugestão da tradução e publicação do Breue compendio partiu de Stephen 

Borough (c. 1534-1584), Chief Pilot da Muscovy, que tinha estado em Sevilha a 

convite da Casa de la Contratación. O mesmo Borough, impressionado com essa 

experiência, e possivelmente pelo contacto com John Dee (importante figura da 

vida científica inglesa de quem se falará adiante), encetou várias acções a favor da 

criação de um cargo de pilot-major em Inglaterra, uma manifesta emulação do 

cargo espanhol de piloto mayor. 

Borough escreveu (c. 1563) uma petição em que evidenciava o avanço da 

arte de navegar espanhola, o criterioso processo de certificação dos pilotos e o que 

estes factos favoreciam as navegações e reduziam as perdas de cargas e homens820 . 

A petição surtiu efeito e, em 1564, Borough foi indicado para o cargo, com poderes 

bastante idênticos aos do piloto mayor em Espanha. Infelizmente para as suas 

pretensões, nunca foi confirmado neste cargo, sendo sim nomeado master dos 

navios dos rios Medway e Tamisa, um cargo também bastante importante e com 

obrigações semelhantes às pretendidas, embora menos abrangentes. Segundo 

Waters, nos anos seguintes, o desenvolvimento na formação e certificação de 

homens do mar seria assegurado em grande parte por acção de companhias 

comerciais.  

Em 1581 surgia a tradução de outro grande tratado espanhol – a Arte de 

Navegar821  de Pedro de Medina – com o nome The Arte of Nauigation822 . Mas, em 

Inglaterra, este tratado não teria o sucesso do seu congénere espanhol, apesar de 

haver indícios do seu uso a bordo, por exemplo na expedição de Frobisher em 

1576823 .  

                                                 
 
820 British Library, Lansdowne ms. 116, fls. 6-7, (ca. 1563). Transcrição disponível em David 
Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, pp. 513-514. 
821 Pedro de Medina, Arte de navegar (...) (Valladolid: F. Fernández de Córdoba, 1545). 
822 The arte of nauigation: wherein is contained, all the rules, declarations, secrets, and aduises, 
which for good nauigation are necessary, and ought to be knowen and practised: and are very 
profitable for all kinde of mariners. Made by (master Peter de Medina) directed to the right 
excellent and renowned lord, don Philippe, prince of Spaine, and of both Siciles. And now newely 
translated out of Spanish into English by John Frampton (London: Thomas Dawson, 1581). 
823 David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 530. 
Waters aponta para o uso da versão espanhola. A lista de livros requisitados não prova o uso de 
todos estes livros, até porque muitas das informações são repetidas de uns para outros. Também a 
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Em 1574, William Bourne (fl. 1565-1588)824  iria dar ao prelo o primeiro 

regimento inglês – A regiment for the sea. Antes ainda, em 1571, Bourne mandara 

imprimir um texto mais sóbrio, An almanacke and prognostication for three 

years825  (a primeira edição datava de 1567) e aí incluíra já algumas simples regras 

de navegação ao jeito dos tratados espanhóis. 

Bourne já não apresenta dúvidas em classificar a navegação como uma das 

principais e mais necessárias ciências praticadas em Inglaterra826 . No que diz 

respeito a conteúdos, chama a atenção para o conhecimento do caminho do Sol pelo 

Zodíaco, informação muito necessária para os navegantes, e que levanta a 

possibilidade de ter sido influenciado pela leitura do Breue Compendio de Cortés. 

Apesar de não dar tabelas correspondentes mas sim tabelas de declinação do Sol e 

considerar ainda o valor e 23º 28’ para a inclinação máxima da eclíptica, a 

inspiração no livro de Cortés ganha força porque Bourne escreve a sua “opinião” de 

que o valor da distância da estrela polar ao pólo é 4º (considera já a correcção para 

o ano em que escreve)827 . Qualquer dúvida em relação à influência do livro 

espanhol é dissipada pela leitura da décima sexta regra “Now for to make your 

                                                                                                                                        
 
literatura de viagens de produção espanhola teve traduções para inglês, como é o caso da tradução de 
John Frampton, A Discourse of the Navigations which the Portingales do make to the Realmes and 
Prouinces of the East partes of the Worlde and of the knowledge that groewes by them of the great 
thinges, which are in the Dominions of China, writen by Bernardine of Escalanta, of the Realme of 
Galisia Priest (London: Thomas Dawson, 1579). Trata-se de Discurso de la navegacion que los 
portugueses hazen a los reinos y provincias del Oriente y de la noticia que se tiene del reino de 
China (Sevilla: Alonso Escrivano, 1577), de Bernardino de Escalante. Mais informações sobre 
literatura espanhola em Inglaterra, ver por exemplo: John Garrett Underhill, Spanish literature in the 
England of the Tudors (New York: Columbia University Press, 1899); Gustav Ungerer, «The 
Printing of Spanish Books in Elizabethan England», The Library: Transactions of the Bibliographic 
Society, 20 (1965) 177-229. 
824 Para mais informações biográficas sobre Bourne, veja-se: A Regiment for the Sea and other 
Writings on Navigation by William Bourne of Gravesend, a Gunner (c. 1535-1582), E.G.R. Taylor 
(Ed.), (London: Hakluyt Society, 1963). Para saber mais sobre a bibliografia atribuída a Bourne 
veja-se ainda o seguinte sitio na internet, mantido por Stephen Johnston: 
http://www.mhs.ox.ac.uk/staff/saj/bourne 
825 William Bourne, An almanacke and prognostication for three years that is to saye for the peace 
of oure Lord. 1571. and 1572. and 1573. nowe newlye added unto my late Rulles of Nauigation, was 
printed iiii. yeres past (London: Thomas Purfoot, 1571). 
826 “Of all sciences that is used with us in England, Nauigation is one of the principall and most 
necessary (...)”, William Bourne, An almanacke and prognostication for three years, fl. Ciiii r. 
827 E. G. R. Taylor não hesita ao afirmar a influência de Cortés, “(…) in 1567 he [Bourne] published 
an Almanack (…) he attached a brief summary of Cortes’s teaching which he called Certen Rules of 
Navigation”, The mathematical practitioners of Tudor and Stuart England, p. 33. 
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instruments for the Sea with their uses, you shall repayre to the booke of 

Nauigation, made by Martine Cortis”828 . 

O posterior A regiment for the sea (Londres: 1574)829  alcançou bastante 

reconhecimento na época, tendo sido imprimido por dez vezes em inglês (até 1631), 

e mais três em holandês. Este livro, dedicado a Edward Fiennes Clinton, Lord High 

Admiral da marinha, e dirigido a viajantes, marinheiros e mercadores, além de ter 

servido como exemplo para muitas publicações futuras, descreve pela primeira vez 

um instrumento conhecido como barquinha, ou linha de barquinha (do inglês log-

line). Como já referido, o autor fez um considerável aproveitamento das matérias do 

seu antecessor, onde salta à vista a “evolução” do valor da máxima inclinação da 

eclíptica para 23º 30’, apesar de manter o valor antigo nas tabelas solares 

(actualizadas para os anos que agora considera). A filiação no trabalho de Martín 

Cortés é reafirmada ao longo de todo o livro, remetendo o leitor várias vezes para a 

tradução como aliás fica patente, por exemplo, no caso do fabrico de cartas (19. 

Chapter), na discussão que apresenta sobre a declinação magnética e no relógio de 

Sol universal. No entanto, não se nota qualquer referência ao valor de 4º 9’ para a 

distância da polar ao pólo (referido por Cortés), mas sim a adopção do regimento 

mais comum, com o uso de 3º 30’.  

Um capítulo onde se denota uma convergência com assuntos abordados na 

obra de Nunes é o Capítulo 16 – sheweth howe many miles will annswere to one 

degree of Longitude, in euery seuerall Latitude (...)830 . Aqui Bourne sugere uma 

aplicação gráfica para determinar o valor do grau em diferentes latitudes semelhante 

à que Nunes apresentou no Tratado em defensam da carta de marear (Obras, I, p. 

180). A proposta de Bourne é mais simples que a de Nunes e apresenta já conversão 

                                                 
 
828 William Bourne, An almanacke and prognostication for three years, fl. Gv r. 
829 William Bourne, A Regiment for the Sea: Conteynyng most profitable Rules, Mathematical 
experiences, and perfect knowledge of Nauigation, for all Coastes and Countreys: most needful and 
necessary for al Seafaryng men and Trauellers, as Pilotes, Mariners, merchants. etc. Exactly 
deuised and made, by William Bourne (London: Thomas Dawson, 1574). Este livro teve 11 edições 
inglesas entre 1574 e 1631, e pelo menos 3 edições holandesas, datando a primeira de 1594. Um 
estudo deste livro foi apresentado por Eric H. Ash, Power, knowledge, and expertise in Elizabethan 
England, pp. 142-153.  
830 William Bourne, A Regiment for the Sea, fls. 44r-44v.  
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em milhas inglesas; além disso os valores para o regimento das léguas não são os 

apresentados por Nunes. Por tudo isto, não será lógico defender que Bourne se 

inspirou directamente em Pedro Nunes para elaborar esta solução gráfica, ou 

qualquer outra parte deste seu trabalho. 

Contudo, não é de excluir que Bourne conhecesse, pelo menos, a fama de 

Pedro Nunes. Mas para que tal afirmação faça sentido há que seguir uma via de 

influência indirecta, via essa que será de crucial importância para entender a 

penetração do trabalho de Pedro Nunes em Inglaterra. No meio do capítulo 18, em 

que Bourne apresenta algumas regras práticas e muito básicas para navegar usando 

um globo (que nada têm que ver com as noções de rumo mais avançadas831), faz 

prova da redondeza da terra relembrando o desaparecimento dos navios no 

horizonte. Não haveria nada de especial nesta comum menção não fosse o recurso a 

uma “prova” presente num certo prefácio da recente tradução inglesa dos Elementos 

de Euclides (tradução a cargo de Henry Billingsley, publicada em 1570), elaborado 

por um tal Dr. Dee832 , o mesmo que era consultor para assuntos de navegação da 

Muscovy e que ficaria registado na história como uma das grandes influências na 

vida científica inglesa da segunda metade do século XVI. 

A figura de John Dee (1527-1608/9) é absolutamente central para a 

compreensão da ciência inglesa do século XVI. Raros serão os estudos que não se 

lhe referem, raros os que não se sentem atraídos a tecer opiniões sobre a sua 

personalidade. Existem por isso diversas maneiras de abordar o tema “John Dee”, 

delimitadas pelo seu lado científico e pelo seu lado místico. No entanto, todas 

conduzem a uma mesma conclusão: apesar de multiforme, a sua personalidade 

científica é a soma de todos os seus interesses e por isso é paradigmática de um 

certo grupo de praticantes da ciência da época.  

No que diz respeito à colaboração entre Billingsley e Dee a favor do 

desenvolvimento da ciência transcreve-se, uma vez mais, a opinião de David 

Waters:      

                                                 
 
831 David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 77. 
832 William Bourne, A Regiment for the Sea, fl. 48. 
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Henry Billingsley and Dr Dee were the scientific spokesmen of the growing body of 
Englishmen who were inspired by a passionate belief in the usefulness of 
mathematics and by the necessity, if England was to benefit from the new learning 
already enriching Europe, for English craftsmen and professional men to be educated 
in mathematics. Thus both kindled an intellectual torch for English craftsmen akin to 
that which Cuningham, a dozen years before, had lit for scholars, merchants and men 
of affairs with his Cosmographical Glasse. 
Moreover, Dee’s and Billingsley’s work illuminated so vividly the various 
mathematical sciences, amongst them navigation, hydrography, horology and 
astronomy that, within a short while, many Englishmen were using these sciences in 
the practice of their crafts and others were contributing to their further development 
with original mathematical invention.833 

 

Para Waters estes dois homens acreditavam no valor da matemática e 

contribuíram para o estabelecimento da matemática enquanto base de saberes, até 

então, “artesanais”. Um desses “saberes artesanais” era a arte de navegar. Este é 

exactamente o espírito do programa noniano de matematização do real.  

Não é novidade que John Dee conhecia e admirava a obra de Pedro Nunes. 

Assim, as linhas que se seguem são dedicadas a analisar este binómio, e uma das 

mais importantes vias de entrada do trabalho de Pedro Nunes em Inglaterra.   

 

John Dee 
 

Nascido em 1527 nos arredores de Londres, foi em 1558 que John Dee 

publicou o seu primeiro trabalho, Propaedeumata Aphoristica834 . Este texto foi 

uma primeira tentativa de John Dee impulsionar o seu complexo sistema de estudo 

da natureza: nas palavras de Wayne Shumaker tratava-se principalmente de uma 

                                                 
 
833 David Waters, “English navigational books, charts and globes printed down to 1600”, p. 244. 
834 John Dee, Propaedeumata aphoristica Ioannis Dee, Londinensis, de praestantioribus quibusdam 
naturae virtutibus. Este livro tem duas edições conhecidas: (London: Henry Sutton, 1558) e 
(London: Reginald Wolfe, 1568). 
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série de “receitas” “for applying arithmetic and geometry to a standard scholastic 

physics and astronomy”835 . 

                                                

No início deste livro inclui uma dedicatória ao seu amigo – o cartógrafo 

Gerard Mercator – na qual recorda os bons tempos que ambos terão passado em 

torno de questões filosóficas836  em Lovaina. Dee justifica-se perante o atraso na 

conclusão deste seu tão aguardado trabalho científico, com o facto de ter ficado 

gravemente doente no ano anterior. É então que faz uma declaração inesperada:   

 

(...) you should know that, besides the extremely dangerous illness from which I 
have suffered during the whole year just past, I have also borne many other 
inconveniences (from those who, etc.) which have very much hindered my studies, 
and that my strength has not yet been able to sustain the weight of such exertion and 
labor as the almost Herculean task will require for its completion. And if my work 
cannot be finished or published while I remain alive, I have bequeathed it to that 
most learned and grave man who is the sole relic and ornament and prop of the 
mathematical arts among us, D. D. Pedro Nuñes, of Salácia, and not long since 
prayed him strenuously that, if this work of mine should be brought to him after my 
death, he would kindly and humanely take it under his protection and use it in every 
way as if it were his own: that he would deign to complete it, finally, correct it, and 
polish it for the public use of philosophers as if it were entirely his. And I do not 
doubt that he will himself be a party to my wish if his life and health remain 
unimpaired, since he loves me faithfully and it is inborn in him by nature, and 
reinforced by will, industry, and habit, to cultivate diligently the arts most necessary 
to a Christian state. 837 

 
 
835 John Dee on Astronomy. Propaedeumata Aphoristica (1558 and 1568), editado e traduzido com 
notas gerais de Shumaker, Wayne, com introdução de Heilbron, John L., (Berkeley: University of 
California Press, 1978), «Preface», p. ix. 
836 A palavra usada para a acção é “philosophizing”, o que poderá ter um sentido mais vasto que o 
dado pela palavra portuguesa “filosofando”. 
837 “(...) me Scias, praeter periculosissimum, quo toto iam proxime elapso anno laboravi, morbum, 
alia etiam multa (ab illis, qui. &c.) esse perpessum incommoda, quae mea studia plurimum 
retardavere: viresque etiam meas, nondum posse tantum sustinere studii laborisque onus, quantum 
illud, Herculeum pene (ut perficiatur) requiret opus. Unde si mea haud queat opera, vel absolvi, vel 
emitti, dum ipse sim superstes, Viro illud legavi eruditissimo, gravissimoque, qui Artium 
Mathematicarum unicum nobis est relictum et decus et columen: nimirum D. D. Petro Nonio 
Salaciensi: Illumque obnixe nuper oravi, ut, si quando posthumum, ad illum deferetur hoc meum 
opus, benigne humaniterque sibi adoptet, modisque omnibus, tanquam suo, utatur: absolvere 
denique, limare. ac ad publicam Philosophantium utilitatem perpolire, ita dignetur, ac si suum esset 
maxime. Et non dubito. quin ipse (si per vitam valetudinemque illi erit integrum) voti me faciet 
compotem: cum et me tam amet fideliter, et in artes, Christianae Reip[ublicae] summe necessarias, 
gnaviter incumbere, sit illi a natura insitum: voluntate, industria, ususque confirmatum”. John Dee 
on Astronomy. Propaedeumata Aphoristica (I558 and 1568), pp. 114-115. É também possível 
encontrar esta carta em: M. Van Durme, Correspondance Mercatorienne (Anvers: De 
Nederlandsche Boekhandel, 1959), pp. 36-39. Excertos desta carta, em português, podem ser 
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Esta passagem revela uma intenção de fazer do português Pedro Nunes o fiel 

depositário do seu trabalho, em caso de impossibilidade de o continuar. De uma 

forma geral, os investigadores anotam esta referência mas têm passado ao lado de 

uma análise mais aprofundada do testemunho de Dee838. Alguns biógrafos 

mencionam este facto sob a forma de mera curiosidade839 .  

No campo da história da ciência, e em particular na história das navegações 

em Inglaterra, apesar de notada, esta ligação não tem sido muito enfatizada. Tome-

se o exemplo do interessante artigo «John Dee’s interest in the application of 

Nautical Science, Mathematics and Law to English naval affairs» de Robert 

Baldwin, publicado num dos mais importantes estudos globais sobre a 

personalidade de John Dee840 . No corpo do texto, totalmente dedicado ao interesse 

de John Dee na aplicação da ciência náutica, apenas uma linha refere o nome de 

Pedro Nunes: “Dee’s actions have to be viewed as determined by his own version 

                                                                                                                                        
 
encontrados em: A. Fontoura da Costa, A Marinharia dos Descobrimentos, p. 233; Ana Maria S. 
Tarrio, «Do humanista Pedro Nunes», Oceanos, 49 (2002) 96-108. Para uma tradução completa em 
português ver: Fernando B. S. Rua, «Relações entre John Dee e Pedro Nunes: a carta de Dee a 
Mercator de 20 de Julho de 1558», Clio. Revista do Centro de Historia da Universidade de Lisboa, 
10 (2004) 81-109. 
838 Exemplo disto: nas «General notes» de Shumaker e Heilbron da edição de Propaedeumata 
aphoristica anota-se “Dee submits his unpublished writings to a literary executor, the mathematician 
Pedro Nuñes, for editing if his own life should be cut short (…)”. John Dee on Astronomy. 
Propaedeumata Aphoristica (I558 and 1568), p. 205. 
839 Nunes não é mencionado por Charlotte Fell-Smith, John Dee. 1527-1608 (London: Constable and 
Company, 1909). Outro exemplo, Benjamin Wolley faz duas breves referências a Nunes neste livro. 
Na p. 20: “Dee also met Pedro Nuñez, then the leading navigator in Lisbon, from where Colombus 
had set off in 1492 in search for a western passage to the Indies. Nuñez evidently became a close and 
important intellectual friend. When Dee was struck down with a serious illness in the late 1550s, he 
appointed Nuñez his literary executor.”, e, novamente, na p. 51: “He [John Dee] arranged for a draft 
of Propaedeumata to be published, and handed over the rest of his literary affairs to his Friend Pedro 
Nuñez”. Benjamin Wooley, The Queen’s conjuror: The Science and Magic of Dr. John Dee, adviser 
to Queen Elizabeth I (New York: Henry Holt and Co., 2001). Não há provas de que Dee e Nunes se 
tenham conhecido pessoalmente. Wooley está enganado quando chama Nunes “the leading navigator 
in Lisbon”. Pedro Nunes não foi um navegador, foi um cosmógrafo. E Colombo não partiu de 
Lisboa na sua primeira viagem, mas sim de Palos de la Frontera (Huelva, Espanha).  
840 Robert Baldwin, «John Dee’s interest in the application of Nautical Science, Mathematics and 
Law to English naval affairs», in: Stephen Clucas (ed.), John Dee: Interdisciplinary Studies in 
English Renaissance Thought, International Archives of the History of Ideas/Archives 
internationales d’histoire des idées (Dordrecht: Springer, 2006) 97-130. De referir que todo este 
volume é de grande interesse para o estudo de John Dee. 
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of an interdisciplinary, technological and mathematical vision of the Habsburg 

Empires. (...) It was a structured system of quasi-colonial thought developed 

initially in the Armazéns da Guinée (...) The whole notion was brought to its 

academic apogee by his great friend and fellow mathematician, Pedro Nuñez.”841   

Apesar de tudo, investigadores como Eva G. R. Taylor e David Waters 

fugiram a essa regra e aprofundaram o estudo da ligação entre os dois homens842 . 

Uma das passagens mais esclarecidas é de E. G. R. Taylor:  

 

(...) John Dee had formed (under circumstances that are quite unknown) a close 
friendship with his great Portuguese contemporary Pedro Nunes, and throughout his 
career as mathematical adviser to a long succession of English explorers he is found 
to be applying the principles laid down in Nunes’ important works upon nautical 
science. Three of Nunes’ books, De Erratis Orontii, De Crepusculis, and De 
Navigatione were in Dee’s library, and it is possible that the five-foot Quadrant and 
ten-foot cross-staff which he describes as in his possession were graduated on the 
principle of the Nonnius (...). 843   

 

A autora não só refere uma profunda amizade entre os dois como afirma que 

Dee aplicou princípios presentes nos trabalhos de Pedro Nunes durante a sua 

carreira e que os transmitiu aos seus colaboradores. 

Em Portugal, a carta de Dee foi analisada e totalmente traduzida num artigo 

de Fernando Rua, intitulado «Relações entre John Dee e Pedro Nunes: a carta de 

Dee a Mercator de 20 de Julho de 1558»844 . Neste artigo, Rua lista já algumas das 

evidências que aqui se irão apresentar mas opta principalmente por explorar a 

ligação entre os dois homens a partir de um interesse comum em astrologia.  

                                                 
 
841 Robert Baldwin, «John Dee’s interest in the application of Nautical Science, Mathematics and 
Law to English naval affairs», p. 108. 
842 Além dos principais títulos destes autores, ver especificamente: E. G. R. Taylor, Tudor 
Geography, 1485-1583 (New York: Octagon Books, 1968); «Canon gubernauticus. An 
Arithmeticall Resolution of the Paradoxall Compas», in: William Bourne, A Regiment for the Sea 
and other writings on navigation, E. G. R. Taylor (ed.) (Cambridge: At the University Press, 1963), 
pp. 419-433. 
843 E. G. R. Taylor, «The English debt to Portuguese nautical science in the 16th century», p. 8 
844 O já referido artigo Fernando B. S. Rua, intitulado «Relações entre John Dee e Pedro Nunes: a 
carta de Dee a Mercator de 20 de Julho de 1558». 
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Coincidência ou não, na cultura popular a ligação entre Dee e Nunes não foi 

ignorada. Por exemplo, Umberto Eco no seu romance O pêndulo de Foucault 

desenvolveu a ideia de que Dee seria uma peça significativa na teoria da 

conspiração conhecida como “o plano” e que fez uso dos serviços cosmográficos de 

Nunes845 . Na internet regista-se um sítio onde se desenvolve um estudo interessante 

e são abordados alguns aspectos da conexão entre Dee e Nunes, mas disto falar-se-á 

mais adiante846 . 

Com efeito, a carta a Mercator, por si só, não explica por que razão Dee fez 

de Nunes seu executor literário, ou porque refere a profunda amizade entre ambos 

ou porque identifica Nunes como um cultor das “artes mais necessárias a um estado 

cristão”. Aliás, se se tiver em conta a lista de trabalhos que Dee tinha concluído em 

1558 (lista incluída na mesma carta) podem-se encontrar trabalhos de matemática, 

astronomia, perspectiva, cosmografia, e outros tópicos que podem ser classificados 

como artes ocultas, mas apenas um trabalho dedicado à navegação – o assunto 

científico que claramente interessava a ambos. Isto sugere que, mais do que uma 

influência nos assuntos de náutica e navegação, se torna necessário clarificar a 

extensão real de interesses científicos entre estes dois homens. Levantam-se um 

conjunto de questões que obrigam a respostas mais detalhadas, por exemplo: O que 

poderia John Dee saber sobre o trabalho científico de Pedro Nunes? Quando, 

porquê e onde surgiu este interesse? Terá sido a referência a Pedro Nunes na carta a 

Mercator, um episódio isolado? Ou ainda, o trabalho matemático de John Dee 

reflecte algumas das ideias de Pedro Nunes? Em suma, que importância teve a 

relação entre estes dois homens no desenvolvimento do pensamento científico de 

John Dee? 847 

                                                 
 
845 Umberto Eco, Il pendolo di Foucault (Milano: Bompiani, 1988). Edição portuguesa: O pêndulo 
de Foucault (Lisboa: Difel, 1989). 
846 http://www.wilhelmkruecken.de. Trata-se de uma página muito interessante onde inclusivamente 
se pode encontrar uma análise matemática do Canon Gubernauticus de John Dee, do qual se falará à 
frente. Também este sítio serviu como fonte deste estudo.  
847 Algumas destas questões já foram já definidas por Henrique Leitão no seu trabalho “Maritime 
discoveries and the discovery of Science: Pedro Nunes and Early Modern Science”, in: Victor 
Navarro-Brotóns, William Eamon (eds.), Más allá de la Leyenda Negra: España y la Revolución 
Científica. Beyond the Black Legend: Spain and the Scientific Revolution (Valencia: Instituto de 
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***** 

 

John Dee é considerado pelos historiadores uma das personalidades mais 

interessantes da ciência do reinado de Elizabeth I. Na época, desenvolveu uma rede 

de contactos a nível nacional e internacional que se estendia desde a corte à 

universidade e a outras instituições, promovendo a partilha de conhecimento e 

trabalho científico. A par das suas várias actividades, o Dr. Dee colaborou com a 

Muscovy Company e entre os seus contactos destacam-se Richard Chancellor, John 

Davis, Richard Hakluyt, Walter Raleigh, Francis Drake, Thomas Digges, Thomas 

Blundeville e Thomas Harriot848 . De facto, os seus conhecimentos interceptavam os 

mais importantes grupos de mathematical practitioners da época. É também 

conhecido que a nível internacional Dee estabeleceu contacto pessoal e científico 

com muitos homens da ciência como Girolamo Cardano, Oronce Finé, Federico 

Commandino, Abraham Ortelius, Gogava, Ramus, Gemma Frisius e Gerard 

Mercator849 . 

Quando jovem estudou na Universidade de Cambridge mas a sua procura 

por conhecimento fê-lo rumar à Europa continental em 1547. Durante essa sua 

viagem passou por Lovaina, o que se iria revelar muito significativo para o 

desenvolvimento das suas ideias científicas. De facto, terá sido durante a sua estadia 

nos Países Baixos, primeiro em 1547 e mais tarde entre 1548 e 1550, que o jovem 

Dee poderá ter travado conhecimento com o trabalho de Pedro Nunes. Nessa época, 

a Flandres estava sob domínio espanhol e Portugal mantinha uma ligação comercial 

                                                                                                                                        
 
Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero, Universitat de València, C.S.I.C., 2007), pp. 
89-104. 
848 Outros como Robert Norman também conheciam os trabalhos de Dee: E. G. R. Taylor, The 
mathematical practitioners of Tudor and Stuart England, p. 38. Também Humphrey Gilbert e 
Edward Worsop foram influenciados pela leitura do Prefácio de Dee, confirmando influências do 
texto em praticantes com interesses noutras artes matemáticas que não somente a navegação, E. G. 
R. Taylor, The mathematical practitioners of Tudor and Stuart England, p. 39. 
849 Por exemplo: “Anyone who was anyone in Elizabethan geography knew Dee.”, Lesley B. 
Cormack, Charting an empire: geography at the English universities, 1580-1620 (Chicago: 
University of Chicago Press, 1997), p. 126. 
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com Antuérpia850 , pelo que os escritos de Pedro Nunes teriam chegado sem grande 

dificuldade a Lovaina, a cidade onde Gemma Frisius (1508-1555) ocupava uma 

posição de grande importância científica e onde reuniu um grupo a quem deu aulas 

privadas de geometria e astronomia851 .  

Além disso, existia na região uma significativa comunidade judaica de 

origem portuguesa. Entre algumas figuras de destaque encontrava-se Diogo Pires ou 

Didacus Pyrrhus Lusitanus (1517-1599) que estudou medicina na Universidade de 

Salamanca852 . Acabou por não terminar esses estudos tornando-se um poeta 

reconhecido chegando mesmo a escrever um poema que foi incluído como 

dedicatória na edição de Gemma (1540) da Cosmografia de Apiano. Gemma e Pires 

tinham Rutger Ressen (Rutgerus Rescius) como amigo comum. Esta ligação através 

de Pires não passa de uma conjectura. Apesar de tudo é sabido que havia um 

interesse por disciplinas matemáticas como a cartografia ou a navegação e tanto 

Gemma como Gerard Mercator (1512-1594), seu aluno, terão aí prestado atenção 

aos escritos de Nunes853 .  

À data que Dee esteve em Lovaina, Nunes já tinha publicado três livros, 

facto que lhe granjeara uma certa reputação como matemático por toda a Europa854. 

Com os seus tratados, Nunes liderou o uso de ferramentas matemáticas para 

resolver problemas do “real”, criando também uma nova disciplina: a ciência 

                                                 
 
850 Portugal manteve a Feitoria da Flandres, uma secção da casa da Índia em Lisboa, na Antuérpia 
desde 1508 até 1549 (região que estava sob domínio espanhol). 
851 “(…) il [Gemma Frisius] donnait depuis 1543 et au moins jusqu’en 1547, à son domicile, des 
leçons privées qui portaient sur la géométrie et l’astronomie. Elles étaient fréquentées notamment 
par Gérard Mercator, l’Espagnol Juan de Rojas, l’Anglais John Dee et le Frison Sixtus ab 
Hemminga.”. Fernand Hallyn, Gemma Frisius, arpenteur de la terre et du ciel (Paris: Éditions 
Champion, 2008), p. 16. 
852 Sobre Diogo Pires ver: António Manuel Lopes Andrade, O Cato Minor de Diogo Pires e a poesia 
didáctica do século XVI, Dissertação de Doutoramento, Universidade de Aveiro, 2005. 
853 Sabe-se que Mercator tinha na sua biblioteca pessoal impressões e cópias de manuscritos dos 
livros de Pedro Nunes. Ver: Anne Cherton, Marcel Watelet, «Catalogus», in: Marcel Watelet (dir.), 
Gérard Mercator cosmographe (Bruxelles: Fonds Mercator de la Banque Paribas, 1994) 403-413. 
854 Para mais informação sobre a difusão do trabalho de Pedro Nunes nos círculos eruditos europeus 
ver: Henrique Leitão, «Sobre a difusão europeia da obra de Pedro Nunes», Oceanos, 49 (2002) 110-
128; Henrique Leitão, “Maritime discoveries and the discovery of Science: Pedro Nunes and Early 
Modern Science”, in: Navarro-Brotóns, Victor; Eamon, William (eds.), Más allá de la Leyenda 
Negra: España y la Revolución Científica. Beyond the Black Legend: Spain and the Scientific 
Revolution (Valencia: Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero, Universitat 
de València, C.S.I.C., 2007) 89-104. 
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náutica, baseada na compreensão e utilização de princípios e ferramentas 

matemáticas nas actividades náuticas.  

John Dee poderá ter tomado conhecimento das ideias de Nunes em Lovaina, 

nos finais dos anos quarenta. Os tratados em português (1537) sobre navegação, 

terão sido ali cuidadosamente analisados durante alguns anos. Em resultado desta 

investigação e de outros estudos relacionados Mercator construiu um globo com 

linhas de rumo em 1541 e, em 1545, Gemma Frisius incluiu uma descrição da linha 

de rumo na sua edição da Cosmographia855  de Apiano.  

Mas o contacto precoce de Dee com o trabalho de Nunes não se terá 

limitado à sua ligação ao grupo de Gemma. Por volta de 1550/1, John Dee viveu em 

Paris onde conheceu, entre outros, Oroncio Fineu. Foi nesta ocasião que também 

poderá ter tomado conhecimento do livro de Nunes sobre os erros matemáticos do 

professor francês856 . A leitura deste livro pode inclusivamente ter motivado o 

interesse de Dee pelos problemas não resolvidos acerca da quadratura do círculo e 

da duplicação do cubo presentes na tradução inglesa dos Elementos de Euclides 

(1570), estudo que ficará para uma futura oportunidade. 

E foi também em Paris que Dee se terá deparado com um dos mais 

agressivos ataques ao trabalho e Pedro Nunes, algo que só muito recentemente foi 

anotado. Em 1552, depois de voltar a Inglaterra, Dee estudou em detalhe um 

trabalho que havia sido publicado na capital francesa, em 1549, atacando as ideias 

de Nunes: o De nauigatione857  de Diogo de Sá.  

 

                                                 
 
855 Ver: «De Neotericorvm Hidrographorum ventis, et nauigandi artificio, deque inuenienda 
longitudinis differentia. Additio Gem[ma] Frisii.», Cosmographia Petri Apiani, per Gemmam 
Frisium apud Louanienses medicum & mathematicum insignem, iam demum ab omnibus vindicata 
mendis, ac nonnullis quoque locis aucta, additis eiusdem argumenti libellis ipsius Gemmae Frisii 
(Antuerpiae: sub scuto Basiliensi, Gregorio Bontio, 1545), fl. 23v-25v. 
856 No catálogo da biblioteca de Dee encontram-se listados: De erratis Orontii Finaei (item 100), 
Petri Nonii Salaciensis Opera (item 189), De crepusculis (item 674) e Libro de algebra (item 769). 
Julian Roberts, Andrew G. Watson, John Dee’s Library Catalogue (London: The Bibliographical 
Society, 1990). 
857 Diogo de Sá, De navigatione libri tres quibus mathematicae disciplinae explicantur ab Iacobo a 
Saa Equite Lusitano nuper in lucem editi (Parisiis: officina Reginaldi Calderii et Claudii eius filii, 
1549).  
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Figura 2.3.1. Lado esquerdo: Frontispício do De navigatione, que pertenceu a Dee. É 
possível ler “Joannes Deeus: 1552” no centro da página. Lado direito: pormenor da 
última página do livro com uma representação da monas hieroglyphica.  

 

Como já foi evidenciado anteriormente, este texto é composto por três 

livros, sendo o primeiro uma discussão em torno da Matemática e da sua 

contribuição na verdadeira produção do saber858 . Diogo de Sá, afirmava que o 

conhecimento certo e verdadeiro, tal como sustentou Aristóteles, só poderia ser 

obtido através de estudos filosóficos da natureza e não através de estudos 

matemáticos. De facto, Sá não parece ter tido problemas com o uso da matemática: 

a questão tinha uma natureza ontológica pelo que a matemática não poderia dar 

acesso ao verdadeiro conhecimento das coisas. Ele discutiu ainda a ordem de 

importância das ciências concluindo que a filosofia, e por vezes a física, antecediam 

a matemática no estudo dos fenómenos naturais. No segundo livro, Sá centrou o seu 

ataque nos tratados de Nunes usando uma disputa dialéctica entre um filósofo e um 
                                                 
 
858 Esta discussão estava muito viva no século XVI na Europa e tornou-se conhecida como quaestio 
de certitudine mathematicarum. Sobre a quaestio em Portugal e o papel do livro de Diogo de Sá 
nesta discussão ver o já referido trabalho de Bernardo Machado Mota, O estatuto da matemática em 
Portugal nos séculos XVI e XVII, Dissertação de Doutoramento, Universidade de Lisboa, 2008, ou 
respectiva edição.  
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matemático. E no terceiro livro, Sá continua a sua crítica, associando algumas das 

suas soluções a simples questões marítimas.  

Como se sabe, nos livros II e III Sá traduz uma grande parte do primeiro 

tratado

ndo ao estudo da cópia de Dee: o que já se sabia, a partir do catálogo 

de Rob

                                                

 de Nunes e analisa-o ponto por ponto, o que para todos os efeitos resulta na 

primeira tradução latina dos trabalhos de Pedro Nunes. Mas De nauigatione é muito 

mais interessante pelo que ataca do que pelo que propõe. Sá lança um ataque ao que 

entende ser o programa de Nunes: o uso da matemática como uma ferramenta de 

conhecimento absoluto sobre a natureza, e a matematização de todas as disciplinas 

científicas.  

Volta

erts e Watson, é que se registava a posse do livro de Sá na sua biblioteca em 

Mortlake. Mas só recentemente esta cópia atraiu o interesse sobre si; o que foi 

revelado aponta para um estudo detalhado do texto859 . A cópia, que se encontra 

assinada pelo próprio Dee está bastante apontada e sublinhada. As anotações feitas 

pela sua própria mão são reveladoras: no primeiro livro, ele estava acima de tudo 

interessado na discussão sobre a certeza do conhecimento matemático; no livro 

segundo revelou o seu interesse pela hierarquia das ciências e pelos princípios 

matemáticos da ciência náutica; e no livro terceiro mostrou-se interessado na 

tradução do texto noniano, prestando especial atenção ao discurso do “matemático” 

(isto é, nas palavras de Nunes traduzidas por Sá) e não manifestou grande interesse 

nas aplicações práticas propostas por Diogo de Sá.  

 

 
 
859 A cópia de Dee deste livro está hoje na Cambridge University Library, R*.5.27 (F). Para mais 
informações consultar também nota [B 154] do catálogo Julian Roberts, Andrew G. Watson, John 
Dee’s Library Catalogue (London: The Bibliographical Society, 1990). Na lista bibliográfica de 
1557 (British Library, Add. 35213), John Dee já possuia o De crepusculis (fl. 1v., primeira coluna), 
o De navigatione de Sá aparece já no fl. 2r. (segunda coluna). Regista-se ainda um De erratis 
Orontii Finaei (fl. 3v. primeira coluna). 
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Figura 2.3.2. Cópia do De nauigatione pertencente a Dee (fls. 17v-18r), revelando o 
estudo do livro I. 
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Figura 2.3.3. Cópia do De nauigatione pertencente a Dee (fls. 28v-29r). Estudo do 
livro II com pormenor de estudo da cabala e de Pico della Mirandola. 
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Figura 2.3.4. Cópia do De nauigatione pertencente a Dee (fls. 83v-84r). Estudo do 
livro III. Pormenores relacionados com linhas de rumo de pedro Nunes. De notar, as 
anotações e sublinhados de Dee destacando aspectos da teoria e o nome de Nunes no 
canto superior direito. 

 

Este novo dado é bastante interessante por várias razões. Um dos aspectos 

mais interessantes da obra de Sá, De navigatione, é que este livro, embora 

fornecendo uma tradução algo tendenciosa do tratado de náutica de Pedro Nunes, 

parece ter levado Dee a usá-lo como livro de texto. E este uso terá assentado em três 

pressupostos distintos. Em primeiro lugar, um estudo sobre a certeza das 

matemáticas, na sua vertente filosófica, que interessou a Dee como se viria a revelar 

na categorização das ciências matemáticas presente no Prefácio de 1570. Em 
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segundo lugar, uma vez que desconheço a sua capacidade de ler directamente 

português, neste texto Dee teria acesso a boa parte dos tratados nonianos em latim 

e, em terceiro lugar, além das discussões atribuídas a Nunes, o texto continha 

algumas indicações práticas básicas que poderão ter contribuído para o 

conhecimento da arte de navegar por Dee.       

É uma especulação plausível que a leitura do De navigatione tenha sido um 

factor decisivo que levou Dee a entrar em contacto com Pedro Nunes. Relembra-se 

que na carta de 1558 a Mercator, Dee afirmava explicitamente que se tinha 

correspondido com o matemático português durante algum tempo. Infelizmente, a 

natureza dessa correspondência não é conhecida mas é muito pouco provável que 

um tópico como a construção de tabelas de rumo tenha sido deixado de parte.  

E um dos frutos dessas discussões pode ter sido Canon Gubernauticus or an 

Arithmeticall Resolution of the Paradoxall Compas860 , que foi terminada algures 

durante o período em que Dee se referiu a Nunes como “ the most learned and 

grave man”. A opinião de Eva Taylor parece confirmar que este Canon “(...) was, in 

fact, a practical development on the teaching of Pedro Nuñez on this subject, and its 

invention belongs to a period when Dee in known to have been in personal touch 

with the great Portuguese”861 . 

Após regressar a Inglaterra nos anos 50, Dee ingressou num trabalho como 

consultor na Muscovy. Desenvolveu estreitos contactos com exploradores e 

navegadores e certamente transmitiu-lhes alguns conhecimentos mais avançados. 

Entre 1556 e 1558, John Dee interessou-se por resolver problemas de cartografia 

                                                 
 
860 O manuscrito de Dee Canon Gubernauticus está na Bodleian Library, Oxford (Ashmolean 242, 
No. 43). Este manuscrito não está datado e tem muitos valores corrigidos. Dee fez referência ao  
Canon novamente em The British Complement, of the perfect Art of Navigation; A great volume: in 
which, are contained our Queen Elizabeth her Arithmeticall Tables Gubernautick for Navagation by 
the Paradoxall compasse (of me, invented anno 1557) and Navagation by great Circles: and for 
longitudes, and latitudes; and the variation of the compasse finding most easily, and speedily; yea (if 
need be) in one minute of time, and sometime, without sight of Sun, Moon or Star; with many other 
new and needful inventions Gubernautick. Anno 1576. Este volume não foi impresso e está hoje em 
dia perdido. Edição moderna do Canon Gubernauticus: «Canon gubernauticus. An Arithmeticall 
Resolution of the Paradoxall Compas», in: William Bourne, A Regiment for the Sea and other 
writings on navigation, E. G. R. Taylor (ed.), (Cambridge: Cambridge University Press, 1963), pp. 
419-433. 
861 E. G. R. Taylor, Tudor Geography, p. 95. 
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introduzidos pela navegação em latitudes mais elevadas, calculando então um 

conjunto de tabelas conhecidas como Canon Gubernauticus. Estas tabelas eram 

auxiliares do que ele designava como “paradoxall navigation”, assunto mais tarde 

debatido por John Davis862 e outros autores. A partir destas tabelas podia desenhar-

se as linhas de rumo numa “paradoxall Compas” que Taylor definiu como um uma 

carta desenhada numa projecção zenital equidistante em que as linhas “paradoxais” 

seriam na realidade linhas de rumo.  

No Canon Gubernauticus, John Dee calcula a latitude e a longitude para as 

7 clássicas linhas de rumo ao longo do globo a partir de um ponto do equador até 

80º de latitude.  

 

 
Figura 2.3.5. Pormenor do mapa designado Dee/Humphrey Gilbert, cerca de 1582 
(Elkins Collection, Philadelphia Public Library). Trata-se de uma projecção polar e é 
possível que esta seja uma representação aproximada da “Paradoxal Compass”.  

 

 

                                                 
 
862 Um dos primeiros autores a escrever sobre “paradoxall navigation” foi John Davis no seu 
Seamans Secrets (Londres, Thomas Dawson, 1595). Sobre esta descrição falar-se-á adiante. 
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Curiosamente, e de acordo com a comparação de dados das tabelas de 

Wright e do Canon, o método que Dee usou não foi semelhante ao de Nunes mas 

sim semelhante ao que Wright viria a publicar em 1599863 . Segundo David Waters, 

Dee terá provavelmente discutido estas tabelas e a solução do triângulo náutico com 

Thomas Harriot, que desenvolveu uma solução para a projecção de Mercator, 

independentemente de Edward Wright. Este facto levanta algumas questões sobre o 

hipotético debate sobre o cálculo de linhas de rumo entre Dee e Nunes. Isto é, a ter 

havido debate, sugere uma separação de caminhos ou então apenas uma partilha de 

ideias e não de métodos de cálculo.  

Com ou sem relação epistolar entre os dois homens da ciência, mas 

certamente influenciado pelas ideias de Pedro Nunes, John Dee expressou a sua 

visão acerca da ciência náutica, no Prefácio dos Elementos864 , de 1570:  

 

The Arte of Navigation, demonstrated how, by the shortest good way, by the aptest 
Direction, and in the shortest time, a sufficient Ship, between any two places (in 
passage Navigable) assigned: may be conducted: and in all storms, and natural 
disturbances chancing, how, to use the best possible means, whereby to recover the 
place first assigned. What need, the Master Pilot, hath of other Arts, here before 
recited, it is easy to know: as, of Hydrography, Astronomy, Astrology, and 
Horometry. Presupposing continually, the common Base, and foundation of all: 
namely Arithmetic and Geometry. So that, he be able to understand, and Judge his 
own necessary Instruments, and furniture Necessary: Whether they be perfectly made 
or no: and also can, (if need be) make them, himself. (…) And also, be able to 
Calculate the Planets places for all times.(…) 
Sufficiently, for my present purpose, it doth appear, by the premises, how 
Mathematical, the Art of Navigation, is: and how it needed and also used other 
Mathematical Arts.865 

                                                 
 
863 David Waters (The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 372-
373). Este assunto é um pouco mais comentado adiante, aquando da análise do tratado de Wright. 
864 A edição dos Elementos foi muito importante para a ciência inglesa. Na opinião de David Waters: 
“Probably no other work in the English tongue has been so influential in stimulating the growth in 
England of mathematics, navigation, and hydrography, and in leading to the general application of 
mathematics to the daily problems of life (…)”. David Waters, The Art of Navigation in England in 
Elizabethan and Early Stuart Times, p. 131. 
865 John Dee, «Praeface», in: The elements of Geometrie of the most auncient Philosopher Evclide of 
Megara. Faithfully (now first) translated into the Englishe toung, by H. Billingsley, Citizen of 
London. Whereunto are annexed certaine Scholies, Annotations, and Inuentions, of the best 
Mathematiciens, both of time past, and in this our age. With a very fruitfull Præface made by M. I. 
Dee, specifying the chiefe Mathematicall Sciẽces, what they are, and wherunto commodious: where, 
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Esta definição de Dee repercutiu-se um pouco por toda a literatura náutica 

inglesa e é ainda hoje bastante válida. Mas a sua ideia da navegação ia mais longe já 

que defendia que o “moderno” navegador deveria basear a sua arte no 

conhecimento científico, proveniente de disciplinas matemáticas, algo que estava 

em perfeito consenso com a própria posição noniana. Na verdade, as ideias que 

ambos partilharam tiveram certamente eco por toda a Europa e foram incluídas em 

vários compêndios de navegação durante os séculos XVI e XVII, como já se viu no 

capítulo anterior e se verá ao longo desta tese. Em Inglaterra (e porque não dizer na 

Europa), John Dee foi dos primeiro a considerar a navegação como disciplina 

científica, o que reforça o seu papel central no “english awakening” e também como 

divulgador das ideias de Pedro Nunes. 

 

***** 

 

Se a influência de Nunes nas investigações de Dee sobre náutica estão 

identificadas, muito pouco tem sido dito sobre a influência mais alargada sobre 

outros aspectos matemáticos do trabalho de Dee. É difícil acreditar que Dee tenha 

considerado Nunes como “that most learned and grave man who is the sole relic 

and ornament and prop of the mathematical arts among us”, somente por ter 

aprendido com ele ciência náutica. Na verdade, parece haver evidências que 

mostram que esta influência foi mais alargada.  

Nos finais de 1590, Dee chamava a atenção para o facto de que havia 

terminado um trabalho em 1560, sobre áreas de triângulos planos, em três livros 

(De Triangulorum rectilineorum Areis, libri 3)866  dedicado a Pedro Nunes. 

                                                                                                                                        
 
also, are disclosed certaine new Secrets Mathematicall and Mechanicall, vntill these our daies, 
greatly missed (London: John Day, 1570). 
866 Trata-se uma carta escrita por volta de 1592 mas que apenas foi impressa em 1599. A referência 
completa é De Triangulorum rectilineorum Areis-libri-3-demonstrati: ad excellentissimum 
Mathematicum Petrum Nonium conscripti-Anno-1560. Ver sobre texto de 1592: The compendious 
rehearsall of John Dee, in: J. Crossley (Ed.), Autobiographical tracts. Remains historical and 
literary of Lancaster and Chester Counties (Vol. 1). (Manchester: The Chetham Society, 1851), pp. 
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Recentemente, Stephen Johnson estudou a ligação entre este trabalho e um trabalho 

perdido de Dee, Tyrocinium Mathematicum, também dedicado a Pedro Nunes867 . 

Esta dedicatória pode indicar para um conhecimento mais alargado do trabalho do 

cosmógrafo e possivelmente para uma busca de mecenato intelectual. Também 

pode indicar um interesse comum em tópicos matemáticos. Uma possibilidade pode 

ser o interesse pelos mesmos temas que Nunes publicou no seu Libro de algebra. 

Sabe-se que esta publicação resultou de um trabalho de cerca de três décadas onde 

se incluiu o estudo de áreas de figuras geométricas, como por exemplo triângulos 

no plano.  

Sabe-se também que anteriormente, em 1584, Dee e Jacob Kurtz 

examinaram instrumentos contendo melhorias (nónio) propostas por Nunes: “After 

dinner I went to Dr. Curtz home (…) he showed divers his labours and inventions 

mathematical, and chiefly arithmetical tables, both for his invention by squares to 

have the minute and second of observations astronomical, and so for the mending of 

Nonnius his invention of the quadrant dividing in 90, 91, 92, 93, etc.”868 . 

Novamente no Prefácio dos Elementos, Dee tentou justificar e promover a 

transcrição deste livro clássico para vernáculo869 . Deu exemplos de outros trabalhos 

semelhantes que decorreram um pouco por toda a Europa, e deu inclusivamente um 

                                                                                                                                        
 
1-45). Sobre texto de 1599, ver: John Dee, A letter, Containing a most briefe Discourse 
Apologeticall, with a plaine Demonstration, and feruent Protestation ,for the lawfull, sincere, very 
faithfull and Christian course, of the Philosophicall studies and exercises, of a certain studious 
Gentleman: An ancient Seruant to her most excellent Maiesty Royall (London: Peter Short, 1599). 
867 Recentemente, numa conferência de homenagem a John Dee (John Dee Quatercentenary 
Conference, Cambridge, 21-22 September 2009), Stephen Johnson apresentou uma comunicação 
onde afirmava uma ligação entre o De Triangulorum rectilineorum Areis e um trabalho perdido de 
Dee, Tyrocinium Mathematicum, também dedicado a Pedro Nunes. É possível aceder a um resumo 
desta investigação online: http://www.mhs.ox.ac.uk/staff/saj/texts/Dee%20Tyrocinium.pdf. Esta 
mesma comunicação deu origem a um artigo: Stephen Johnston, «John Dee on geometry: texts, 
teaching and the Euclidean tradition», (no prelo). 
868 Edward Fenton, The Diaries of John Dee (Oxfordshire: Day Books, 1998), p. 165. Jakob Kurtz 
discutiu também melhoramentos do nónio com Clávio. Sobre isto ver: Christoph Clavius, 
Corrispondenza, Ugo Baldini, Pier Daniele Napolitani (Eds.), Vol. II, (Pisa: Dipartimento di 
Matematica dell’Universite di Pisa, 1992), p. 64. 
869 Uma sugestão de disponibilizar textos científicos em inglês parece ter sido dada por William 
Thomas, em meados dos anos 40. Posteriormente ele iria apresentar uma tradução da esfera: The 
sphere of Sacrobosco. Dedicated to The high and mightie Prince Harry, Duke of Suffolk, Londres, 
British Library ms. Egerton 837. Nota de E. G. R. Taylor, The mathematical practitioners of Tudor 
and Stuart England, p. 314.  
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exemplo na Península Ibérica, sugerindo que houve conhecimento de temas de 

Nunes na Universidade, através do seu primeiro livro: “Nor yet the Vniuersities of 

Spaine, or Portugall, thinke their reputation to be decayed: or suppose any their 

Studies to be hindred by the Excellent P. Nonnius, his Mathematicall workes, in 

vulgare speche by him put forth.”870 . A defesa do uso do vernáculo na divulgação 

da ciência ganhara força um pouco por toda a Europa e Nunes também esteve 

envolvido neste processo. Isto reflecte o facto de Dee estar ciente dos trabalhos de 

Nunes de 1537, e certamente dos seus projectos de tradução, revelados quer nos 

Tratados e 1537 quer no De crepusculis, concordando com os seus motivos base871 .  

  

Em relação ao que até aqui já se escreveu sobre Dee e Nunes penso que há a 

reter que, em primeiro lugar, se confirmou uma evidente influência da obra de 

Pedro Nunes no trabalho que Dee dedicou à navegação. Em segundo lugar, foram 

mostradas fortes evidências de que esta influência foi mais extensa e que os dois 

homens partilharam pontos de vista sobre outros assuntos dos seus programas 

científicos.  

A conclusão principal é que, de facto, John Dee foi o primeiro e mais 

importante canal de entrada e divulgação das ideias científicas (principalmente 

sobre a navegação) de Pedro Nunes em Inglaterra, durante o século XVI. A 

produção científica do cosmógrafo português causou impacto no jovem John Dee, 

enquanto desenvolvia os seus estudos e contactava com outros homens da ciência 

que perseguiam orientações similares. Tal como Wiliam Sherman salientou: “These 

men [Frisius, Mercator, Ortelius and Nunes] exercised an influence on Dee that 

extended far beyond the classroom and long past his visit to Louvain”872 .  

Naturalmente, Dee acabou por desenvolver o seu próprio programa 

científico, numa primeira fase baseado no uso da matemática para descrever o real, 

                                                 
 
870 John Dee, «Praeface». 
871 Além de ter publicado o primeiro texto em português, Nunes publicou o seu último trabalho – 
Libro de Algebra – em espanhol. No De crepusculis, anunciou que estava a trabalhar numa tradução 
do De architectura de Vitrúvio, Pedro Nunes, Obras, II, p. 143.   
872 William H. Sherman, John Dee. The Politics of Reading and Writing in the English Renaissance 
(Amherst: University of Massachusetts Press, 1995), p. 5. 
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e que viria a promover enquanto consultor de assuntos científicos, junto de homens 

do mar mas também de várias ciências em Inglaterra. Na opinião de Shumaker e 

Heilbron:  

 

Dee’s contributions were promotional and pedagogical: he advertised the uses and 
beauties of mathematics, collected books and manuscripts, and assisted in saving and 
circulating ancient texts; he attempted to interest and instruct artisans, mechanics, 
and navigators, and strove to ease the beginner’s entry into arithmetic and geometry. 
It is in this last role, as pedagogue, that Dee displayed his competence, and made his 
occasional small contributions (which he classed as great and original discoveries) to 
the study of mathematics as a consultant on nautical subjects873   

 

Mesmo concordando com estas palavras, há que enfatizar ainda que Dee 

estaria perfeitamente consciente dos avanços científicos da sua época e que 

trabalhou e influenciou alguns dos mais influentes praticantes das matemáticas 

ingleses. 

O seu programa matemático seria lacrado no «Prefácio» dos Elementos de 

Euclides, que Yates considerou, em sentido lato: “the manifesto of Dee’s 

movement”874 . Peter French também subscreveu opinião semelhante: “The 

essential point to be remembered about Dee’s preface is that it is a revolutionary 

manifesto calling for the recognition of mathematics as a key to all knowledge and 

advocating broad application of mathematical principles”875 . Pode afirmar-se que 

este “manifesto revolucionário” contém influências nonianas. O polimato inglês foi 

influenciado não só em sentido estrito, na náutica, mas também no que diz respeito 

a uma visão mais alargada da ciência. A conclusão não pode ser outra que não 

assumir que Pedro Nunes merece bem mais do que uma simples referência à 

presença do seu nome numa carta escrita por John Dee. Fica por avaliar (o que 

constitui um trabalho mais complexo) que matérias foram ensinadas e passadas por 

                                                 
 
873 John Dee on Astronomy. Propaedeumata Aphoristica (I558 and 1568), p.17. 
874 Frances A. Yates, The Occult Philosophy in the Elizabethan Age (London: Routledge and Kegan 
Paul, 1979), p. 94. 
875 Peter French, John Dee, The World of an Elizabethan Magus (London: Routledge, 1972), p. 167. 
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Dee enquanto consultor para assuntos de navegação. Há ainda assim alguns indícios 

nesse sentido que importa considerar em estudos fururos876 . 

 

Thomas Digges 
 

Talvez o mais importante discípulo de John Dee tenha sido Thomas Digges 

(c. 1546-1595)877 . Era filho de Leonard Digges, também ele um homem que 

dedicou a sua vida às ciências mas que não viveu o suficiente para assistir à carreira 

do seu filho. Assim, foi Dee quem tomou conta da educação do jovem Thomas que 

teria pouco mais de treze anos quando o pai faleceu. Thomas Digges não chegou a 

frequentar a universidade, em vez disso a sua educação científica seguiu de perto os 

ensinamentos de John Dee878  que se referiu a ele como “my most worthy 

mathematical heir”879 . O seu pai, Leonard, que partilhava com John Dee a 

admiração por Roger Bacon, deixou boa parte dos seus trabalhos em manuscrito já 

que as suas opções políticas lhe granjearam uma certa ostracização no meio 

editorial. Alguns dos seus trabalhos foram editados pelo seu filho: A geometrical 

practice named pantometria (…) em 1571, onde incluiu o original Mathematical 

Discourse of Geometrical Solids, sobre sólidos platónicos e arquimedianos; 

reeditou A prognostication (…) With a perfit description of the celestiall orbes, by 

Thomas Digges (London: Thomas Marsh, 1576), ao qual adicionou um manifesto 

de apoio a Copérnico designado Perfit Description of the Celestiall Orbes (1576), 

                                                 
 
876 Eva Taylor (The mathematical practitioners of Tudor and Stuart England, p. 35) refere as suas 
instruções a Frobisher e ao seu mestre navegador, Cristopher Hall, defendendo, no entanto, que estas 
não foram aplicadas pelos intervenientes. Existem diversos manuscritos na British Library com 
instruções de John Dee e que seria interessante analisar com mais cuidado. Tive a oportunidade de 
estudar rapidamente alguns mas o facto de a letra ser, muitas vezes, de difícil leitura dificultou-me a 
apresentação de outras conclusões. Um exemplo é o ms. Harley 167. 
877 Para saber mais sobre Thomas Digges ver o «Chapter 2» (pp. 50-106) da tese de Stephen 
Johnston, Making mathematical practice: gentlemen, practitioners and artisans in Elizabethan 
England, 1994. 
878 Sobre a relação entre Dee e Digges ver a já referida tese de doutoramento de Stephen Johnston, e 
também E. G. R. Taylor, The mathematical practitioners of Tudor and Stuart England, p. 26. 
879 Stephen Johnston, Like father, like son? John Dee, Thomas Digges and the Identity of the 
Mathematician, p. 65. 
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que constituía uma tradução e adaptação de partes do livro I do De revolutionibus 

(1543). 

Certo é que, Dee e Thomas Digges, partilharam (no princípio) uma visão 

científica semelhante, o que ficou bem patente no seu interesse de publicar 

trabalhos sobre a nova de 1572880 . Apesar de tudo, a partir das décadas de 70 e 80 

verificou-se uma divergência no caminho científico dos dois homens, tendo Digges 

optado por uma carreira mais ligada ao serviço público e militar. Ao longo da sua 

vida interessou-se por assuntos que iam da astronomia à navegação, agrimensura, 

artilharia e matemática pura881 . 

Sabendo que Dee foi bastante influenciado por Nunes, torna-se interessante 

perceber se o seu discípulo regista alguma dessa influência. Na edição de 1576 do A 

Prognostication euerlastinge, Digges também publicou um pequeno texto intitulado 

Errors in the Arte of Navigation commonly practised, no sentido de apontar o que 

de errado se passava com a prática das navegações. Transcrevem-se e comentam-se 

de seguida algumas linhas do texto882 . A primeira observação aponta para um dos 

maiores problemas matemáticos da altura, as projecções cartográficas:  

 

First all their Chartes are descrybed with streyghte Meridane lynes runninge 
equidistante or Parallele which error is most manyfest to anye that hath tasted but the 
fyrste Principles of Cosmographye consideringe they are all great cyrcles and concur 
in the Poles.883 

 
Digges não faz mais que chamar a atenção para o facto de os meridianos 

representados no plano serem paralelos entre si, o que devia ser tomado em conta 

pelos homens do mar.  

                                                 
 
880 Sobre a nova publicou Alae seu scalae mathematicae (1573). Stephen Johnston, «Like father, like 
son? John Dee, Thomas Digges and the Identity of the Mathematician», p. 65. 
881 Além dos trabalhos já citados publicou, alguns textos breves sobre navegação e magnetismo e 
ainda um tratado sobre assuntos militares baseado em escritos do seu pai, Stratioticos (...) An 
Arithmeticall Militare Treatise (1579). 
882 Uma transcrição mais completa pode ser encontrada em David Waters, The Art of Navigation in 
England in Elizabethan and Early Stuart Times, pp. 533-534. Remete-se o leitor para a leitura desta 
transcrição. 
883 David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 533. 
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Depois comenta sobre a diferença entre as representações cartográficas de 

rumos: 

 
Secondly they suppose that runninge vpon any of their poynctes of their cumpasse 
they should passe in the circumference of a greate circle and therefore in the playne 
Chartes describe those wyndes with streight lines, but therein are they greatly 
abused, for the shippe stenninge the North and the South onlye maketh her course in 
a great circle, East or West shee descrybeth a Parallele, and being styrred on any 
other meane poynct (the cumpasse beinge truely rectified) shee delineateth in her 
course a curue or Helicall line, neither straight nor circulare, but myxte of both, and 
therefore to set forth these wyndes in the Chartes with streight lines is most 
erroneous.884 

 
Esta segunda observação comprova imediatamente uma relação com o 

trabalho de Pedro Nunes. Na altura em que Digges escreve esta já seria uma questão 

conhecida e debatida mas este continua a ser um dos mais precoces registos em 

vernáculo, fora de Portugal. 

Sobre o terceiro erro, escreve: 

 
Thirdly theyr rule to know the Latitude by the Pole starre adding or subtractinge 
from his Altitude accordinge to the situation of the Guardes, is also false, and that 
woorst is cannot be amended, but be it neuer so well rectified to one Clymate yet is it 
faulse, in all other.885 

 
Este comentário demonstra efectivamente uma filiação nos trabalhos 

nonianos. Nunes abordara esta questão no capítulo 7 das Opera (1566) e apenas 

decorridos dez anos já Digges avisava os marinheiros ingleses em relação à 

variação do regimento da estrela polar com a latitude. Uma vez mais, este é um dos 

mais (se não o mais) precoces registos em vernáculo desta questão.  

No ponto quarto exprime a sua opinião sobre o uso da balestilha a bordo, 

para tomar a altura dos astros:  

 
Fourthly theyr taking of the Sunne with their Balestile (as they terme it) is most 
faulse, and whereas some findinge the errour thereof have gone about to remedy the 
same by cutting of a parte at the ende thinckinge thereby it mighte approche to the 

                                                 
 
884 David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 533. 
885 David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 533. 

 420



Centre of the eye, they increase thereby the error, and make it more faulse. (...) this 
errour is mutch lyke the other of the Pole starre and situation of the Guardes (...). 886 

 
Percebe-se que esta quarta observação tem que ver com a paralaxe e as 

condições de uso da balestilha887 , assunto que Nunes abordou apenas 

superficialmente.  

E no quinto dos erros, aponta: 

 
Also the Rules they have to knowe howe manye leagues they, shall ronne vppon 
every poinct to raize one degree in latitude, are also meere faulse. For they serch that 
Arck Itinerall as though it were the Hypotenusa to a righte angled tryangle whose 
sides are circles of contrary nature, the one a Parallele the other a great circle, and 
therefore without all sense seke they by proportion of right lynes to deliuer their 
quantitie.888   

 

Nesta última referência nota-se uma questão pertinente e abordada por 

Nunes nos seus trabalhos, desta feita relacionada com regimento das léguas889 . Para 

terminar refere com ênfase a questão da determinação da longitude, problema que 

como se sabe só seria resolvido no século XVIII.  

Parece assim evidente que Thomas Digges conhecia alguns dos problemas 

estudados por Pedro Nunes. É possível conjecturar que estas eram questões 

debatidas com John Dee, o que confirma este último como o primeiro divulgador 

(em larga escala) do trabalho de Pedro Nunes em Inglaterra. Essa é uma opinião que 

partilho com Eva Taylor:  

 

The full-scale treatise on navigation which Digges more than once promised to 
publish890, and which he said he had already written, never appeared, but the notes 

                                                 
 
886 David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 533. 
887 Digges afirma ainda que estudou a questão e reformou o uso deste instrumento no seu Alea seu 
scalae mathematicae (1573). 
888 David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 533. 
889 Trata-se do “Regimento das legoas que respondem ao grao de norte sul per qualquer das quartas 
verificado pello autor: conforme a carta de marear” (Obras, Vol. I, pp. 173-174), matéria também 
presente no Capitulo 2 das Opera, Pedro Nunes, Obras, IV, pp. 300-302. 
890 A treatise on the Arte of Navigation, bewraying the gross errors by our Masters and Mariners 
practised, delivering new rules, and instruments infallible and practicable, some also accommodated 
to the vulgar capacity: with a discourse demonstrative upon sundry hypotheses of the Nautical 
Compass his variation, discovering rules for the invention of the longitude at all times to be 
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which he actually printed were all followed up by Thomas Hariot and cannot have 
failed to influence Edward Wright, whose own Certaine Errors in Navigation was 
drafted in part in 1589. (…) Both men alike, of course, owed much to what Pedro 
Nuñez had written, and Wright acknowledges this, as Hariot does too.891 

 

Thomas Blundeville  
 

Blundeville (c.1522-c.1606)892  foi um exemplo perfeito de um mathematical 

practitioner nas décadas de 80 e 90. Este nativo de Norfolk era um entusiasta das 

novas ciências matemáticas, estudou em Cambridge (embora não haja registos de 

matrícula) e entre os seus contactos contavam-se Dee, Wright, Briggs e Gilbert. 

Inserido naturalmente numa cultura de mecenato, esteve ainda ligado a círculos de 

nobres que apoiavam e motivavam os seus interesses, nomeadamente foi professor 

na casa de Francis Wyndham e foi mathematical tutor da casa de Sir Nicholas 

Bacon (pai de Francis Bacon e sogro de Wyndham), o mesmo a quem Leonard 

Digges havia dedicado trabalhos. Deixou escritas obras sobre diversos assuntos 

(publicou por exemplo o primeiro tratado de equitação em inglês) mas a sua 

produção científica pode considerar-se tardia. Só em 1589 saía o seu primeiro 

trabalho A Briefe Description of Universal Mappes and Cardes893 . Em 1594 

publicava o mais conhecido dos seus trabalhos – Thomas Blundevile His exercises 

containing sixe treatises in Cosmographie, Astronomie, and Geographie, as also in 

the Art of Navigation894 .  

                                                                                                                                        
 
practised, as certain as by the Eclipses, manuscrito referido em E. G. R. Taylor, The mathematical 
practitioners of Tudor and Stuart England, p. 324. 
891 E. G. R. Taylor, The mathematical practitioners of Tudor and Stuart England, p. 37. 
892 Sobre Blundeville ver também: Antoine de Smet, «Thomas Blundeville et l’histoire de la 
cartographie du XVIe siècle», Separata de Revista da Universidade de Coimbra, 27 (1979) 293-301. 
893 A Briefe Description of Universal Mappes and Cardes, and of Their Use: and Also of the Use of 
Ptholemey his Tables. Necessarie for those that delight in reading of Histories: and also for 
Traveilers by Land and Sea (London: Roger Ward, 1589). 
894 Thomas Blundevile His Exercises, containing sixe Treatises, the titles wherof are set down in the 
next printed page: which Treatises are verie necessarie to be read and learned of ail yoong 
Gentlemen that haue not bene exercised in such disciplines, and yet are desirous to haue knowledge 
as well in Cosmographie, Astronomie, and Goographie, as also in the Arte of Navigation, in which 
Arte it is impossible to profite without the helpe of these, or such like instructions (London: John 
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Este compêndio não opta por incursões pela matemática avançada e ao 

mesmo tempo, o seu volume e aspecto, não o faziam muito portátil. Desta maneira 

nem os matemáticos nem os praticantes de ofícios, como os pilotos, veriam nele 

grande utilidade. Na verdade, Blundeville escreveu este texto com objectivo de 

chegar a um público cortesão, com interesses científicos de nível amador, e que 

cada vez mais também se interessava por assuntos de índole científica, 

nomeadamente pela sua vertente prática. Pela sua abrangência, este trabalho 

também pode ser categorizado como um texto de transição, isto porque aqui se 

encontram referências aos tradicionais tratados de meados do século, aos trabalhos 

do presente mas também indícios dos trabalhos que iriam ditar os passos da 

disciplina nos anos vindouros. 

Os seus Exercises podem considerar-se um grande compêndio de 

matemática aplicada, tal como era entendida na altura (aritmética, cosmografia, a 

utilização dos globos, um mapa universal, o astrolábio e navegação). Aqui se 

encontram reunidos seis tratados: um tratado de aritmética básica, muito baseado no 

trabalho de Recorde, uma esfera, um tratado sobre uso de globos (Mercator e 

Molyneux são abundantemente citados) onde constam também as efemérides de 

Johannes Stadius, uma descrição do mapa de Petrus Plancius (1592), o 

Mathematical Jewel de John Blagrave e um tratado sobre navegação com 55 

capítulos (fl. 303r.-fl. 350v.). A isto juntam-se referências aos trabalhos de Gemma 

Frisius, a tabelas trigonométricas dos senos natural, tangentes e secantes de todos os 

ângulos do primeiro quadrante (copiado de Clávio), aos tratados de Cortés, Medina, 

Bourne, Norman, Hood, Borough, Wagoner e principalmente de Michel Coignet.  

Avaliando os seus conhecimentos, quer em termos dos contactos que 

manteve quer mesmo em termos intelectuais, será muito difícil conceber que 

Blundeville desconhecesse o nome de Pedro Nunes. Mas na verdade, tal não 

transparece neste seu livro já que não se encontra qualquer menção directa ao 

trabalho. O que existe são temáticas, agrupadas mais evidentemente no tratado de 

                                                                                                                                        
 
Windet, 1594). Para uma descrição deste texto ver: David Waters, The Art of Navigation in England 
in Elizabethan and Early Stuart Times, pp. 212-215. 
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arte de navegar, mas diluídas no corpo do texto: verifica-se a adopção do valor de 

23º 30’ para a inclinação máxima da eclíptica; há várias páginas dedicadas à 

determinação de distâncias entre lugares no globo (mas as autoridades referidas são 

Apiano, Gemma, Orôncio e Wright) e não se notou qualquer indício que aponte 

directamente para uma leitura das Opera.  

A presença mais óbvia dos trabalhos de Pedro Nunes surge, por via 

indirecta, no capítulo 28 – The shape and figure of the first liniaments of the 

Mariners Carde drawne after the olde maner, and how to set downe the places of 

the land or sea therein (fl. ). Já se esperava que as muitas referências ao Instrucion 

Nouvelle (1581) de Michel Coignet pudessem sustentar alguma evidência do 

trabalho de Nunes e é que assim acontece neste capítulo, que é maioritariamente 

uma tradução do Chap. IIII – Des Cartes marines et de ce quén depend895. 

Blundeville não acrescenta nada ao que Coignet publicara mas ainda assim 

reproduz a figura em que aparece a linha de rumo (em vista polar). Esta é uma das 

suas primeiras reproduções desta figura (possivelmente terá mesmo sido a primeira) 

que registo em impressos ingleses:   

 
Figura 2.3.6. Thomas Blundevile His Exercises, p. 326. 

                                                 
 
895 Sobre este livro de Michel Coignet falar-se-á no Capitulo 2.4. 
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Mas na verdade, este seria o momento propício para referir alguma conexão 

ao trabalho original de Pedro Nunes, mas tal não acontece e Blundeville chega ao 

ponto de remeter directamente o leitor para Coignet, como que dando a entender 

que este assunto teria sido originalmente tratado pelo flamengo. Este poderá ser um 

indício de que não terá estudado qualquer trabalho de Pedro Nunes. 

Não obstante, é indiscutível que este texto difundiu algum trabalho de 

Nunes. O padrão revelado, em que este autor se baseou numa fonte secundária e 

não nos textos originais, seria naturalmente comum, o que revela que o interesse por 

esses temas perpassou várias gerações de autores. A partir deste texto, a transmissão 

já não seria identificada, pois este autor já não identificou a fonte original.     

Os anos que ainda faltavam até o início do século XVII iriam ser muito 

importantes para a afirmação definitiva da navegação teórica em Inglaterra, como 

se verá daqui para a frente. De seguida, falar-se-á de um dos mais interessantes e 

importantes matemáticos ingleses deste período. 

 

Thomas Harriot 
 

Thomas Harriot (1560-1621) é considerado hoje em dia  um dos mais 

interessantes e competentes matemáticos britânicos do seu tempo. Não se sabe 

muito sobre a sua formação escolar mas Harriot (ou Hariot como por vezes aparece 

escrito) estudou em Oxford, tendo obtido o bacharelato por volta de 1579. Nessa 

data, ou pouco tempo depois, terá começado a colaborar com Sir Walter Raleigh896, 

                                                 
 
896 Richard Hakluyt exprimiu-se da seguinte maneira a propósito da colaboração de Harriot com 
Raleigh: “Ever since you perceived that skill in the navigator’s art, the chief ornament of an island 
kingdom, might attain its splendour amongst us if the aid of the mathematical sciences were enlisted, 
you have maintained in your household Thomas Hariot, a [young] man pre-eminent in those studies, 
at a most liberal salary, in order that by his aid you might acquire those noble sciences in your 
leisure hours, and that your own sea-captains, of whom there are not a few, might link theory with 
practice, not without almost incredible results. What will shortly be the outcome of this excellent and 
most prudent departure of yours, even those whose judgement is no more than moderate will 
undoubtedly be able to divine with ease. This one thing I know, and that is that you are entering 
upon the one and only method by which first the Portuguese and then the Spaniards at last carried 
out to their own satisfaction what they had previously attempted so often at no slight sacrifice.”, 
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o que lhe permitiu aceder a uma rede de contactos, em que se incluía Dee e Thomas 

Digges. A partir de 1607, depois de Raleigh cair em desgraça, Harriot passou a 

servir a casa do Earl de Northumberland, juntamente com Robert Hues e outros 

homens de ciência,. No que diz respeito a contactos científicos destaca-se a 

correspondência com Kepler, as já referidas relações intelectuais e do foro pessoal 

com John Dee897  e outros do círculo de Raleigh, mas também reconhecimento por 

parte de Gilbert, que a ele se refere no De magnete898 , John Davis que o refere no 

Seamen’s Secrets, Richard Hakluyt no seu Principal Navigations (Londres, 1589), e 

que inclusivamente volta a publicar o seu relatório da viagem à Virgínia, entre 

outras referências por diversos autores. Harriot também esteve ligado ao trabalho de 

Robert Hues: o seu De uso globis tem influências desta colaboração sobre os globos 

de Wright-Molyneaux de 1592, que ambos explicaram em termos matemáticos e 

usaram para aclarar as suas visões cartográficas. 

Apesar de hoje ser uma figura bastante considerada, nem sempre assim foi, 

tendo sido um pouco esquecido durante o século XVII, provavelmente porque 

nenhum dos seus trabalhos científicos foi publicado em vida (alguns estão hoje 

perdidos), tendo apenas dado um título aos prelos, A briefe and true report of the 

new found land of Virginia  (1588)899 . Quem veio a contribuir para um revivalismo 

da sua obra foi John Wallis, professor saviliano de Geometria no século XVII.  

                                                                                                                                        
 
Dedicatória a Sir Walter Raleigh no De Orbe novo Petri Martyris (...) Decades octo, (Paris, 1587), 
tradução de F. C. Francis, «The Original Writings and Correspondence of the two Richard 
Hakluyts», The Hakluyt Society Publications, 2 (2) (1935), pp. 366-7, em: David Waters, The Art of 
Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 546. 
897 David Waters escreveu “To what extent Hariot was indebted to Dr. Dee’s pioneer work is 
obscure.”, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 590. Noutra 
referência aponta “In the British Museum copy of El viaie que hizo Antonio de Espeio en el anno de 
ochenta y tres [1583] ... Paris, 1586, the title-page bears in John Dee’s hand the inscription «Joannes 
Dee; Aº 1590, Ianuarij 24 Ex dono Thomas Hariot, Amici mei»”, David Waters, The Art of 
Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 547. 
898 Guilielmi Gilberti Colcestrensis De magnete, magneticisque corporibus, et de magno magnete 
tellure: physiologia noua, plurimis & argumentis, & experimentis demonstrata (Londini: P. Short, 
1600), fl. A4. 
899 A briefe and true report of the new found land of Virginia: of the commodities there found and to 
be raysed, as well marchantable (...) and of the nature and manners of the naturall inhabitants: 
Discouered by the English Colony there seated by Sir Richard Greinuile Knight in the yeere 1585: 
which remained vnder the gouerenment of Rafe Lane Esquire, (...), during the space of twelue 
monethes: at the speciall charge and direction of the Honourable Sir Walter Raleigh Knight, Lord 
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Os seus interesses científicos iam desde a navegação, a mecânica, 

astronomia, álgebra, óptica, etc.900 . Harriot foi também um defensor do trabalho de 

Copérnico e inovador em muitos aspectos, como por exemplo no estudo de 

numeração binária e no uso de telescópios. No que diz respeito ao seu interesse pela 

arte de navegar sabe-se que, por volta de 1584, tinha compilado um tratado de 

navegação intitulado Articon, que hoje se encontra perdido. Esta seria a base dos 

ensinamentos que ministrou aos capitães ao serviço de Raleigh na viagem de 

exploração à região que é actualmente a Virgínia (EUA). Mas pode traçar-se uma 

conexão entre este e os trabalhos que ainda sobrevivem noutros manuscritos. A 

maior parte do trabalho de Thomas Harriot relacionado com a navegação está nos 

manuscritos da British Library, ms. Add. 6782-6789, com algumas cópias em ms. 

Harley 6001, 6002, 6083 e em posse de privados, ms. Leconfield 240 e 241901 . 

Jon V. Pepper publicou um artigo central para o estudo da obra que Thomas 

Harriot dedicou a assuntos de navegação902 . Pepper seleccionou as partes 

relacionadas com as instruções (Instructions) que o matemático escreveu para os 

navegadores da expedição de Walter Raleigh à Guiana, em 1595903 : BL, Add. 6788 

(pp. 205-220, 423, 468-491); Add. 6789 (pp. 534-537). 

Nesse texto, Pepper defende que o trabalho de Harriot em navegação 

matemática se pode dividir em três períodos. O primeiro, na década de 80 do século 

XVI, quando resolve questões relacionadas com o regimento do Sol e da polar, 

determinação da variação magnética, instrumentos e métodos de observação 

estelares, cálculo de tabelas solares; um segundo período que se estende até 1594, 

                                                                                                                                        
 
Warden of the stanneries; who therein hath beene fauoured and authorised by her Maiestie and her 
letters patents: Directed to the Aduenturers, Fauourers, and Welwillers of the astion, for the 
inhabiting and planting there (...) (London: Robert Robinson, 1588). 
900 Sobre o trabalho e vida de Harriot é obrigatório ler: John W. Shirley, Thomas Harriot: A 
Biography (Oxford: Clarendon Press, 1983); John W. Shirley (ed.), A Source book for the study of 
Thomas Harriot, (New York: Arno Press, 1981); John W. Shirley (ed.), Thomas Harriot: 
Renaissance Scientist (Oxford: Clarendon Press, 1974).  
901 Trata-se da Leconfield Collection, guardada na Petworth House, West Sussex. 
902 Trata-se de: Jon V. Pepper, «Harriot’s earlier work on mathematical navigation: theory and 
practice», in: John W. Shirley (ed.), Thomas Harriot: Renaissance Scientist (Oxford: Clarendon 
Press, 1974), pp. 54-90. O que se segue neste capítulo baseia-se em parte neste valoroso contributo.  
903 Sobre esta expedição ver: E. G. R. Taylor, «Hariot’s instructions for Raleigh’s voyage to Guiana, 
1595», Journal of the Institute of Navigation, 6 (1952) 345-351. 
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que corresponde ao desenvolvimento de uma solução numérica do problema da 

projecção de Mercator, provavelmente através da adição de secantes; e um terceiro, 

entre 1594 e 1614, em que desenvolveu o cálculo das tabelas de “partes 

meridionais”, usando “novas” ferramentas matemáticas baseadas em logaritmos904 . 

Assim sendo, parece natural que se concentre a investigação sobre a 

influência noniana nos primeiros dois períodos. O terceiro período, embora parta de 

trabalho desenvolvido primeiramente por Pedro Nunes, revela já uma evolução 

baseada em contributos matemáticos mais avançados e mesmo contributos originais 

do próprio Harriot, analisados num outro estudo do mesmo Pepper905 .  

Pepper organizou esses contributos da seguinte forma906 : 

1. Algumas instruções para obter a altitude do Sol pelo Astrolábio e Anel náutico. 
(Add. 6788, p. 485)  

2. Sobre a obtenção das altitudes do Sol ou outra estrela usando a balestilha com 
mais exactidão do que alguma vez foi conseguido. (Add. 6788, pp. 486-489) 

3. Como achar a declinação solar para qualquer altura do ano e em qualquer lugar; 
através de uma tabela especial designada Regimento do Sol feita novamente de 
acordo com as mais recentes observações. (Add. 6788, pp. 468-72)  

 4. Como achar a elevação do pólo, através da altura meridiana do Sol, e sua 
declinação. (Add. 6788, pp. 473-475)  

5. Sobre o achar da altitude ou elevação do pólo norte pela estrela do norte e uma 
nova regra das guardas feita e calculada de acordo com observações recentes e 
precisas. (Add. 6788, pp. 476, 481-484, 423) 

6. Sobre a maneira de observar a variação da bússola, ou sobre a |sombra| da mesma, 
através do nascimento e ocaso do Sol. (Add 6789, pp. 534-537)  

 

De seguida, apresentou resumos das matérias de cada um dos “contributos” 

de Harriot. No primeiro, destaca-se logo uma referência ao anel náutico, inventado 

por Pedro Nunes: 

 
(...) instruments used at sea for taking of altitudes, the astrolabe, the ring and the 
staff. (...) The other instrument called the sea ring is of late yeares in great vse with 
the Portingalles and Spaniardes, the making where of and use they had about 40 

                                                 
 
904 Jon V. Pepper, «Harriot’s earlier work on mathematical navigation: theory and practice», p. 54. 
905 Jon V. Pepper, «Harriot’s Calculation of meridional parts as logarithmic tangents», Archive for 
the History of Exact Sciences, 4 (1968) 359-413. 
906 Jon V. Pepper, «Harriot’s earlier work on mathematical navigation: theory and practice», p. 58. 
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yeares past of a country man of there owne a learned Mathematician called Petrus 
Nonius who also hath written much of the arte of Navigating as well in Latin as in 
Spanish (...) for ease and speed it much excelleth it as also for exactnes.907   

 
Além das simpáticas palavras sobre Pedro Nunes, regista-se mais uma 

interessante referência a este instrumento que parece ter gozado de alguma 

notoriedade em Inglaterra, e especificamente entre alguns navegadores como John 

Davis. Também não pode deixar de ser assinalado que Harriot salienta que este 

instrumento era comum em Portugal e Espanha. Mais à frente, Harriot refere 

algumas características da sua constituição e uso e faz menção que os instrumentos 

para a expedição foram fabricados “mais leves” que o suposto, embora não sendo a 

sua utilização afectada por isso. Esta referência, embora geral, pode confirmar o 

fabrico de anéis náuticos e a sua provável utilização a bordo na expedição de 

Raleigh908 . 

Já no ponto 2, remete-se a comentar a balestilha e o seu uso. As observações 

que fez têm pouco a ver com os comentários de Nunes, uma vez que Harriot 

defendeu o uso da balestilha (não só para determinar distâncias entre estrelas), 

apontando os seus erros e maneiras de os remediar. 

No ponto 3, começa por comentar a tradição de utilização do regimento do 

Sol. Apresenta aqui um cálculo usando o valor para a inclinação da eclíptica de 23º 

31’ que, para a altura, era alta (valor correcto era 23º 29’ 30”). De seguida, aborda a 

variação da declinação solar e aponta que as tabelas de declinação devem ser 

corrigidas se forem usadas em meridianos diferentes do que aquele para que forma 

calculadas. Refere no entanto que esta correcção só seria necessária em locais que 

excedessem os 7º 30’ a partir do meridiano de referência. Imediatamente se recorda 

                                                 
 
907 Londres, British Library, ms. Add. 6788, p. 485. A análise deste manuscrito foi em grande parte 
baseada no artigo de Pepper e completada, sempre que possível, por numa leitura pessoal do mesmo 
documento. O maior problema encontrado neste processo foi a decifração de certas passagens, uma 
vez que a letra se apresentava de difícil leitura na fotocópia a que tive acesso. 
908 Add. 6788, p. 485. “Harriot had probably constructed this instrument originally for Ralegh’s 
privateering expedition of 1592 (...) and then give it to captain Whidden apparently for his 
reconnaissance voyage of 1594. Harriot even tested it in a ship himself and found it too light. It 
seems likely that Ralegh’s ships were the first English ships to be equipped with this instrument.”, 
John J. Roche, «Harriot’s “Regiment of the sun” and its background in sixteenth-century 
navigation», British Journal for the History of Science, 14 (1981), p. 246.      
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o trabalho que Pedro Nunes fez no mesmo sentido, no capítulo 4 das Opera, embora 

Nunes referisse que as correcções se deveriam aplicar em locais que distassem mais 

de 6 horas do meridiano de referência. Na verdade Harriot estava a ser demasiado 

rigoroso, o que se pode confirmar nos cálculos que apresenta e que dão, por 

exemplo, correcções de 2’ para locais que distavam 3 horas do meridiano de 

referência. 

No quarto ponto, considera-se o regimento da altura do Sol ao meio-dia, 

reformado por Harriot a partir das determinações do terceiro ponto909 .  

No quinto ponto, comentou o regimento da estrela polar. Apontou os valores 

antigos da distância da polar ao pólo, e comentou sobre a sua taxa de variação. 

Apresentou também uma tabela com os valores revistos para as diversas posições 

das guardas e para diferentes latitudes (na p. 423). Esta revisão lembra a ideia 

veiculada por Pedro Nunes no Capítulo 7 das Opera, embora não fique claro que 

Harriot se tenha inspirado somente na obra do português, já que este era um tópico 

discutido na época. 

No entanto, existe ainda um outro ponto de interesse que demonstra que 

Harriot conhecia bem o que Nunes tinha escrito sobre este tópico. No Add. 6788 

existe um fólio (com indicação p. 484*) bastante riscado e emendado910 , e que tem 

continuação na p. 490. É curioso notar que Harriot tentou iniciar estas linhas por 

duas vezes, riscando-as, e só desenvolvendo o texto à terceira tentativa. Nestas 

páginas Harriot faz referência aos comentários de Nunes (e também de Thomas 

Digges) ao regimento da polar. O matemático inglês reflecte a opinião de que as 

correcções do regimento para diferentes latitudes, apesar de curiosas, não seriam de 

grande utilidade a bordo: 

 

Only Petrus Nonius a learned mathematician |proved| |demonstration| one conclusion 
out of that |?|. That is, |?|, the pole stare having any |?| situation out of the meridian in 
all eleuations (...) the number of degrees that |?| is alone |?| pole |?|, |?| |?| call |?|, is |?|, 
Nonius proveth to be |different| |?| all. (...)  

                                                 
 
909 John J. Roche, «Harriot’s “Regiment of the sun” and its background in sixteenth-century 
navigation», British Journal for the History of Science, 14 (1981) 245-260. 
910 Jon V. Pepper, «Harriot’s earlier work on mathematical navigation: theory and practice», p. 73. 
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Thomas Digges also in his addition to his fathers generall prognostication (...). But 
neither Nonius nor Digges either show how much it would be false, or any hope that 
the rule would ever be reformed, but do wish the learning of it.911 

 
Creio que, ao comparar as observações de Digges com as de Nunes, Harriot 

está a considerar textos com desenvolvimentos diferentes. Na verdade, Digges 

pouco mais faz que observar esta questão, ao passo que Nunes apresentou uma 

demonstração matemática do problema. Apesar de tudo, Harriot tem razão ao 

afirmar que ambos os autores não quantificaram o dito problema, algo comum a 

quase todos (se não todos) os autores do século XVI.  

No sexto ponto, Harriot relembra a variação da agulha. Discute-se um 

método para obter este valor através da comparação dos valores das amplitudes 

ortivas e occíduas medidas com os valores das amplitudes tabeladas. 

Os aspectos técnicos das linhas de rumo também interessavam bastante a 

Harriot. Depois da sua morte, o seu discípulo Nathaniel Torporley encontrou uma 

caixa cheia de papéis de Harriot sobre rumos912 . E ainda em vida deveria ter escrito 

um texto sobre rumos para Robert Hues, o que parece não ter acontecido.  

O seu estudo matemático das linhas de rumo está também presente no 

manuscrito The Doctrine of Nauticall Triangles Compendious913 , que terá sido 

composto por volta de 1594. É possível que este texto tenha sido de alguma maneira 

inspirado pelos contactos com John Dee, uma vez que o seu nome é por duas vezes 

aí anotado, isto numa altura em que os interesses intelectuais de John Dee podem 

ter voltado a dirigir-se para a ciência dita mais pura. Outras ligações apontam para o 

uso de tabelas trigonométricas de Clávio e para um comentário que o autor fez a 

uma passagem do Instruction nouvelle de Michel Coignet (1581). 

 

 

 

                                                 
 
911 A leitura deste trecho foi bastante difícil. Tive apenas acesso a uma fotocópia do original e 
porque a letra de Harriot não é de leitura fácil.  
912 E. G. R. Taylor, The mathematical practitioners of Tudor and Stuart England, p. 332. 
913 Ms. Leconfield 241, vi.b. 
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Na página 478, regista-se nova incursão pela questão das linhas de rumo. O 

autor apresenta uma figura da projecção estereográfica dos sete rumos principais: 

 

 
Figura 2.3.7. Projecção polar dos sete rumos principais. 

 

A ideia a reter, uma vez que não irei analisar este manuscrito a fundo, é que 

o tema das linhas de rumo e da sua relação com a carta de navegar (naturalmente 

baseadas nas latitudes crescidas), parece ter sido discutido entre matemáticos de 

bom nível em Inglaterra, a partir da década de 50 do século XVI, altura em John 

Dee estudou o problema. Harriot ter-se-á interessado pelo problema no final dos 

anos 80 ou princípios dos anos 90, tal como Edward Wright que seria o primeiro a 

editar um livro com o cálculo necessário à construção da carta de Mercator 

(«meridional parts»). Harriot, ao contrário de Pedro Nunes, não usou triângulos 

esféricos nos seus cálculos das tabelas de linhas de rumo, mas sim triângulos 

náuticos.  

O “triângulo náutico” é composto por um arco de meridiano, pela linha de 

rumo e por um círculo menor correspondente a uma porção de paralelo. Uma boa 

descrição de um triangulo náutico é dada por Richard Norwood: “(...) for a plain 

Triangle is made of three right Lines, and a spherical of three Arches of great 
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Circles; but in this the three sides are of three several kindes; namely, one side is an 

arch of the Meridian, and so of a great Circle, another an arch of a Parallel, and so 

of a lesser Circle. The third side or Hypothenusal being the Rumb, is no arch of a 

Circle, but a segment of an Helisphericall line.”914 

Se se considerarem que triângulos adjacentes a este são muito pequenos é 

possível tratar o problema com trigonometria esférica. Mais tarde, por volta de 

1614, Harriot iria continuar este seu trabalho com os cálculos completos, mas isto 

não se tratará aqui. O ponto interessante é que Harriot calculou as tabelas de 

«meridional parts», que no fundo equivalem a tangentes logarítmicas, antes do 

trabalho de Napier915 .      

 

John Davis 
 

Um dos textos mais importantes publicados em Inglaterra na década de 90 

do século XVI foi obra de um homem com experiência de vida marítima: John 

Davis (c.1550-1605) 916 . Relembra-se que o The Seamans Secrets917  foi um dos 

livros destacados na lista de livros de John Smith. Nas palavras de David Waters, 

Davis era o mais destacado membro de um pequeno grupo de homens do mar, 

                                                 
 
914 Richard Norwood, The Seaman’s Practice, contayning a Fundamentall Probleme in Navigation 
Experimentally Verified; namely Touching the Compasse of the Earth and Sea, and the Quantity of a 
Degree in our English Measures. Also an Exact Method or form of Keeping a Reckoning at Sea in 
any kinde or manner of sailing. With certain Tables and other rules useful in Navigation. As also in 
the plotting, etc. (London: George Hurlock, 1637), p. 21. 
915 Um estudo profundo, muito bom e imprescindível deste tema é o já referido Jon V. Pepper, 
«Harriot’s Calculation of meridional parts as logarithmic tangents», Archive for the History of Exact 
Sciences, 4 (1968) 359-413. Outro artigo, bastante mais simples mas interessante: Frank George, 
«Hariot’s meridional parts», Journal of Navigation, 9 (1956) 66-69.  
916 Para mais informações biográficas ver: Clements R. Markham, A Life of John Davis: The 
Navigator, 1550-1605, Discoverer of Davis Straits (New York: Dodd, Mead & Company, 1889); 
The Voyages and Works of John Davis the Navigator, Albert Hastings Markham (Ed.), (London: 
Hakluyt Society, 1880). Várias edições. Recentemente reeditado pela Cambridge University Press 
(2010). 
917 John Davis, The Seamans Secrets. Devided into 2. partes, wherein is taught the three kindes of 
Sayling, Horizontall, Paradoxall, and sayling upon a great Circle: also an Horizontall Tyde Table for 
the easie finding of the ebbing and flowing of the Tydes, with a Regiment newly calculated for the 
finding of the Declination of the Sunne, and many other most necessary rules and Instruments, not 
heeretofore set foorth by any (London: Thomas Dawson, 1595).  
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“apóstolos” de Thomas Digges e John Dee e o “complemento profissional” de 

Wright, Hariot e Hues918 . Assim, não será de todo absurdo considerá-lo também 

representativo da imagem de um navegador “moderno”, sabedor dos ritmos e 

matizes da arte de navegação mas também possuidor de alguns conhecimentos 

matemáticos que lhe proporcionavam uma navegação mais sustentada.  

O livro aqui apresentado foi publicado em 1595 e logrou pelo menos oito 

edições em cerca de 60 anos919 , o que lhe rendeu larga difusão. Davis deixa claro na 

dedicatória (ao Lord High Admirall Charles Howard) que tem consciência de não 

lhe estar a apresentar o mais avançado livro de navegação, no que diz respeito aos 

conteúdos matemáticos. Em vez disso, o seu intento seria deixar por escrito 

algumas das técnicas, conhecimentos e procedimentos que realmente utilizou na sua 

prática enquanto marinheiro.  

Sabe-se que parte do material apresentado não resultou de trabalho original, 

mas este não pode deixar de ser considerado o produto da sua experiência de 

navegação. Comprova-se, de facto, que apesar de não conter elementos 

matemáticos avançados, o que escreve também se apoia nalgum trabalho de homens 

mais ligados à ciência. De assinalar que este livro tem um ponto que lhe confere 

originalidade: é primeira vez que se apresenta um engenhoso instrumento que iria 

ficar conhecido como “Davis back-staff”, que em português é normalmente referido 

como “quadrante de Davis”.  

Este é um texto escrito na forma de perguntas e respostas e está dividido em 

dois livros principais920 . No primeiro livro apresentou bastantes definições mas 

também outras indicações de índole mais prática, ligadas a marés e lua, descrição e 

uso de instrumentos comuns como a balestilha e agulha de marear, apresentação de 

tabelas para auxilio do regimento do Sol e apresentação da carta, etc. Já no segundo, 

avançou um pouco mais em termos das definições cosmográficas, no estudo de 

                                                 
 
918 David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, pp. 340-
341. 
919 A oitava edição é de 1657. 
920 Os fólios não estão numerados, havendo sim indicação referente aos cadernos de folhas. Sempre 
que possível, as referências a passagens textuais serão dadas em sua função.  
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aplicações do globo, outros instrumentos entre os quais a sua balestilha, técnicas, 

regimentos, entre outros assuntos.  

Em termos gerais, destaca-se a tripla divisão que o autor faz das maneiras de 

navegar: “horizontall”, “paradoxall” e “great circle”921 . Esta categorização é de 

ordem técnica e está implicitamente ligada à habitual diferenciação entre “arte” e 

“ciência” de navegar. O destaque vai para o uso da expressão “paradoxall”. Esta foi 

usada por John Dee, nomeadamente associada à “paradoxall compasse” (que mais à 

frente Davis lista como um dos instrumentos necessários aos homens do mar922). 

Mesmo não sabendo com certeza a configuração desta carta e a totalidade dos 

conceitos associados, sabe-se que era vantajosa para as nevegações em latitudes 

elevadas. Nada disto parece estranho pois Dee e Davis conheceram-se bem (o 

próprio Davis cita Dee na dedicatória como um dos maiores matemáticos do país) e 

certamente trocaram impressões sobre navegação a propósito das 3 expedições de 

Davis em busca da passagem a nordeste. Como também bem se sabe, Davis 

“retirou”, sem autorização do proprietário, alguns livros da biblioteca de 

Mortlake923 , possivelmente contendo matérias avançadas sobre navegação.  

Este conceito de navegação paradoxal está também presente na pergunta 

seguinte “What is a Corse?” à qual responde: “A Corse is that peradoxall line which 

passeth betweene place and place, according to the true Horizontall position of the 

Magnet, upon which line the Ship prosecuting her motion, shalbe conducted 

                                                 
 
921 “Nauigation consisteth of three partes, which being well understood and practised, are 
conclusions infallible, wherby the skilfull pilote is void of all doubt to effett the thing purposed. Of 
which, the first is the Horizontall Nauigation, which manifesteth all the varieties of the Ships motion, 
within the Horizontall plain superficies, where euery line drawne is supposed a perallell.  
The second is a peradoxall or Cosmographicall Nauigation, which demonstrateth the true motion of 
the Ship upon any course assigned in longitude, latitude and distance, either perticular or general, 
and is the skilfull gathering together of many Horizontall Corses, into one infallible and true motion 
peradoxall.  
The third is great Circle Nauigation, which teacheth how upon a great Circle drawn betweene any 2. 
places assigned, (being the only shortest way betweene place and place) the Ship may be conducted, 
and is perfourmed by the skilfull application of Horizontall and peradoxall Nauigation.”, John Davis, 
The Seamans Secrets, fl. A.  
922 John Davis, The Seamans Secrets, fl. Av. 
923 O próprio Dee fez questão de o apontar em algumas entradas do catálogo que efectuou dos seus 
livros. Ver: Julian Roberts and Andrew G. Watson, John Dee’s Library Catalogue (London: The 
Bibliographical Society, 1990).  
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betweene the saide places.”924 . Para Davis já não havia dúvidas quanto à natureza 

da linha descrita por um navio: essa seria uma linha de rumo.  

À primeira vista não é possível perceber se Davis se inspirou nos textos 

nonianos. Desconheço dados sobre as suas capacidades matemáticas e sobre a sua 

capacidade de leitura quer de latim quer de português. Mas é provável que se tenha 

baseado na leitura de fontes secundárias, na sua própria experiência, e em contactos 

com matemáticos como Dee.  

Passa-se agora a identificar os traços nonianos nesta obra. O primeiro 

exemplo é a chamada de atenção de Davis em relação à variação da declinação 

solar ao longo do dia, salientando as condições de validade das tabelas solares: 

 

But you must know, that the declination found in your Regiment, is not the 
declination which in this case you must use: for the Regiment sheweth the Suns 
declination upon the Meridian or South point, in the place for whose Meridian the 
same was calculated, and not otherwise: therefore it is necessary to know the Suns 
declination at all times, and upon every point of the Compass (...) and there is 
consideration also to be had upon every difference of longitude for the Suns 
declination (...). 925   

 

Em relação ao uso da carta, o que escreve enquadra-se numa preocupação 

geral inglesa em relação ao seu uso e erros associados. Davis enfatizou a 

desproporcionalidade entre carta quadrada e o globo e verifica-se que também tinha 

noção dos limites da carta quadrada em relação quer ao globo quer à “carta 

paradoxal”. No seguimento do texto, e até ao fim do primeiro livro, deu indicações 

práticas de navegação usando a carta comum, chamando sempre à atenção dos 

principiantes para o conhecimento deste instrumento e das suas particularidades.  

O segundo livro é iniciado com uma pequena abordagem a conhecimentos 

de sphaera. Mas acima de tudo a grande presença temática é o globo – “of all 

instruments it is the most rare and excellent” – e o seu conhecimento e uso como 

auxiliar à navegação. Um pouco à frente, confirma-se que Davis tinha noções sobre 

                                                 
 
924 John Davis, The Seamans Secrets, fl. A. 
925 John Davis, The Seamans Secrets, fl. C2v. 
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a natureza da linha de rumo, acima de tudo no que diz respeito à diferença entre esta 

e um rumo de círculo máximo: 

 

(...) you must consider, that the Horizontall Corse is not the nauigable corse, unles 
the places be of small distance, for if any place bare Northeast from me, or East from 
me, or upon any other point, North or South excepted, and be distant 500. leages, if I 
sayle upon the Horizontall Corse, I shall never arriue unto the same place.926 

 

A passagem que se transcreve de seguida é uma interessante e original 

descrição prática do que é navegar por linha de rumo, com um exemplo, e uma das 

primeiras descrições desta técnica em tratados de navegação. Pede-se especial 

atenção para a noção de que a “colecção” de vários “círculos máximos”, “cosidos” 

em conjunto, daria a tal linha “paradoxal”, i.e., uma de linha rumo:  

 
(...) the Pylote must take speciall care to consider the distance of places (...) for the 
Horizontall course betweene any 2. places, is a portion of a great circle, which being 
of large distance, must be perfourmed by a great circle nauigation, and not by 
Horizontall Corses: for the collection of many Horizontall Corses being knit 
together, doe performe a peradoxall motion, altogether differing from a great circle, 
as for an example: being at Cape verde, there is a place distant from me 80. degrees, 
upon the point Northwest, unto which place I desire to sayle, I therefore bring Cape 
Verde under the Meridian of my Globe, there considering the latitude of the Cape, I 
raise the Pole answerable to the same, and place the Zenith directly over the Cape, 
then turning the Quarta altitudo to the point Northwest upon the Horizon, all such 
places as the saide quarta altitudo then toucheth, doe beare due Northwest from me: 
now prosecuting this Corse by the direction of my Compass, the first day I sayle 20 
leages, therefore I make a marke by the edge of the Quarta altitudo, 20. leages from 
the Zenith, then bringing that marke under the Meridian, I rectifie the Globe 
answerable to the latitude thereof, the next day I sayle other 20. leages upon the same 
point, and make a mark as at the first, I bring that marke likewise under the Meridian, 
and rectifie the Globe as before, and by this methode prosecuting the Corse NW, I 
shall describe a peradoxall lyne, which will leade me to the North of the place unto 
which I would sayle, the farther the distance, the greater the difference: by this order 
you may describe peradoxall lynes, upon all the points of the Compasse, but this is to 
be regarded, that your differences be as small as you may, and that none of them 
exceed 20. leags, for by the smallest distinctions, is performed the greatest certaintie. 
And by the description of these lynes, you may very manifestly understand the 
differences of Horizontall peradoxall and great circle Nauigation.927   

                                                 
 
926 John Davis, The Seamans Secrets, fl. K v. 
927 John Davis, The Seamans Secrets, fl. K2 r. 
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É muito interessante constatar que esta técnica aparece integrada num 

manual escrito sem grandes pretensões matemáticas, por um homem com 

experiência de navegação. Desde logo se nota a diferença em relação ao que 

passava na península ibérica. Relembra-se que foi Céspedes que escreveu, de forma 

mais técnica, pela primeira vez sobre este assunto em vernáculo. Mas Céspedes não 

o fez com o detalhe e o foco na aplicação de Davis. Isto pode denotar que o próprio 

já tinha ensaiado estas técnicas a bordo. Chama-se também a atenção para os 

instrumentos: a constituição do globo apresentado por Davis e, principalmente, para 

“régua” designada “quarta altitudo” (que é na verdade uma régua móvel com a 

forma de um quarto de meridiano) cuja função é vagamente semelhante ao triângulo 

usado por Nunes para traçar rumos (Capítulo 26, Opera); note-se também a filiação 

no discurso apresentado no Capítulo 27 das Opera, um capítulo sobre o uso dos 

globos na navegação; e por último a questão prática da navegação ponto a ponto, tal 

como Nunes idealizou. Aqui registam-se que Davis sugeriu que se simplificasse o 

processo e se navegasse marcando pontos de 20 em 20 léguas, rectificando o rumo 

nesses pontos, isto é, posicionando o globo de maneira a centrar o zénite do navio e 

a partir daqui ajustar os círculos móveis. Por último, a própria noção de que a soma 

destas rectificações, a linha assim descrita, será uma “paradoxall line”.  

Após anunciar a publicação futura de uma carta paradoxal (salienta o seu 

uso simples e as semelhanças com o uso de globos), o autor faz questão de voltar a 

diferenciar entre duas formas de navegar: 

 

(...)all these practises of sayling before mentioned, may in a general name be aptly 
called Nauigation Geometricall, because it wholy consisteth of Geometricall 
demonstratiue conclusions. (...) 
But there is another knowledge of Nauigation, which so farre excelleth all that is 
before spoken, or that hath hitherto been vulgarly practised,(...): and this sweete skill 
of sayling may well be called Nauigation arithmetical, because it wholy consisteth of 
Calculations, comprehended within the limit of numbers (...). 928   

 

                                                 
 
928 John Davis, The Seamans Secrets, fls. K2v.-K3r. 
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O que se nota é que sugere duas visões alternativas para a navegação teórica 

(tal como Hues já havia feito), que aliás seriam cada vez mais comuns em 

Inglaterra: a navegação aritmética e a navegação geométrica. É provável que esta 

sensibilidade tenha advindo de contactos com matemáticos, como Harriot, que na 

altura já baseavam muito do seu trabalho em cálculos aritméticos. Esta referência à 

“navegação aritmética” anuncia que a própria navegação científica ou matemática 

estaria à beira de uma redefinição dos seus âmbitos. Apesar de neste momento não 

ser viável falar numa separação de campos, o facto é que se percebia uma tensão 

que se iria consolidar após a adaptação dos logaritmos à navegação e que, ver-se-á 

adiante, chegou mesmo a recolher partidários e apoiantes de uma ou de outra forma 

de encarar a arte e ciência de navegar.  

O que se segue é também de grande importância já que faz referência a 

muitas maneiras de saber a latitude e também a métodos para determinar a altura 

por extra-meridianas, um tema que novamente remete para os trabalhos de Pedro 

Nunes. O primeiro método consiste em tirar os azimutes de nascimento e ocaso do 

Sol, mas posteriormente há também a referência à aplicação em qualquer altura do 

dia, com auxílio de bússola e globo. Destaca-se aqui a parte em que se dirige ao 

problema “To finde the Poles height by the Sunne, by any two giuen azumuths and 

altitudes, not regarding the true horizontal position or nedles variations”: 

 

(...) by the 2. obseruations of the Sunnes Altitude, and by the degrees of Azumuth 
through which the Sunne hath moved, the Poles height is thus knowne: First set the 
Globe to the eleuation of the place wherein you are as neere as you can gesse, and 
bring the Zenith to the like latitude from the Equator, as the Poles eleuation is from 
the Horizon, then bring the Quarta altitudo to the place of the Sunne upon the 
Ecliptick, for the time of your obseruation, there place the Sunne upon the first 
obserued altitude by the degrees of the quarta altitudo, and note the degree of the 
Horizon which the Quarta altitudo then toucheth: this done, bring the Sunnes place to 
the second obserued altitude, by mouing the Quarta altitudo and the Globe untill the 
degree of the Sunnes place in the Ecliptick and the degree of his altitude upon the 
Quarta altitudo doe meete. Then againe consider the degrees of the horizon which the 
end of the Quarta altitudo toucheth, and note the Arke of the Horizon contained 
betweene your 2. obseruations, of how many degrees it consisteth, if it agree with the 
obseruations made by your Magneticall Instrument, then doth the Pole stand in his 
true altitude, if not you must either raise or depress the Pole, and again prosecute the 
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former practice, untill you finde such azumuths and altitudes upon the Globe, as you 
found by your Magneticall obseruations (...). 929 

 
Está-se assim novamente na presença de uma descrição prática de um 

processo complexo. São claras as semelhanças com o método proposto por Pedro 

Nunes no Capítulo 13 das Opera, pese embora o facto de neste caso o globo ter sido 

preparado de maneira diferente e o método apresentar algumas variações. Por 

exemplo, Davis não utiliza os compassos para marcar os círculos tal como Nunes 

sugere, e usa em vez disso a régua designada por quarto altitudo como auxiliar. 

Além disso, este é mais um exemplo de como foi possível comunicar processos 

complexos sem transmistir a sua carga matemática. No fundo, para assegurar a 

aplicabilidade deste processo, Davis descreveu a sua aplicação prática 

detalhadamente, dando regras de modo a orientar o leitor, usando instrumentação 

familiar e termos astronómicos que qualquer piloto mais aplicado poderia encontrar 

num texto de esfera.     

Surgem ainda outras questões a ser resolvidas com auxílio do globo e 

tabelas de efemérides: “To find the Poles height by taking the Suns altitude aboue 

the Horizon, so that the precise time of any such Observation be known”930 . E 

ainda: “To find the Poles height by any two obseruations of the Suns Altitude, not 

regarding the hour of the day, or any horizontal position of the Magnet, so that you 

know the distance of time between the said Observations”931 . Como já fico provado 

ao longo da dissertação, este tipo de técnicas são derivadas do trabalho de Nunes 

relativo à determinação e alturas extra-meridianas.  

Da mesma maneira, mais à frente, se debruça sobre a questão de saber a 

altura do pólo através da observação de duas estrelas conhecidas. Sabe-se que 

Nunes dedicou apenas um breve capítulo a esta questão (Capítulo 17 das Opera) 

mas o método, ou métodos seriam muito semelhantes aos usados para resolver a 

questão usando o Sol. De facto, Davis descreve o seu método e curiosamente não só 

                                                 
 
929 John Davis, The Seamans Secrets, fl. K4r.  
930 John Davis, The Seamans Secrets, fl. K4v. 
931 John Davis, The Seamans Secrets, fl. K4v.-Lr. 
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usa a balestilha para medir a distâncias às duas estrelas como também usa 

compassos para traçar posições e intercessão dos arcos dos complementos da altura. 

Na verdade, Davis não foi muito claro em relação a esta técnica pois aconselha a 

usar a distância da estrela ao zénite do observador, o que em si não era um 

procedimento tão fácil como simplesmente determinar a altura da estrela acima do 

horizonte932 .  

Se dúvidas houvesse sobre o interesse por parte dos «mathematical 

practitioners» e neste caso também de alguns homens do mar ingleses sobre o 

trabalho de Pedro Nunes e também do nível a que algumas propostas nonianas já 

circulavam, neste caso sem qualquer referência ao seu autor, bastaria olhar para o 

último fólio deste livro. Davis destaca o anel náutico933 :  

 

There hath been great paines taken by many for the enlarging of the degrees 
contained in an Astrolabie, among which there is a proiection to conveye the degrees 
of a quadrant into the concauity of an Astrolabie, whereby those degrees shalbe 
double, to any other Astrolabie of the same quantitie, so that the Sunne beam 
pearcing a hole made in the side of the Astrolabie, is thereby carried to the degrees 
noted in the opposite concaee part, as by this forme may appere. 934 

                                                 
 
932 John Davis, The Seamans Secrets, fl. Lv. 
933 Este terá possivelmente sido o instrumento que Frobisher levara na sua expedição de 1576 (David 
Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 530) e também 
o instrumento a que George Waymouth se refere no seu “The Jewell of Artes” in seven books: 
describing the  ancient instruments of navigation; the manner of building ships  by geometrical 
proportion; instruments for surveying, taking observations, etc.; fortifications, and mining; various 
kinds of ordnance and carriages; and instruments for training guns: with numerous pen-and-ink 
drawings, partly coloured. By George Waymouth, Londres, British Library, Add. 19,889.  
934 John Davis, The Seamans Secrets, fl. M2 v. 
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Figura 2.3.8. Anel náutico. John Davis, The Seamans Secrets, fl. M2 v. 

 
A descrição é muito simples e aponta directamente às vantagens deste 

aparato, ou seja, a possobilidade de duplicação da precisão de leitura.  

O livro de Davis contribuiu para a divulgação da matérias nonianas apesar 

de isso acontecer sem que seja dado crédito directo a Nunes. Este livro é muito 

particular pois há uma quantidade razoável de matérias e conceitos complexos a 

serem difundidos e transmitidos com o foco na sua aplicação prática. Isto foi 

conseguido através da simplificação do discurso, ou seja, houve acção sobre os 

textos mais técnicos, no sentido de os simplificar. É possível que este texto 

materialize o tipo de instrução que era dada a navegadores com o perfil de Davis.   

 

Breves notas sobre o ensino público de navegação em Inglaterra e a 
presença de matérias sobre navegação de Pedro Nunes  

 

Ao mesmo tempo que eram publicados estes títulos, que marcavam a divulgação da 

arte de navegar em Inglaterra, surgia um interesse mais sério na formação em 

diversas artes e ciências matemáticas. No caso das ciências geográficas e 
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cosmográficas, a formação estava bastante ligada à iniciativa privada, como bem 

referiu Charles Cotter: “Formal instruction, such as that given at the Casa de 

Contratación, in Seville, was left in England to private enterprise right up to the 

time of Charles II”935 . Pode ainda adicionar-se mais dois factores que marcavam 

essa diferença em relação ao que se passava na península ibérica: o nível de 

literacia936  em Inglaterra era mais elevado e por outro lado o carácter público do 

ensino fazia-se notar muito mais que na península ibérica.  

No século XVI registou-se um aumento da procura de formação 

universitária937 . E dentro desse contexto havia uma maior procura e oferta de aulas 

sobre esfera, cosmografia, perspectiva, aritmética, etc.  

Mantendo o foco no contexto universitário, farei um pequeno desvio para 

abordar brevemente uma ocorrência curiosa que penso vir contribuir para o 

conhecimento da difusão da obra de Nunes. Na verdade, o canal de difusão é de 

nível erudito mas, ainda assim, este é um episódio interessante de assinalar, e que 

pode ser incluído num futuro estudo sobre a presença de matérias nonianas no 

ensino universitário.  

                                                 
 
935 Charles H. Cotter, «A Brief Historical Survey of British Navigation Manuals», Journal of 
Navigation, 36 (1983), p. 243. 
936 Não se pretende aqui aprofundar as questões sobre ensino e literacia em Inglaterra, tema vasto, 
complexo e fora do âmbito desta tese. Naturalmente, também a literatura sobre este tema é vasta. 
Selecciono apenas uma passagem de um interessante artigo sobre o tema, com o objectivo de 
contextualizar um pouco melhor o leitor mais interessado: “A period of energetic educational 
advance, lasting almost to 1580, began with the accession of Elizabeth. All social groups were 
affected. The husbandmen who were of school age at this time improved from almost 90 per cent to 
less than 70 per cent unable to sign the depositions. Not for another hundred years were husbandmen 
to be so swept up by an educational movement. Tradesmen improved from more than 6o per cent 
unable to sign to less than 40 per cent, while yeomen improved from 56 to 26 per cent. The literacy 
figures give further substance to the characterization of the period after 1560 as one of “educational 
revolution”. Political, religious and humanist propaganda was running in favour of education. (...) 
Undergraduate admissions at the universities reached unprecedented numbers in the early part of 
Elizabeth’s reign. Matriculations at Cambridge rose from 160 a year in the 1550s to more than 340 a 
year in the 1570s and 1580s. (...) The expansion of higher education helped to raise the quality and 
size of the school teaching force. There was a proliferation of grammar schools in this period of 
rising literacy.”, David Cressy, «Levels of illiteracy in England, 1530-1730», The Historical 
Journal, 20 (1977) 1-23. Outro artigo bastante interessante é: Lawrence Stone, “The Educational 
Revolution in England, 1560-1640”, Past and Present, 28 (1964) 41-80. 
937 “What seems to have been happening is this: in the middle years of the sixteenth century the 
propertied classes began demanding University education for their children, and seized upon the 
College system as a convenient instrument for this purpose.”, Lawrence Stone, “The Educational 
Revolution in England, 1560–1640”, p. 67. 
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Entre os quatro exemplares do De arte atque ratione nauigandi existentes na 

Bodleian Library, destaca-se o Savile Ee 1(3) que apresenta bastantes anotações, na 

sua maioria em latim938 . Na verdade, as anotações concentram-se bastante no 

tratado de navegação, sendo que o texto correspondente ao De erratis Orontii 

Finaei também apresenta algumas notas mas as Teóricas de Purbáquio não estão 

anotadas.  

Em relação às notas marginais no tratado de navegação pode afirmar-se que 

são de muito bom nível, ou seja, foram feitas por alguém com, pelo menos, muito 

bons conhecimentos de matemática e mostram indicações numéricas que remetem 

para cálculo. Provavelmente este exemplar terá pertencido a um professor da 

cátedra saviliana.  

A biblioteca saviliana foi iniciada por Henry Savile mas beneficiou de 

contribuições de professores posteriores, nomeadamente de John Wallis e de 

Christopher Wren, tal como estava estabelecido nos estatutos originais. 

Infelizmente, pelo facto de o volume não estar assinado, de ter tido um curto espaço 

de tempo para sua análise e de não ter sido possível obter informações 

esclarecedoras em relação à letra do autor junto de um dos responsáveis pela 

colecção, não foi possível determinar com certeza quem realizou tão detalhadas 

anotações. No entanto, avanço os já citados nomes de Cristopher Wren (professor 

de astronomia entre 1661 e 1673) e de John Wallis (professor de geometria entre 

1649 e 1704) como os mais prováveis candidatos.  

                                                 
 
938 É possível encontrar nesta biblioteca dois exemplares do De crepusculis; um exemplar do Libro 
de algebra com anotações em grego e latim, encadernado com outros títulos e que faz parte da 
biblioteca saviliana; um exemplar das Opera (1566), também encadernado com um De mensuris de 
Agricola e um Guglielmi Budaei Parisiensis; Consiliarii Regii, supplicumque libellorum in Regia 
magistri, de Asse et partibus eius libri quinque, ab ipso authore novissime et recogniti et locupletati 
(Basel: 1566); e quatro exemplares do De arte atque ratione nauigandi, dois deles encadernados 
com segundas edições do De revolutionibus (1566), de Copérnico. No St. John’s College, 
Cambridge, foi possível localizar três volumes relacionados com a produção noniana: um Libro de 
Algebra (1567), um De arte atque ratione nauigandi (1573) e ainda uma Sphaera Ioannis de Sacro 
Bosco, emendata, de Élie Vinet (1564). 
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Uma breve análise da letra parece desviar a hipótese de ser Wallis o autor 

das anotações939 , isto apesar de o volume onde este livro está encadernado também 

conter um artigo de Wallis, submetido à Royal Society, e assinado pelo próprio. Por 

outro lado sabe-se que Wallis tinha hábito de assinar os seus livros, o que neste caso 

é uma prova que pode funcionar em sentido contrário.  

Em relação à hipótese Wren apenas há a dizer que uma das passagens do 

texto noniano mais anotadas diz respeito ao relógio de Acaz, tema que se sabe ter 

interessado bastante a Wren940 , a ponto de inclusivamente incluído na sua primeira 

aula no colégio de Gresham. 

A definitiva conclusão desta análise fica, por agora, em aberto. Outros 

assuntos estudados apontam para algumas matérias do livro I, relacionadas com a 

curva de rumo; capítulo 7 com anotações e indicações de cálculo com auxílio da 

última figura; capítulo 11 com interesse aos comentários de Nunes a Apiano, 

Menelau e Copérnico; capítulos 20 e 21, e outras breves anotações. Tudo somado, é 

interessante perceber que mesmo na segunda metade do século XVII os textos de 

Pedro Nunes ainda congregavam alguma atenção, em contexto universitário, tendo 

sido neste caso bastante estudados. 

 

 

                                                 
 
939 Tive a oportunidade de comparar alguma correspondência de Wallis, disponível na rede, com 
estas notas marginais. À primeira vista, as grafias são diferentes. Ainda assim, aos olhos de um não 
especialista, existem algumas semelhanças que não permitem avançar qualquer conclusão mais 
fundamentada. Há que referir que os dois exemplos de escrita teriam objectivos diferentes, pelo que 
necessariamente, podiam exigir à mesma pessoa diferentes grafias.  
940 “Finally, the Latin version [das suas aulas no colégio de Gresham] drops Wren’s attempts to show 
how astronomy can explain miracles, such as the dial of Ahaz (...)”, Jim Bennett, «Christopher 
Wren’s Greshamite history of astronomy and geometry», in: Francis Ames-Lewis (Ed.), Sir Thomas 
Gresham and Gresham College. Studies in the intellectual history of London in the sixteenth and 
seventeenth centuries, (Hampshire: Ashgate, 1999), p. 192. 
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Figura 2.3.9. Destaque de apontamentos no Capítulo 11, p. 68, no De arte atque 
ratione nauigandi (edição de 1573), revelando que o autor se interessou bastante pelo 
problema do relógio de Acaz. Cópia da BL, Oxford, Savile Ee 1(3). 

 

Volto de novo ao estudo das aulas públicas, não é possível estabelecer com 

total certeza quem ou quando terá surgido a ideia de oferecer aulas públicas de 

ciências matemáticas. Certo é que se registam alguns eventos que permitem 

reconstruir um pouco desse trajecto. Em primeiro lugar pode recordar-se a acção de 

John Dee junto de um grupo considerável de praticantes das matemáticas, quer em 

Londres quer em Mortlake. Um dos que foram directamente influenciados pelo 

contacto com Dee (mas também com Leonard Digges) foi Humphrey Gilbert que, 

em 1572, escreveu à rainha sobre a pertinência de criar uma instituição de ensino na 
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capital941 . Também Richard Hakluyt tentou junto do Privy Council promover a 

criação de duas aulas – uma em Oxford outra em Londres – com o objectivo de 

contribuir para a formação em artes matemática, e principalmente nas artes ligadas 

às navegações942 .  

 

A aula de Thomas Hood 

 

A ideia das aulas iria ganhar oficialmente força aquando da ameaça espanhola sobre 

Londres, decorria o ano de 1588. As associações de mercadores tomaram a 

iniciativa de financiar uma “aula” pública, dirigida principalmente aos “capitães” 

das milícias encarregues de defender a cidade de uma possível invasão. Para 

docente principal foi indicado Thomas Hood (c. 1557-1620)943 .  

No dia a 4 de Novembro de 1588, Hood fazia o discurso inaugural das aulas, 

em casa de Sir Thomas Smith. A sua audiência era constituída maioritariamente por 

gentlemen, mercadores e os captains responsáveis pela defesa da cidade de 

Londres. As palavras inaugurais assentam objectivamente numa retórica de 

utilidade das ciências matemáticas, defendendo as ciências matemáticas como as 

mais antigas e eficientes formas de atingir o conhecimento, incluindo-se aqui o 

próprio conhecimento divino944 .  

                                                 
 
941 The creation of an Achademy in London for education of her Majesties Wardes and others the 
youth of nobility and gentlemen. BL, ms. Lansdowne 98. I. 
942 Uma das suas cartas a Francis Walsingham (1584), sobre este assunto, pode ser consultada em: 
David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 544. 
943 Hood havia estudado e ensinado em Cambridge (recebeu o B.A. em 1578, e M.A em 1581 e foi 
leitor de matemáticas no ano lectivo de 1581-82), tendo aí sido muito influenciado pelo estudo de 
Ramus mas também de Copérnico. Os seus estudos também incluíram medicina tendo recebido a 
licenciatura em 1584. Viria a retomar os estudos médicos entre 1593 e 1595, tendo exercido esta 
profissão sensivelmente nos últimos vinte anos da sua vida. 
944 Deste discurso apenas sobrevive uma cópia impressa: A Copie of the Speache: Made by the 
Mathematicall Lecturer, unto the Worship full Companye present. At the house of the Worshipfull M. 
Thomas Smith, dwelling in Gracious Street: the 4. of Nouember, 1588,  T. Hood (London: Edward 
Allde), British Library, shelfmark 529.g.6. (1.). Usei versão editada em: Francis R. Johnson, 
«Thomas Hood’s Inaugural Address as Mathematical Lecturer of the City of London (1588)», 
Journal of the History of Ideas, 3 (1942) 94-106. Existe também versão facsimile: N.J. Norwood, 
Walter J. Johnson (Eds.), (Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum, 1974). A importância do 
conhecimento da astronomia (enquanto ciência matemática) como auxiliar da navegação é 
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Tudo indica que a aula pública de Hood funcionou bem entre 1588 e 1592 

até que começaram a surgir complicações com o seu financiamento. Em 1594 as 

actividades lectivas já tinham terminado. Para o desinteresse em apoiar a aula de 

Hood contribuiu a decrescente ameaça de invasão espanhola associada ao facto de 

Hood não ter realmente cumprido a função de ensino “miliciano” das aulas. 

Enquanto as aulas funcionaram, Hood era frequentemente abordado pelos 

seus ouvintes para disponibilizar uma versão impressa das mesmas. É bastante 

plausível que muitos desses conteúdos tenham sido incluídos nos textos que 

submeteu ao prelo: editou (entre outros textos) durante esses anos The Use of the 

Celestial Globe in Plano, set forth in two hemispheres (1590) e também um 

Elementes of Geometrie (1590), traduzido a partir da obra Scholae Mathematicae de 

Ramus. Outras obras que mandou editar foram The Use of the two Mathematical 

Instruments the crosse Staffe (. . .) and the Iacob’s Staffe, (London: 1596); The 

Making and use of the Geometrical Instrument, called a Sector, (London: 1598). 

A partir destes títulos percebe-se que este professor dedicava bastante tempo 

ao estudo e construção de instrumentos matemáticos. Os globos, celestes e 

terrestres, detiveram grande parte do seu interesse. O seu The use of the celestial 

globe in plano, set foorth in two hemispheres945 , é um texto em forma de diálogo 

entre um mestre e um aluno, muito descritivo e de reduzida aplicabilidade para a 

navegação. Foi dedicado ao Lord Lumly e a Thomas Smith, principal patrono e 

fiduciário das suas aulas, bem como à restante audiência. Não só pelo que várias 

vezes relata nesta dedicatória e no próprio texto, fica-se com uma ideia algo 

                                                                                                                                        
 
sublinhada: “Seeing then Astronomye leadeth us to the knowledge of God (...) What shall I say of 
Navigation the cheefest piller of your gaine? how much dooth Astronomy helpe therin? whose 
launching foorth and haling in, and restlesse course both too and fro is surelye guided by this 
heavenly arte, though Sea dooth roare, and windes doo rage, and heaven and earth should meete 
together.”, Francis R. Johnson, «Thomas Hood’s Inaugural Address as Mathematical Lecturer of the 
City of London (1588)», p. 104. 
945 Thomas Hood, The use of the celestial globe in plano, set foorth in two hemispheres wherein are 
placed all the most notable Starres of heauen, according to their longitude, latitude, magnitude, and 
constellation: Whereunto are annexed their names, both Latin, Greeke, and Arabian, or Chaldee; 
Also their nature, and the Poeticall reason of each seuerall Constellation. Moreouer, in this Book is 
set downe the declination of the Starres which haue any particular name, with their right ascension 
and the degree of any signe wherewith they come to the meridian and the time of the yeare wherein 
they may be seene there (London: Thobie Cooke, 1590). 
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resumida das temáticas das suas aulas (já que por várias vezes ao longo do texto 

Hood remete para as suas aulas e para um conjunto de proposições mais alargado) e 

da sua competência lectiva. Outro dos objectivos desta publicação terá sido fazer 

publicidade às suas aulas. Por último, há que apontar que este é um texto anterior à 

construção dos globos de Molyneux946  – importante evento na história dos 

instrumentos matemáticos – que motivaria de novo Hood a escrever sobre o seu 

uso947 . 

De notar ainda que neste trabalho os conteúdos são apresentados de forma 

relativamente elementar, e com reduzida matematização. Por outro lado, não foi 

possível identificar qualquer referência explícita a Pedro Nunes e quase nunca a 

quaisquer outros autores. Sendo assim, a leitura deste texto em particular nada 

contribui para discernir sobre uma eventual presença de conteúdos nonianos nas 

aulas de Hood.  

Hood voltaria a escrever sobre globos, pouco tempo passado. Em 1592 saia 

dos prelos da casa de Thomas Dawson, em Londres, um novo trabalho designado 

The Vse of both the Globes, Celestiall, and Terrestriall948 , novamente na forma de 

diálogo. Um dos aspectos que tornam este livro interessante é o facto de o autor ter 

                                                 
 
946  No discurso inaugural, Hood dá a entender a presença de globos e esferas na sala de aula, resta 
saber se de produção exterior ou inglesa. Na opinião da investigadora Helen Wallis: “Molyneux’s 
celestial globe is in fact almost an exact copy of the globe Mercator had made in 1551, itself 
modelled on the Gemma Frisius globe of 1537 (…)”, Helen Wallis, «The First English Globe: A 
Recent Discovery», The Geographical Journal, 117 (1951), p. 283. Sobre os globos de Molyneux 
ver ainda: Anna Maria Crinó, Helen Wallis, «New researches on the Molyneux Globes», Der 
Globusfieund, 35 (1987) 11-20. 
947 Com efeito, as últimas duas décadas do século XVI foram prolíficas em estudos sobre 
instrumentos matemáticos e principalmente sobre globos. Escreveram-se vários textos importantes 
de maneira que o subgénero literário de uso de globos constituiu uma aposta considerável em termos 
de publicações científicas não só de Hood mas de muitos outros autores. Neste sentido, os primeiros 
registos remontam aos anos cinquenta do século XVI, nomeadamente ao Castle of knowledge de 
Robert Record e também ao Cosmographical Glass de Cunningham, onde há um apelo à sua 
utilização. Dos tratados anteriores, publicados em vernáculo em Inglaterra, um título que poderá ter 
influenciado a escrita de Hood foi A perfect and easie Treatise of the vse of the coelestiall Globe (...) 
(London: Symon Waterson, 1585) de Charles Turnbull; este pequeno livro de bolso apresenta uma 
grande coincidência de temas além de estar organizado em proposições. 
948 Thomas Hood, The Vse of both the Globes, Celestiall, and Terrestriall, most plainely deliuered in 
forme of a Dialogue. Containing most pleasant, and profitable conclusions for the Mariner, and 
generally for all those, that are addicted to these kinde of Mathematicall instrumentes. Written by T. 
Hood Mathematicall Lecturer in the Citie of London, sometime fellow of Trinitie Colledge in 
Cambridge (London: Thomas Dawson, 1592). 
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aproveitado a ocasião para ser um dos primeiros a comentar os importantes globos 

celeste e terrestre de Molyneux, muito recentemente saídos a público (finalizados 

em fins de 1592 ou em princípios de 1593)949 .  

Em boa parte, este novo texto “recicla” assuntos abordados anteriormente, 

no livro de 1590. Mas desta feita é possível perceber uma presença um pouco mais 

evidente de conteúdos atribuidos a Pedro Nunes. Na primeira parte, Hood preocupa-

se com alguns dos problemas também abordados por Nunes nos capítulos 12 a 16 

das Opera, apesar de não ser possível estabelecer qualquer linha de influência 

directa. De facto, além de não referir nomes de autores anteriores, Hood volta a 

escrever um texto muito pouco matematizado, sem figuras e quase sempre 

descritivo das capacidades operativas do globo, sem entrar em detalhes de cálculo 

ou de demonstrações. Da mesma maneira, na segunda parte do livro, existem 

conteúdos que se podem assemelhar ao que Nunes escreveu, principalmente, no 

capítulo 27 das Opera. O autor começa por abordar a temática dos Rhombes [L8v.-

M5v.], traçando uma relação etimológica incorrecta com a palavra Rhombe que 

designa a figura geométrica (romboíde). Ainda assim, apresenta uma definição 

simples das “crooked lines”950 , “they make alwayes one and the same angle with 

the meridian of any place, and doe run on by little and little as the very nature of the 

compasse would direct you (...)”.  

A partir daqui discutiu várias regras e proposições, fazendo também uso de 

uma régua móvel para traçar rumos, que se assemelha bastante ao aparato e 

problemas propostos por Nunes, mas sem nunca referir a obra ou o seu autor.  

Não é possível, como anteriormente foi referido, estabelecer uma ligação 

directa mas é possível conjecturar que Hood tenha tido acesso a estas temáticas, 

através de informação de outros autores ou mesmo tendo lido algumas passagens 

                                                 
 
949 Richard Hakluyt havia referido a construção destes globos no prefácio do seu The Principall 
Navigations, Voiages and Discoveries of the English Nation (1589). O próprio Molyneux terá escrito 
um texto designado The Globes Celestial and Terrestrial Set Forth in Plano, do qual não se conhece 
qualquer cópia. 
950 O próprio Pedro Nunes se referiu a estas linhas em termos semelhantes: “ (...) tortuosae illae 
atque fractae rumborum lineae (...)”, Obras, IV, p. 46.  
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das Opera, uma vez que este era um tema bastante debatido em Inglaterra nesta 

altura.  

 

Por esta altura era criada uma das instituições de ensino mais importantes 

deste país. Na opinião de David Waters: “The foundation of Gresham College was 

one of the most significant events not merely in English educational and 

navigational history but in the general history of the development of science.”951. 

Além de ter sido uma instituição com oferta de aulas públicas, que formou gerações 

de homens para a ciência (e não só), o colégio de Gresham foi também uma das 

bases da fundação da Royal Society.  

As actividades lectivas começaram em 1598. O projecto de ensino não se 

concentrava apenas nas disciplinas reconhecidas como mais científicas e seriam 

oferecidas aulas de Retórica, Leis, Música, Estudos religiosos, Geometria, 

Astronomia, etc. Ainda assim, os estatutos não eram claros em relação ao que devia 

ser ensinado, sendo que a área mais especificada era o ensino de náutica: 

 

(...) the geometrician is to read as followeth, viz. every trinity term arithmetique, in 
Michaelmas and Hilary terms theoretical geometry, in Easter term practical 
geometry. The astronomy reader is to read in his solemn lectures, first the principles 
of the sphere, and the theoriques of the planets, and the use of the astrolabe and the 
staf, and other common instruments for the capacity of mariners; which being read 
and opened, he shall apply them to use, by reading geography and the art of 
navigation, in some one term in every year.952 

 

Pouco mais havia a registar, pelo que as matérias a leccionar estariam bem 

mais dependentes das capacidades e vontade dos leitores do que de alguma 

indicação especifica testamentária. No plano prático, desde cedo houve 

                                                 
 
951 David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, pp. 243-
244. 
952 Estatutos do Colégio de Gresham, citados a partir de: Mordechai Feingold, «Gresham College 
and London practitioners: the nature of the English mathematical community», in: Francis Ames-
Lewis (Ed.), Sir Thomas Gresham and Gresham College. Studies in the intellectual history of 
London in the sixteenth and seventeenth centuries, (Hampshire: Ashgate, 1999), p. 175. Também 
em: David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 548. 
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interligações entre o colégio e algum pessoal da marinha inglesa e outros 

independentes.  

No que diz respeito a informações sobre a presença de trabalho de Pedro 

Nunes nas aulas do colégio, não consegui obter concretas e indubitáveis. De facto, 

poucas notas de aulas sobreviveram pelo que poderá ser interessante analisar os 

registos impressos de alguns dos professores que por aquela casa passaram. Uma 

vez mais, na opinião de Feingold, os alunos deviam ter acesso ao que de mais 

avançado se estaria a desenvolver, como por exemplo os estudos sobre logaritmos e 

magnetismo953.  

 

Robert Hues 
 

Os textos de Hood sobre globos seriam suplantados por um trabalho publicado em 

latim logo em 1594, por Robert Hues (1553-1632). Hues estudou em Oxford onde 

se destacou pelas suas capacidades linguísticas, principalmente em grego. Após 

uma deslocação à Europa continental passou a revelar mais interesse pelas artes 

matemáticas, principalmente a geografia. Entre 1586 e 1588 realizou uma viagem à 

volta do mundo com Thomas Cavendish, o que lhe conferiu bastantes 

conhecimentos em astronomia observacional e também na prática da navegação.  

Em 1594, publicou algumas das suas reflexões num tratado em latim 

Tractatus de globis et eorum usu954 , constituido por cinco partes. O seu objectivo de 

explicar o uso de globos nalgumas aplicações científicas foi também motivado pela 

construção daqueles que se consideram os mais importantes (por serem os 

primeiros) par de globos fabricados em Inglaterra: os já referidos globos terrestre e 

celeste de Emery Molyneux. Hues dedicou este trabalho a Sir Walter Raleigh, 

figura muito importante na época, mas a sua rede de contactos estendia-se ainda ao 

                                                 
 
953 Mordechai Feingold, «Gresham College and London practitioners: the nature of the English 
mathematical community», p. 181. 
954 Robert Hues, Tractatus de globis et eorum vsu accommodatus iis qui Londini editi sunt anno 
1593, sumptibus Gulielmi Sandersoni ciuis Londinensis, conscriptus à Roberto Hues (Londini: 
Thomæ Dawson, 1594). 
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grupo de Northumberland, que por sua vez incluía Thomas Harriot. Na verdade, 

Harriot deveria ter contribuído para uma das partes do livro, algo que afinal não se 

verificou. Mas a sua influência faz-se sentir neste texto. 

Ao contrário de Hood, a intenção inicial de Hues não era ensinar do uso de 

globos a uma audiência desprovida de conhecimentos mais avançados, quer em 

termos linguísticos quer científicos (como, por exemplo, aos marinheiros comuns) 

pois o texto foi escrito em latim. Somente em 1638 surgiria a primeira edição em 

inglês955 , que em termos globais correspondia à décima edição. Essa edição foi 

usada no estudo que se segue. Curiosamente esta não foi a primeira edição em 

vernáculo já que logo em 1598 surgira uma tradução holandesa e em 1618 uma 

outra francesa (no total houve pelo menos 12 edições nestas quatro línguas), 

fazendo deste um texto com uma enorme circulação. 

 Este livro conta-se entre os que compõem a lista de John Smith. E conta-se 

também entre os textos ingleses com mais referências ao trabalho de Pedro Nunes. 

Há, de facto, referências ligadas à náutica e outras que não estão ligadas 

directamente a esse assunto, o que à partida indica um conhecimento mais lato da 

sua obra. A primeira referência ao nome do cosmógrafo português surge logo no 

Prefácio (fl. B4r.) e não se inclui no conjunto das matérias sobre navegação. Hues, 

numa tentativa de desmistificar alguns relatos dos autores antigos, confronta-os com 

trabalhos científicos de autores modernos. Nunes é assim chamado ao rol dos que 

usando “the very principles of Geometry” contrariaram antigos pressupostos: neste 

caso a propósito da convicção de que o nascimento do Sol se daria mais cedo no 

topo de montanhas, tema semelhante ao que Nunes alude na Propositio XIX do De 

crepusculis956 . Esta tensão entre o antigo e o moderno, no sentido da capacidade 

dos modernos confirmarem ou não algumas matérias tratadas pelos antigos, 

                                                 
 
955 Robert Hues, A Learned Treatise of Globes, both Coelestiall and Terrestriall: With their Severall 
Uses. Written first in Latine, by Mr Robert Hues: And by him so Published. Afterward Illustrated 
with Notes, by Io. Isa. Pontanus. And now Lastly made English, for the Benefit of the Unlearned by 
John Chilmead MrA of Christ-Church in Oxon (London: T[homas] P[urfoot] for P[hilemon] 
Stephens and C[hristopher] Meredith, 1638). 
956 Neste caso a propósito do relato de que o nascimento do sol se daria mais cedo no topo de 
montanhas. Nunes trata um problema semelhante na Propositio XIX do De crepusculis. 
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mantém-se ao longo de todo o texto (Nunes, Tycho, Mercator, Cardano, Copérnico 

– “the great restorer of Astronomy”957  – são alguns dos nomes de modernos 

indicados) como aliás era em geral apanágio na época. As referências ao De 

crepusculis não terminam aqui e a quarta parte trabalha matérias que também se 

encontram nesse livro, nomeadamente na p. 223 (na realidade corresponde à p. 123 

já que há um uso errado de caracteres) e ainda na p. 219 (Parte 4, Chap. XI). Uma 

outra referência ao cosmógrafo português confirma esse conhecimento alargado do 

trabalho de Nunes. Hues escreveu que, juntamente com Werner, o português é 

apontado como um dos que corrigiu um valor que foi mal transmitido pelos 

“Interpreters” de Ptolomeu, isto a propósito da distância da polar ao pólo no seu 

tempo9

                                                

58 .  

Na terceira parte, Chapter II – Of the Circumference of the Earth, or of a 

Greater Circle: and of the Measure of a Degree, o autor inglês aborda o 

conhecimento «necessário» da medida do perímetro terrestre. Já no De crepusculis 

o cosmógrafo português tinha sondado o cálculo de Eratóstenes mas no Capítulo 18 

das Opera refaz os cálculos e demonstração obtendo 241.610 estádios959 . Hues 

menciona Nunes, ao longo deste segundo capítulo por três vezes: na página 145 

lista-o entre as opiniões sobre o assunto “grouded on the authority of great men”; na 

página 152, cita claramente “(…) we might prove out of his [Eratóstenes] own 

assumptions, that the whole compasse of the Earth cannot be above 241610. 

furlongs: as it is demonstrated by Petrus Nonius, in his lib. 2. cap. 18. De 

Navigatione.”; já na página 158, refere que “Nonius” usava a milha espanhola, 

igualando-a ao valor de uma «parasanga»960; e por último na página 160 surge mais 

um comentário aos valores assumidos por Nunes, nesta caso afirma que se a milha 

 
 
957 Robert Hues, A Learned Treatise of Globes, both Coelestiall and Terrestriall, p. 24. 
958 Robert Hues, A Learned Treatise of Globes, both Coelestiall and Terrestriall, p. 29. Leia-se esta 
correcção em Obras, IV, pp. 375-376. Henrique Leitão fez uma nota sobre este assunto em Obras, 
IV, pp. 710-711. Nela chama a atenção, entre outras coisas, para o facto de Nunes não ter corrigido 
este valor na tradução da Geografia de 1537. Daqui se percebe, se é que haveria dúvidas, que Hues 
não se baseou nos textos de 1537, que aliás poderá nem ter conhecido. 
959 Ver nota sobre este assunto em Obras, IV, pp. 755-756. 
960 Parasanga é uma antiga unidade de medida persa de percurso, que correspondia a 
aproximadamente 5.940 metros. Pode ser referida como equivalente a 30 ou 40 estádios (medida 
grega), sendo que 1 estádio é igual a 177,6 metros. 
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árabe contém no mínimo dez estádios então, sendo assim, “(…) we cannot then 

assent to those learned men, P. Nonius, and Iacobus Christmannus, who will have 

the Ara

(neste assunto) a sua opinião, tal como se devia fazer no caso de Pedro de 

Medina

xtra meridianas semelhante ao que Nunes apresentou no Capítulo 14 das 

Opera. 

Hues reflecte algum do trabalho que poderão ter 

desenv

ogo no início uma referência à denominação de rumos, 

avançada por Nunes: 

bian Mile to be all one with the Italian”.  

Ainda na quarta parte regista-se mais um apontamento (na página 137), 

desta vez não tão favorável. Hues também notou a pouca importância que Nunes 

deu à declinação da agulha nos seus trabalhos e por isso aconselha a que não se leve 

em conta 

. 

Na p. 188, Chapter VI – To find out the Latitude of any place, by knowing 

the place of the Sunne, ot other Starre, and observing the Altitude of it two severall 

times, with the space of time betwixt the two observations, Hues usa um método de 

alturas e

Como dito anteriormente, a quinta parte deste tratado reveste-se realmente 

de alguma novidade em relação a tratados antecessores. O assunto abordado é o do 

traçado de rumos e seu uso nos globos. Supostamente, seria Thomas Harriot, 

bastante mais apto no manuseamento da matemática necessária, que estaria 

encarregado de a elaborar mas assim não veio a acontecer. Não obstante, o 

resultado apresentado por 

olvido em conjunto.  

É nesta parte do livro que surgem mais indícios referentes à obra de Pedro 

Nunes, o que revela que na altura ele seria a autoridade de referência sobre o 

assunto. Mais ainda, o trabalho que produzira cerca de 40 anos antes, parecia agora 

adequar-se perfeitamente às necessidades e contexto vividos em Inglaterra. Deste 

modo, Hues inclui l

 

Those lines which a Ship, following the direction of the Magneticall Needle, 
describeth on the surface of the Sea, Petrus Nonius calleth in latine, Rumbos, 
borrowing the Appellation of his Countrymen the Portugals. Which word since it is 
now generally received by learned writers to expresse them by: we also will use the 
same. These Rumbes are described in the Globe either by greater or lesser circles, or 
by certaine crooked winding lines. But Sea-men are wont to expresse the same in 
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their Nauticall Charts by right lines. But this practice of theirs is cleane repugnant to 
the truth of the thing, neither can i by any meanes be defended from errours. The 
Invention of Rumbes, and practice of describing the same upon the Globe, is some-
what ancient. Petrus Nonius hath written much concerning the use of them, in two 
bookes which he intituleth, de Navigandi ratione. And Mercator hath also expressed 
them in his Globes. But the use of them is not as yet so well knowne to every body: 
and therefore I think it not unfit, to be the more large in the explication of the 
s 961   

oi o primeiro a 

aborda 962

 para melhor iluminar a explicação sobre as linhas de 

rumo e

icou o uso matemático dos 

círculos m

                                                

ame.

 

É de facto, uma passagem esclarecedora em relação à produção científica do 

cosmógrafo português. Hues relembra que o texto noniano que f

r este assunto e deixa um aviso à importância do mesmo .  

Esta quinta parte [pp. 157-186, numeração trocada] está dividida em duas 

secções: na primeira, explica-se a natureza das linhas de rumo e na segunda explica-

se o seu uso na navegação, com auxílio do globo. Mas primeiro (porque a linha de 

rumo está ligada às direcções da agulha) seguem-se algumas considerações sobre a 

agulha e sete proposições

 sua interpretação.  

Chama-se atenção para a quinta proposição, onde há uma crítica ao 

procedimento de construção de linhas de rumo de Pedro Nunes. Na verdade, Hues 

parece não aceitar que Nunes tenha usado segmentos de círculos máximos para 

construir os rumos, uma vez que os círculos máximos não mantêm os ângulos com 

os meridianos. (Uma explicação possível para esta crítica pode estar relacionada 

com o uso, nos cálculos, de triângulos náuticos em vez de triângulos esféricos). 

Além disto, parece não compreender como Nunes justif

áximos com base na percepção dos sentidos.  

Faço notar ainda um corolário da quarta proposição, onde justificou a razão 

de as linhas de rumo não chegarem ao pólo. Curiosamente, citou Frisius em 

primeiro lugar (remete para o capítulo XV da Cosmographia de Apiano), ele que 

provavelmente terá lido os Tratados de Nunes e por isso partilhado da sua primeira 

 
 
961 Robert Hues, A Learned Treatise of Globes, both Coelestiall and Terrestriall, p. 157-158, (fifth 
part, numeração trocada). 
962 Ver notas em Obras, IV, pp. 785-788. 
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opinião sobre o assunto (isto é, que as linhas de rumo chegavam aos pólos). Hues 

aparentemente desconhece que Nunes escreveu nesse sentido em 1537 e apenas cita 

a sua posição correcta, publicada em 1566. No entanto, o autor inglês não mostra 

apreço pela prova noniana preferindo invocar uma justificação a partir das suas 

própria

ular ao horizonte que intercepta o centro de 

massa 

stes 6 casos por escrito, dando alguns exemplos 

simples com aplicação numérica. 

 

                                                

s proposições. 

Hues esclareceu bem as principais propriedades das linhas de rumo mas 

discordou sobre a adequação das linhas de rumo ao mundo real. Outra noção que 

não partilhou com Nunes teve que ver com os deslocamentos no globo. Hues não 

ligou ao argumento noniano de que o casco de um navio aponta sempre para o 

centro do globo e que, por isso, o navio desloca-se sempre segundo um círculo 

máximo, existindo um plano perpendic

do navio e o centro do globo963 . 

A partir da página 167 tratou um dos temas principais deste seu livro: o uso 

do globo como auxiliar na navegação. Para tal sistematizou diversos problemas 

num quadro.  Este exemplo remete outra vez para o trabalho de Harriot que também 

deixou um quadro semelhante em manuscrito, embora mais complexo em termos 

matemáticos uma vez resolvia este problemas recorrendo ao triângulo náutico964. 

Daqui até final, Hues apresenta e

 
 
963  Hues afirma que todas as viagens que não são por meridianos, equinocial ou paralelos são “(...) 
Crooked, although guided by the Magnet, and are neither like to greater circles, nor yet to Parallels: 
nor indeed are circles at all, but onely a kind of crooked lines, all of them at length concurring in one 
of the Poles.”, Robert Hues, A Learned Treatise of Globes, both Coelestiall and Terrestriall, p. 166 
(da paginação errada) 
964 Jon V. Pepper, «Harriot’s earlier work on mathematical navigation: theory and practice», p. 78. 
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Figura 2.3.10. Quadro onde Hues sistematizou as permutações de vários problemas de 
navegação em que se relacionam a posição do navio, o rumo e a distância a percorrer. 
Este quadro é exemplificativo da evolução e sistematização deste tipo de matérias 
desde que Nunes escreveu pela primeira vez no Capítulo 27 das Opera.  

 

Por último, deve-se referir que este livro foi conhecido em Portugal. 

António Carvalho da Costa estudou-o e chegou mesmo a citar estes problemas no 

seu Compendio geographico (Lisboa, 1686). 

 

William Barlow 
 

Esta série de publicações dos anos 90 teria mais um dos seus bons exemplos com a 

publicação do The Navigators Supply (London, 1597)965 , de William Barlow (?-

1625). Este tratado faz parte de um grupo de trabalhos que antecederam a 

publicação do importante Certaine errors in navigation de Edward Wright (1599) 

mas que já incluíam alguns conteúdos que aí seriam publicados. 

                                                 
 
965 William Barlow, The Navigators Supply: Conteining many things of principall importance 
belonging to Nauigation, with the description and vse of diuerse Instruments framed chiefly for that 
purpose; but seruing also for sundry other of Cosmography in generall: the particular Instruments 
are specified on the next Page (London: G. Bishop, R. Newbery, and R. Barker, 1597). 
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Sabe-se que Barlow foi aluno em Oxford, tendo obtido o bacharelato em 

1564. Mais tarde, por volta de 1573, tornou-se capelão na corte. Parece nunca ter 

tido qualquer experiência no mar. 

Barlow interessou-se também por fenómenos relacionados com o 

magnetismo, o que o levou a escrever um livro sobre o tema Magnetical 

Advertisements concerning the nature and property of the Loadstone (London, 

1618) e a sugerir uma reforma da agulha de marear966 . O seu The Navigators Supply 

é um tratado com uma aposta forte na descrição de instrumentos (ex.: bússola, 

«variation compass», «Traveller’s Jewel», pantómetra, hemisfério, «traverse 

board»), e principalmente na descrição de uma “bússola” ideada por si próprio. Os 

instrumentos são abordados de uma forma aprofundada, chegando Barlow a tecer 

considerações de ordem filosófica sobre a natureza dos instrumentos científicos.  

O impresso foi dedicado a Robert Devereux, membro do Privy Council. Na 

primeira parte, Barlow aborda a constituição e preparação da bússola comum. A 

primeira referência a Pedro Nunes surge num comentario sobre o movimento de um 

navio: 

 

(...) if the shipe be moued, that is, transferred or changed from place to place, that the 
line or tracing of her course comprehended betweene those places, should be any 
other, but onely such as is composed of great Circular portions: of which, the length 
of the shippe it selfe is alwayes a segment. And so describeth she by the meanes in 
her course before mentioned, not a Parallele properly so called ( as common opinion 
doth wrongfully imagine ) consisting of one continual lesser Circular line; or 
otherwise, a Spirall line truly so named, consisting of a continuall uniforme winding, 
answerable to the nature of the said line; but a course (quibusdam diuerticulis, as 
learned Nonius termeth it) with certaine turnings in and out, consisting of small 
segments of great Circles; keeping alwayes as neere the precise parallele, or Spirall 
line, as arte can ayde them.967   

 

                                                 
 
966 Escreveu ainda outro trabalho sobre magnetismo: Magneticall aduertisements: or Diuers 
pertinent obseruations, and approued experiments, concerning the natures and properties of the 
load-stone. Very pleasant for knowledge, and most needfull for practise, of trauelling, or framing of 
instruments fit for trauellers both by sea and land. Whereunto is anexed a breife discouerie of the 
idle animaduersions of Mark Ridley Dr. in Physicke, vpon a treatise entituled Magneticall 
aduertisements (London: Edward Griffin, 1618).  
967 William Barlow, The Navigators Supply, fl. A3r. 
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Percebe-se que Barlow concordava com a idealização de Pedro Nunes e que 

não tinha dúvidas em afirmar que estas linhas espirais seriam formadas (na 

navegação real) por troços de círculos máximos.  

Posteriormente descreveu a sua invenção «Traveller’s Jewel». 

Seguidamente, Barlow apresenta um outro instrumento: o pantómetra. Este foi um 

instrumento com bastante divulgação, inclusivamente em Portugal, tendo sido 

bastante estudado no Colégio de Santo Antão. Barlow declara a sua constituição: 

uma parte «horizontal» e outra «vertical». A propósito desta parte vertical, 

constituída por um quadrante escreve:   

 

The Verticall hath in it a Quadrant as bigge as it may receaue, to be drawen not after 
the commen fashion, but according to the description inuented by that famous 
Mathematician Petrus Nonius in his Treatise of Instruments and Rules for 
Nauigation, and of the Twilight: which Quadrant, in respect of the kinde of working 
thereby, I call the Proportionall Quadrant. (...) 
The medietie next vnto the Limbe, diuide into 45. equall partes: setting downe their 
severall denominations by fiues or tennes, vpon the ruler right ouer the diuisions: 
their numbers decreasing from the Limbe towards the medietie after this sort. The 
diuisionnext vnto the Limbe is accounted for to be 89. the next 88. then 87. 86. etc. 
vntil you como vnto 46. next vnto the medietie it selfe.968 

 

Esta interessante descrição relata uma vez mais uma importante aplicação do 

sistema de nónio (que Barlow designa por «Proportionall Quadrant»), desta feita 

num instrumento que teve alguma importância e visibilidade na altura. Volta a 

referi-lo no capítulo 4 – The exact finding of Altitudes or Heights, enfatizando a sua 

principal vantagem, que como se sabe era uma maior precisão nas medidas: 

 

For as much as the vsuall Quadrant of 90. degrees onely doeth very seldome yeeld 
the precise eleuation sought for in a knowen and certaine denomination, because 
most commonly the Sight Ruler, or Alhidada (...) cutteth not exactly at a full degree 
(...) the proportionall Quadrant of Nonius, by drawing and diuiding many inner 
Quadrants (...) shewes that easily within a narrowe circuite; which otherwise a very 
large, yea a huge Instrument with no small incumbrance would hardly doe in a 
mightie circumference.969 

                                                 
 
968 William Barlow, The Navigators Supply, fls. C4r.- C4v. (D2) 
969 William Barlow, The Navigators Supply, fl. D2r. 
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Novas referências a Pedro Nunes e ao seu trabalho surgem adiante. Primeiro 

no Cap. 7 – Howe to describe the Spirall line of a Shippes course (fl. Iv.) onde 

escreve sobre o desenho das linhas de rumo usando a Trauerse board que 

anteriormente tinha apresentado e explicado. No entanto, pouco mais escreve que 

brevíssimas indicações, remetendo o leitor para um tratado que viria a apresentar no 

futuro.  

O seu tratado termina de imediato não sem antes apresentar “A friendly 

Aduertisement to the Nauigators of England” onde, a propósito da evolução da arte 

e ciência de navegar e dos méritos do conhecimento matemático, invoca novamente 

uma passagem da obra de Pedro Nunes, relembrando certo relato de um piloto que 

viajava errando as contas: “Petrus Nonius maketh mention of one [pilot] in his 

dayes, that had tenne times passed from Portugall to the East Indies: And yet 

diuerse times when he shoulde haue subtrahed his declination, did adde it, and when 

he should haue added, did subtrahe it.”970    

O que de seguida se analisa foi um dos trabalhos que mais marcou a 

navegação teórica. Saiu dos prelos em 1599, e o seu autor, Edward Wright, 

anunciava que este versava sobre Certaine errors in navigation971 .  

 

Edward Wright 
 

Esta será uma das secções mais extensas deste capítulo, o que se justifica 

não só pela importância do livro estudado mas também porque este é sem dúvida 

um dos textos que mais contribuiu para a divulgação da obra de Nunes, não só em 

Inglaterra mas um pouco por toda a Europa. 

Edward Wright (1561-1615) foi um destacado homem de ciência inglês, o 

último grande tratadista do século XVI972 . Formou-se no Caius College, em 
                                                 
 
970 William Barlow, The Navigators Supply, fl. I4r. Refere-se à passagem em Obras, IV, p. 280. 
971 Edward Wright, Certaine Errors in Navigation, arising either of the Ordinarie Erroneous Making 
or Vsing of the Sea Chart, Compasse, Crosse Staffe, and Tables of Declination of the Sunne, and 
Fixed Starres Detected and Corrected (London: Valentine Sims, 1599).  
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Cambridge. Em 1589, após alguns anos a ensinar na Universidade e em privado, 

partiu numa expedição aos Açores (com apoio real e dirigida por George Clifford, 

Earl de Cumberland) com objectivos que passavam por fazer um reconhecimento e 

piratear a zona. Nesse mesmo ano, depois de regressar, começou a trabalhar na sua 

opus magna, tendo em 1592 submetido a primeira cópia ao seu “mecenas” 

Cumberland. O Certaine errors in navigation sairia dos prelos em 1599. 

Em 1609 foi nomeado tutor de matemáticas do Príncipe Henry mas a sua 

actividade lectiva também se estendeu à esfera pública, retomando uma aula do 

género da aula de Hood até 1614973 , ano em que passou a oferecer uma “lecture in 

navigation” patrocinada pela East India Company. Ainda em 1614 procedeu à 

primeira tradução em inglês do recém-publicado trabalho de John Napier sobre 

logaritmos. Este trabalho seria publicado em 1616, já depois da sua morte, pelo seu 

filho Samuel, coadjuvado por Henry Briggs. 

O seu círculo de contactos incluía nomes como William Gilbert, Thomas 

Blundeville, William Barlow, Henry Briggs, Richard Hakluyt e John Davis. Como 

era bastante comum, no seio deste grupo havia um espírito de partilha de 

informação referente às suas descobertas e Wright beneficiou do bom e do mau 

deste sistema: apesar de todo o trabalho pioneiro, o seu estudo foi “plagiado” por 

Jadocus Hondius, a partir das notas do próprio Wright. Por volta de 1596, e apesar 

do pedido expresso por Wright para que nada do seu trabalho fosse publicado, 

Hondius produziu mapas do mundo utilizando a projecção de Mercator. Numa 

época em que não existiam direitos de autor, Wright sofreu mais dois reveses: 

Thomas Blundeville e William Barlow também usaram resultados seus em 

trabalhos de sua autoria. Nessa mesma altura, conta Wright no prefácio, foi 

chamado a avaliar um manuscrito produzido por Abraham Kendall, um praticante 

de matemáticas com boa experiência de navegação e, para seu espanto, o que terá 

visto foi uma adaptação do seu próprio trabalho, entregue anos antes ao Earl de 

Cumberland.  
                                                                                                                                        
 
972 Para mais informações biográficas será indispensavel ler: J. S. Parsons, W. F. Morris, “Edward 
Wright and his work”, Imago Mundi, 3 (1931) 61-71. 
973 J. S. Parsons, W. F. Morris, “Edward Wright and his work”, p. 70. 
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O Certaine Errors in Navigation é uma obra de grande importância para a 

história da navegação e que contou com mais duas edições no século XVII974 . E. G. 

R. Taylor afirmou sobre ele: “This is the most influential and oft-quoted treatise on 

nautical practice of the era (…)”975 . Nesse mesmo ano de 1599, o autor mandou 

publicar a sua tradução do importante De Havenvinding976  de Simon Stevin, com o 

nome The Haven-finding Art977 . Publicou ainda: The Description and Vse of the 

Sphaere (1613) e A Short Treatise of Dialling Shewing, the Making of All Sorts of 

Sun-dials (1614)978 . 

Passando de imediato à identificação de tópicos referentes à obra de Nunes, 

constata-se que procurar o nome do cosmógrafo português no Certaine errors não é 

tarefa difícil. Encontramo-lo ao lado de outros nomes como Mercator, Frisius, 

Brahe, Ortelius, Cortés, Ramus que também influenciaram esta obra basilar de 

Edward Wright. Ainda se pode localizar o essencial Euclides mas Ptolomeu já não 

sobressai. Talvez por o Certaine errors não ser um livro com preocupações 

cosmológicas, Aristóteles seja praticamente ignorado e Copérnico e o seu De 

revolutionibus desponte isoladamente.  

                                                 
 
974 2ª Edição: Edward Wright, Certaine Errors in Navigation, Detected and Corrected with Many 
Additions that were not in the Former Edition... [with an Addition Touching the Variation of the 
Compasse], (London: [s.n.], 1610). 3ª Edição: Edward Wright, Certaine Errors in Navigation 
Detected and Corrected, with Many Additions that were not in the Former Edition..., (London: 
Joseph Moxon, 1657). 
975 E. G. R. Taylor, The mathematical practitioners of Tudor and Stuart England, p. 45. 
976 Simon Stevin, De Havenvinding (Leyden: Christoffel van Ravelenghien, 1599). 
977 Edward Wright, The Haven-finding art, or, The way to find any Haven or place at sea by the 
Latitude and variation. Lately published in the Dutch, French, and Latine tongues, by 
commandement of the right honourable Count Mauritz of Nassau, Lord high Admiral of the united 
Provinces of the Low countries, enioyning all Seamen that take charge of ships under his 
iurisdiction, to make diligent observation, in all their voyages, according to the directions 
prescribed herein: And now translated into English, for the common benefite of the Seamen of 
England (London: G. Bishop, R. Newbery, and R. Barker, 1599). 
978 Edward Wright, The Description and Vse of the Sphaere. Deuided into Three Principal Partes: 
whereof the First Intreateth especially of the Circles of the Vppermost Moueable Sphære, and of the 
Manifould Vses of euery one of them Seuerally: the Second Sheweth the Plentifull Vse of the 
Vppermost Sphære, and of the Circles therof Ioyntly: the Third Conteyneth the Description of the 
Orbes whereof the Sphæres of the Sunne and Moone haue beene supposed to be Made, with their 
Motions and Vses (London:  [E. Allde], 1613); Edward Wright, A Short Treatise of Dialling 
Shewing, the Making of All Sorts of Sun-dials, Horizontal, Erect, Direct, Declining, Inclining, 
Reclining; vpon any Flat or Plaine Superficies, howsoeuer Placed, with Ruler and Compasse onely, 
without any Arithmeticall Calculation, (London: Iohn Beale, 1614). 
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Recentemente, Henrique Leitão chamou a atenção para um preocupante 

défice de referências a qualquer relação entre as obras de Pedro Nunes e Edward 

Wright na historiografia internacional979 . Esta não seria, por certo, a intenção de 

Wright e isso fica claro quando é o próprio que “não guarda segredo sobre a sua 

divida intelectual. Não só cita o português pelo nome como chega a explicar no 

Prefácio que os problemas que irá tratar foram anteriormente estudados por outros 

«especially by Petrus Nonius»”980 . Mais, ao mencionar que a carta está cheia de 

erros, Wright pede aos leitores que sejam compreensivos com alguma falta de 

originalidade do seu trabalho, uma vez que as reformas que se propõe levar a cabo 

já teriam sido pensadas por outros, especialmente por Pedro Nunes “do qual a maior 

parte do primeiro capítulo do tratado [refere-se ao seu próprio livro] que se segue é 

quase palavra por palavra traduzido”981 . Se mais não fosse necessário ficaria desta 

maneira atestada, pelas palavras do próprio autor inglês, a importância e influência 

da obra do matemático português na história da cartografia.  

O Certaine Errors in Navigation é um livro de características originais na 

literatura sobre arte de navegar e marinharia da época. Nota-se por exemplo a 

ausência de uma introdução à esfera, cálculo de festas móveis, capítulos sobre 

marés e ventos que eram bastante usuais nas publicações inglesas. O objectivo do 

livro é revelar e corrigir os erros comuns – que Wright não hesita em adjectivar de 

“manchas” e “imperfeições” – que subsistiam nas práticas dos marinheiros da 

época. Este tipo de intenção não era original: “(…) although the errors had been 

detected long since and pointed out by Nuñez, Rotz, Dee and Digges, it was left to 

Wright (since Hariot’s work was left unpublished) to correct the most flagrant of 

                                                 
 
979 As excepções existem e já foram apontadas anteriormente. David Waters e E.G. R. Taylor são 
dois exemplos disso mesmo. Mas de um modo geral as referências são escassas e pouco 
aprofundadas. 
980 Henrique Leitão, «Maritime discoveries and the discovery of Science: Pedro Nunes and Early 
Modern Science», in: Victor Navarro Brotóns e William Eamon (eds.), Más allá de la Leyenda 
Negra: España y la Revolución Científica. Beyond the Black Legend: Spain and the Scientific 
Revolution (Valencia: Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero, Universitat 
de València, C.S.I.C., 2007), p. 91.  
981 Certaine Errors in Navigation, Prefácio. (Tradução minha). 
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them (…)”982  mas Wright produziu um texto muito mais sistematizado que os seus 

antecessores. 

O livro está dividido em 4 partes principais. A primeira edição contém um 

Prefácio dirigido ao leitor e também com um relato da sua viagem aos Açores com 

o Earl de Cumberland. No prefácio, Wright resumiu de uma forma simples os 

assuntos que ia tratar e apresentou a divisão da obra:  

 

1) Hydrographicall – nesta primeira parte trata dos erros associados à carta 

de marear comum. Wright vai demonstrar geometricamente como evitar esses 

erros e apresenta a base da projecção de Mercator.  

2) Magneticall – aborda a variação da agulha, suas implicações e métodos 

para saber o seu valor.  

3) Geometricall – em terceiro lugar trata do uso da balestilha e das maneiras 

de evitar alguns erros associados ao uso deste instrumento. 

4) Astronomicall – corrige/actualiza os valores das tabelas de declinação do 

Sol e das estrelas fixas e outros valores de constantes necessárias para a 

navegação. 

 

Ao longo da primeira parte Wright vai demonstrar geometricamente como 

evitar os erros introduzidos pela carta plana quadrada, apresenta a base da projecção 

de Mercator e demonstra que há conformidade entre a nova projecção e o globo. 

Apresenta tabelas de rumos calculadas por si e sugere a sua aplicação no traçado de 

rumos na carta e globos de maneira mais simples que as “maneiras mecânicas” 

publicadas por Nunes.  

O primeiro problema apontado por Wright está ligado à colocação de locais 

na carta. Na carta plana comum, as distâncias norte-sul eram mantidas, ao passo que 

as distâncias este-oeste se apresentavam progressivamente exageradas à medida que 

se aumentava a latitude, devido à convergência dos meridianos nos pólos. De facto, 

esta distorção influenciava a navegação pela carta comum, nos mares a norte. Os 

                                                 
 
982 E. G. R. Taylor, The mathematical practitioners of Tudor and Stuart England, p. 45. 
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ingleses estavam em grande medida interessados na descoberta de passagens a norte 

para a China (de maneira a curto-circuitar o comércio para a Europa praticado por 

portugueses e espanhóis) e isto terá tido influência directa no seu uso das cartas de 

latitudes mais elevadas e consequente percepção dos erros associados983 . 

O segundo erro identificado por Wright tinha a ver com a determinação da 

longitude a partir da carta comum. Para ilustrar a situação forneceu o exemplo 

noniano das distâncias entre Lisboa, Terceira e Madeira: este exemplo relata com 

bastante clareza o problema que lhe está associado já que as distâncias tomadas pela 

carta se apresentavam diferentes das realmente navegadas. Relacionada com esta 

questão estava, como sempre, a diferença e confusão entre navegação por círculo 

máximo e navegação mantendo o mesmo rumo. Wright não deixou de chamar a 

atenção para esta questão e salientando que navegar seguindo um círculo máximo 

era por vezes “mais cómodo” já que é a rota mais curta entre dois pontos no 

globo984 . 

Depois dos problemas identificados, havia que os solucionar. No segundo 

capítulo do seu livro, Wright escreve: 

 

 “These errors (…) have been much complained of by diverse, as namely by Martine 
Cortese (…), but specially by Petrus Nonius in his second book of Geometrical 
observations, rules, and instruments: And although Gerardus Mercator in his 
universal Map of the world seemed to correct them, by making the distances of the 
parallels (…) yet none of them taught any certain way how to amend such gross 
faults (…)”985 .  

 

Muitos já tinham abordado estes assuntos depois de Nunes tendo porventura 

o trabalho de Mercator (que estaria bem familiarizado com o trabalho do 

cosmógrafo português) sido o passo mais importante na resolução das questões da 

                                                 
 
983 Como o próprio autor indica: “This kind of sayling under a great Circle, is of especiall use in our 
northerne Navigations, for the discovery of the northeast or northwest passage (...)”. Edward Wright, 
Certaine errors in navigation, fl. C1v. 
984 Wright também nota que “he that entereth into this course of sayling, must know, that he must 
change the point of the Compasse (...) not once onely, but very often (...)”. Edward Wright, Certaine 
errors in navigation, fl. Cr. 
985 Edward Wright, Certaine errors in navigation, fl. C2v. 
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carta plana. Mas Mercator não explicitou a maneira de obter a sua projecção, o que 

só podia ser feito recorrendo a ferramentas matemáticas.  

Tanto Wright como Hariot se tinham debruçado sobre o problema da carta 

antes da década de 1590, começando a trabalhar na maneira de expressar 

matematicamente uma projecção em que as loxodrómicas fossem linhas rectas.  

Mas há indícios de que as tabelas de rumo teriam sido pela primeira vez 

calculadas em Inglaterra, cerca de quarenta anos antes, por John Dee. Como 

referido anteriormente, apesar de os métodos de cálculo apresentarem algumas 

diferenças de base, existe uma relativa coincidência de valores apresentados nas 

tabelas de rumo por Wright e por Dee, no seu Canon Gubernauticus: 

 

 467



 
Figura 2.3.11. Comparação entre as tabelas de rumo de John Dee (tabela de cima, 
retirada de «Canon gubernauticus. An Arithmeticall Resolution of the Paradoxall 
Compas», in: William Bourne, A Regiment for the Sea and other writings on 
navigation, E. G. R. Taylor (ed.), (Cambridge: Cambridge University Press, 1963), p. 
427) e as tabelas de rumo de Wright (tabela de baixo, Edward Wright, Certaine Errors 
in Navigation, fl. H2v.). Chama-se a atenção para a selecção de um valor de latitude 
de 64º, que revela melhor a aproximação entre os dois resultados. Note-se que o 
método de Dee apresentava variações de 1º para a latitude, ao passo que o de Wright 
apresentava variações de 1º para a longitude.  

  
 

Não sei precisar nem se as tabelas de Dee são exatamente de 1558 nem o 

preciso tipo de método que usou (sem dúvida usou trigonometria esférica). Seja 

como for, o método era diferente do de Nunes e semelhante ao de Wright, que 

calculou as imprescindíveis tabelas de latitudes crescidas através de uma adição 

contínua de secantes. De notar, que este cálculo foi efectuado sem recurso a 

ferramentas matemáticas mais poderosas como os logaritmos e o cálculo diferencial 

que, na altura, ainda não estavam à disposição dos matemáticos. Na primeira edição 
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do Certaine Errors Wright publicou tabelas com 10’ de intervalo e só na segunda 

edição (1610) publicou as tabelas para 1’ de intervalo986 .  

Uma solução para os problemas da carta de marear comum passou pela 

construção de uma carta noutra projecção. Wright daria a solução com a construção 

do seu “nauticall planisphere” – o planisfério náutico, que era no fundo a carta de 

latitudes crescidas idealizada por Mercator. Para que a construção fosse clara, 

apresentou uma tabela de “divisão verdadeira” dos meridianos e revelou a maneira 

desta ser usada. Esta divisão permitiria explicar o espaçamento dos paralelos e 

construir uma carta onde os rumos ou linhas loxodrómicas fossem rectas: 

 

 

 

Figura 2.3.12. Nesta representação percebe-se o aumento do espaçamento entre 
paralelos em função da latitude. Os sete segmentos de recta que saem do ponto A, na 
equinocial, são as sete linhas de rumos clássicas (loxodrómicas). Certaine errors in 
navigation, Edward Wright, Certaine errors in navigation, Capítulo II. 

 

Aos mestres e pilotos, não interessava que a construção da carta lhes fosse 

explicada – isso era matéria que interessava aos cartógrafos – importava sim que a 

                                                 
 
986 Wright usou as tabelas trigonométricas de G. J. Rheticus (Opus Palatinum de triangulis, 1596) 
como auxiliares de cálculo. 
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navegação com base neste novo instrumento fosse fácil. Wright não deixaria de 

notar que o “seu” planisfério traria vantagens em relação a propostas anteriores e 

também fez notar que o “novo” planisfério facilitava o traçado de rumos em globos, 

sendo preferível à solução de Nunes: “By help of this planisphaere (…) the rumbs 

may much more easily and truly be drawn in the globe then by these mechanical 

ways which Petrus Nonius taught cap.26 lib.2. de obser. Reg. et Instr. Geom. 

(…)”987 .  

O processo de cálculo proposto pelo cosmógrafo português era deveras 

moroso. Wright melhorou-o e introduziu algumas variantes que o facilitaram e, 

antes do fim desta primeira parte, forneceu as necessárias tabelas de rumos, para os 

7 rumos clássicos calculadas de grau em grau. 

Matematicamente, calculou o valor da separação dos paralelos no seu 

planisfério usando a expressão:  

 cos
y





   (1) 

 
onde Δφ é a latitude e Δφ é a diferença de latitude. Wright apresentou a soma destes 

valores de 1º em 1º (em 1599) e posteriormente de 10’ em 10’. Usando a igualdade 

W    y  obteve as ordenadas dos paralelos no seu planisfério e sabendo o 

valor de um rumo V, seria possível calcular a longitude, λ: 

 

 cot anW  V  (2) 

 
e compor as tabelas de rumo. Mais tarde, com a invenção do cálculo integral foi 

possível, a partir destas expressões, obter a expressão final para a curva 

loxodrómica. 

                                                 
 
987 Edward Wright, Certaine errors in navigation, fl. F1 r. Na projecção de Mercator-Wright as 
linhas de rumo de Pedro Nunes (hoje designadas linhas loxodrómicas) eram representadas por linhas 
rectas. Para que pudessem ser usadas em mar alto seria necessário que os matemáticos fornecessem 
tabelas de rumos calculadas através de longos cálculos iterativos.  
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O capítulo 5 foi dedicado ao uso da carta de Mercator. Em primeiro lugar é 

analisado o problema de achar a distância entre dois lugares e no fim do capítulo 

resolve alguns problemas de navegação com recurso ao seu planisfério, baseados na 

resolução de triângulos esféricos, ao jeito do que Pedro Nunes tinha feito 

teoricamente no Capítulo 20 das Opera.  

Os capítulos que se seguiam eram dedicados a outros assuntos que não os da 

carta de marear. No capítulo 6 analisa os erros associados ao uso da agulha de 

marear que considera, a seguir à carta, como o instrumento mais sujeito a erros 

devido à ignorância da declinação magnética. A questão não era nova mas ao longo 

de todo o século XVI não tinha sido definitivamente resolvida. Portanto, perdurava 

uma preocupação com a construção de instrumentos que pudessem auxiliar no 

cálculo deste valor e assim evitar o erro na determinação da posição do navio. 

Wright estaria bem familiarizado com as questões da declinação magnética já que 

trabalhou de perto com William Gilbert, chegando mesmo a servir como seu 

consultor e revisor do texto do De magnete988 . Wright propõe no seu livro um 

instrumento para obter este valor através de azimutes do Sol (amplitudes ortivas e 

occíduas) e fornece tabelas para o desvio da agulha em determinados lugares.  

Depois, no capítulo 7, analisou alguns erros de uso da balestilha e sugeriu 

maneiras destes serem evitados. No resto do texto, destacam-se as tabelas de 

declinação do Sol em função do seu lugar no Zodíaco e exemplos de aplicação na 

obtenção da latitude989 . Depois explicou o uso das tabelas fornecidas para obtenção 

da latitude de um lugar, chamando a atenção para mais uma questão anteriormente 

abordada por Pedro Nunes (apesar de não referir o seu nome) tanto nos Tratados de 

1537 como nas Opera (Capítulo 4): a variação e correcção dos valores da 

declinação solar ao longo do dia.  

                                                 
 
988 William Gilbert, De magnete, magneticisque corporibus, et de mango magnete tellure; 
Physiologia nova, plurimus et aegumentis, et experimentis demonstrata (Londres: Peter Short, 
1600). Embora aqui não se apresente um estudo deste texto há que referir que Gilbert faz uma critica 
a Nunes na página 166 referindo a sua pouca experiência em assuntos da variação magnética. 
989 Em 1537, Pedro Nunes tinha sugerido que se usassem tabelas com o lugar do sol no Zodíaco para 
quatro anos em conjunto com uma tabela de declinações do astro, adoptando assim a apresentação de 
Zacuto no seu Almanach. 
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Por último, forneceu tabelas com declinações de estrelas fixas e mais uma 

tabela com ascensão recta do Sol e referiu dois aspectos sobre a elevação da polar: 

em primeiro lugar, avisou os marinheiros que deviam considerar que a distância da 

polar ao pólo é de 2º 52’ e não o valor desactualizado de 3º 30’; depois referiu 

brevemente que estes valores eram calculados tendo em conta uma latitude 

constante. Nunes referiu no capítulo 7 das Opera. Wright não apresenta mais que a 

chamada de atenção desculpando-se por não se deter mais sobre este problema no 

presente volume. 

Para concluir. Se Pedro Nunes sempre foi acusado de não ter experiência de 

mar, foi precisamente no mar que Wright testou e teve noção de muitos dos erros 

associados à navegação e não hesitou em usar as matérias presentes nas obras do 

cosmógrafo português para sustentar o seu próprio trabalho, conferindo-lhe assim 

alguma da relevância prática que tantas vezes foi acusado de não ter.  

Pode ainda afirmar-se que, a partir de 1599, ninguém que quisesse compor um 

trabalho digno e na vanguarda da navegação teórica poderia ignorar o Certaine 

errors in navigation. O influente trabalho de Wright deve ser considerado como um 

ponto de viragem na literatura sobre náutica pois com ele deu-se a passagem 

definitiva para a matematização desta ciência, tal como Nunes tinha antecipado. 

A presença de matérias nonianas neste texto, e com o destaque que o autor 

lhe deu, é de facto assinalável. Mas, ao mesmo tempo que este foi um dos títulos 

mais importantes da propaganda noniana em Inglaterra, foi também como um dos 

últimos. Na minha opinião isso deveu-se ao elevado valor do próprio texto de 

Wright que passou a ser uma referência. O inglês passou a ser uma autoridade na 

matéria e os autores subsequentes deixaram na sua maioria de se referir ao trabalho 

de autoridades anteriores, como Nunes. Outro dos factores que contribuiu para uma 

menor incidência no interesse e difusão da obra noniana em impressos ingleses foi a 

introdução dos logaritmos, que fez com que a abordagem geométrica da navegação 

perdesse alguns adeptos.  
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David Waters descreveu este fenómeno da seguinte maneira: 

 

The Molyneux globes, Hood’s, Hues’s, and Wright’s treatises, and Davis’s chapter 
on globes, mark the end of the first phase in the development of the art of navigation; 
we can call it the empirical phase, the phase of trial and error or, to paraphrase John 
Davis, the phase of navigation by geometrical methods. Yet there was no clean-cut 
line, rather was there a gradual transition by the leading navigators in the next half-
century from reliance upon simple geometrical instruments and the minimum of 
mathematical calculation to increased reliance upon mathematical calculation, and 
mathematical tables and instruments designed to simplify the processes of 
calculation.990 

 

Creio que é uma descrição feliz com a qual concordo totalmente e que 

resume perfeitamente a evolução da arte e ciência de navegar neste período em 

Inglaterra. 

 

Publicações sobre navegação posteriores ao Certaine errors in 
navigation 

  

Após a publicação do Certaine errours in navigation produziram-se outros textos 

náuticos importantes mas onde era difícil detectar a inclusão de matérias nonianas. 

De seguida comentam-se alguns desses títulos. 

O primeiro é o Seamans Kalendar991  (1602) de John Tapp, texto que atingiu 

grande popularidade no século XVII. Não obstante ter sido publicado já no século 

XVII, após os grandes contributos das últimas duas décadas do século XVI, o texto 

de Tapp recuperou características dos textos de tradição peninsular. A organização 

do texto também deixa algumas provas desta influência: apresentação de conceitos 

de esfera, regras para cálculo da epacta e número áureo, tabelas solares, etc. 

                                                 
 
990 David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 196. 
991 John Tapp, The Seamans Kalendar, or An Ephemerides of the Sun, Moone, and certaine of the 
most notable fixed Starres. Together with many most needfull and necessary maters, to the behoofe 
and furtherance principally of Mariners and Seamen: but generally profitable to all Trauailers, or 
such as delight in the Mathematicall studies. The tables being for the most part Calculated from the 
yeere 1601 to the yeare 1624 (London: E. Allde, 1602). 
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Em relação à presença de conteúdos atribuídos a Pedro Nunes, pouco há a 

registar. Ainda assim, Tapp incluiu uma passagem sobre “How to appropriate the 

tables of Decli[nation] to any other Meridian”992 , onde indica, com exemplos, que 

se deve fazer ajustes às tabelas do Sol para locais que distem 15º da latitude do 

meridiano de referência. Embora não seja exactamente correspondente às 

indicações do cosmógrafo português este é um assunto “descendente” dos seus 

trabalhos.   

Outro texto importante foi The pathway to perfect sailing (1605) de Richard 

Polter993 . Este é um texto que aborda os principais assuntos – seis na opinião do 

autor – que interessavam aos marinheiros da sua época. Polter agrupa-os em: card, 

compass, tide, time, wind, way. Num discurso por vezes arrevesado, Polter teceu 

comentários sobre as cartas de marear e a sua adequação com a bússola. Estes 

encontram-se divididos em 19 “absurdities”, ou “erros” associados à carta comum 

mas também a aspectos mais matemáticos das cartas, que faziam parte das 

discussões mais comuns sobre a matéria. 

O autor revelou o seu total desagrado para com a carta de marear comum, 

chegando mesmo a apelidá-la de “monstrouse”. Não se regista muito de inovador 

neste aspecto, e é precisamente aqui que Polter chega mesmo a cometer alguns 

erros de apreciação. Destaca-se, por exemplo, a opinião de que “paralels are 

inferiour circles unto the Meridians, which are great circles, therefore cannot make 

right angles with them”. Outras apreciações, provavelmente óbvias demais para 

serem incorporadas em tratados mais avançados, registam o facto de os pólos serem 

linhas de comprimento igual à linha do equador. Regista-se ainda uma discordância 

absoluta com a teoria proposta por Pedro Nunes, “10. absurditie”:  

 

                                                 
 
992 John Tapp, The Seamans Kalendar, fls. I3v.-I4r. 
993 Richard Polter, The Pathway to Perfect Sayling: Being a Deliuerie in as Breefe Mannera as may 
bee, of the Sixe Principall Pointes or Groundes, concerning Nauigation: Written by Mr. Richard 
Polter, one of the Late Principall Maisters of the Nauie Royall. And now Published for the Common 
Good of all Maisters, Pilots, and other Seamen whatsoeuer (London: Edward Allde, 1605). Este 
livro foi reeditado quatro vezes na primeira metade do século XVII, em 1613, 1621 e 1644. 
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All the lynes in a Carde are supposed to bee segments, or peeces of great circles, 
which is absurd and false: for example, great circles must crosse them selues at 
apposite poyntes of necessitye, and therefore cannot be paralels each to other: 
likewise I am sure they count them not spiral lines, for spirall lines are not paralell 
either to other.994 

 

Ou seja, muito simplesmente, para Polter as linhas de rumo não eram 

constituídas por segmentos de círculos máximos. Outra diferença que Polter parece 

não ter notado foi entre círculo máximo e rumo leste-oeste995 . Ao contrário de 

Pedro Nunes ou Céspedes, que percebendo os problemas da carta e outros aspectos 

da navegação tentaram defender o instrumento chamando a atenção para o seu bom 

uso, Polter não foi complacente e reduziu a carta comum a um conjunto de pontos 

absurdos. Esta sua posição tinha um sentido estratégico que passava por legitimar o 

uso de outra(s) representação geográfica. 

Novamente se regista uma referência à paradoxall chart numa secção 

designada “The Sphericall Description of the Globe, with the Astronomicall 

deducture of the Compasse accordingly, which by some sorte of men, is called the 

paradoxall Compasse”996 . Aqui o autor apresenta dezanove comentários em 

oposição ao que tinha escrito na secção anterior. Em geral, o que escreve, é correcto 

mas os problemas em relação aos comentários da secção anterior mantêm-se, não 

sendo relevante desenvolver mais sobre este assunto. No resto do volume, aborda os 

assuntos já enunciados, com especial destaque para questões relacionadas com a 

determinação da longitude. Nada mais se regista que indique ligações às obras de 

Nunes. 

Lugar importante na história da ciência inglesa da primeira metade do século 

XVII foi ocupado por Edmund Gunter (1581-1626). Um dos textos mais 

                                                 
 
994 Richard Polter, The Pathway to Perfect Sayling, A4r.-A4v. 
995 Henry Bond reeditou, em 1644, o Pathway to perfect sayling de Polter onde incluiu um Nautical 
discourse, de John Basset, exactamente comentando alguns erros do livro de Polter. David Waters, 
The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 569. 
996 Richard Polter, The Pathway to Perfect Sayling, fls. Bv.-B3r. 
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importantes que escreveu foi o De sectore997 . O manuscrito latino terá circulado 

livremente e só em 1623 foi dado aos prelos: De sectore et radio. The description 

and vse of the sector in three books998 . A par com Wright e Briggs, constituiu um 

grupo de matemáticos bastante activo na cidade Londres. A sua actividade lectiva 

também passou pelo Colégio de Gresham (entre 1619 e 1626). Este texto foi 

importante porque inaugurou uma nova era na história da arte e ciência de navegar: 

a da navegação aritmética.  

Além de outros temas, as questões sobre a natureza de linhas de rumo e 

sobre as formas de navegar estão assim implícitas mas não se regista nada, além da 

aplicação do sector, que difira este texto de textos anteriores. Assim, em relação à 

presença de matérias abordadas por Pedro Nunes, encontram-se referências 

implícitas nas matérias já referidas mas não referências directas. Este tratado é um 

texto de “terceira geração”, no sentido em que foi fortemente influenciado por 

outros, nomeadamente pelo tratado de Wright, que por sua vez tiveram acesso 

directo aos trabalhos de Nunes.  

O livro de Thomas Addison, Arithmeticall Nauigation999  (1625), é outro 

óptimo exemplo de um trabalho derivado da nova linguagem matemática assente no 

uso dos logaritmos – foi aliás o primeiro1000 .  

Este autor era um homem com experiência de navegação ao serviço de uma 

companhia comercial. Mas também tinha muito provavelmente sido aluno de 

Edward Wright uma vez que, como David Waters aponta, usa os logaritmos de 

Napier e Gunter1001 . O leitor que abrisse a sua dedicatória ao seu patrono não o 

                                                 
 
997 Não se sabe ao certo quando o manuscrito De sectore terá começado a circular, mas Waters 
indica que terá sido por volta de 1606. David Waters, The Art of Navigation in England in 
Elizabethan and Early Stuart Times, p. 358. 
998 Edmund Gunter, De sectore et radio. The description and vse of the Sector in three bookes. The 
description and vse of the Crosse-Staffe in other three bookes. For such as are studious of 
mathematicall practise (London: William Iones, 1623). Houve uma outra edição durante o ano de 
1623, saída da mesma oficina tipográfica. No ano seguinte surgiria nova edição. 
999 Thomas Addison, Arithmeticall Nauigation: or, An Order thereof: Compiled and published for 
the aduancement of Navigation: More particularly, For the benefit of English Mariners, or Sea-
faring men that delight therein, (London: Nathaniel Gosse, 1625). 
1000 David Waters descreveu este livro em The Art of Navigation in England in Elizabethan and 
Early Stuart Times, pp. 447-455. 
1001 David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, p. 447. 
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perceberia logo que estava na presença de um livro algo diferente do habitual mas 

bastava folhear as primeiras páginas para o perceber. Não há diagramas, figuras, 

novas propostas, discussões matemáticas – existe apenas texto e tabelas de 

logaritmos e de partes meridionais e indicações sobre a sua aplicação na navegação.  

Na linha dos trabalhos mais dedicados à “navegação aritmética” regista-se 

outra importante contribuição dada por Richard Norwood (1590-1665)1002 . Trata-se 

do livro The sea-mans practice1003 , publicado em 1637. Norwood era um defensor 

da formação matemática dos pilotos, como fica claro pela leitura do seu prefácio ao 

leitor e este é um trabalho baseado em contribuições anteriores, de Wright ou 

Gunter, mas registam-se outras influências como a de Snell e do seu Erathostenes 

batavus. Norwood iria dar ainda aos prelos um resumo, Epitome1004  (1645), 

derivado deste e de outros estudos e trabalhos anteriores. Tal como em exemplos 

anteriormente abordados, em ambos os trabalhos de Norwood se detectam apenas 

resquícios dos assuntos primeiramente abordados por Nunes, agora tratados com as 

ferramentas matemáticas contemporâneas, mas nenhuma referência directa ao seu 

nome ou publicações. 

Em contra-ciclo (algo tardio) desta tendência “aritmética” surgiam ainda 

alguns trabalhos na linha de abordagem “geométrica”. O exemplo que aqui se 

avança é o de Henry Phillippes e do seu trabalho The Geometrical Sea-man1005 . 

                                                 
 
1002 Datas retiradas de David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early 
Stuart Times. 
1003 Richard Norwood, The sea-mans practice, contayning a fundamentall probleme in navigation, 
experimentally verified: namely, touching the compasse of the earth and sea, and the quantity of a 
degree in our English measures. Also, an exact method or forme of keeping a reckoning at sea, in 
any kinde or manner of sayling. With certayne tables and other rules usefull in navigation, as also in 
the plotting and surveying of places. The latitude of the principall places in England. The finding of 
currents at sea; and what allowance is to bee given in respect of them (London: [B. Alsop and T. 
Fawcet], 1637).  
1004 Richard Norwood, Norwood’s Epitomie: or The application of the Doctrine of Triangles in 
certaine Problemes, to the use of the Plaine Sea-chart, and Mercators-chart. Being the two 
Principall and most usefull kinds of Sayling (...) (London: T. F[orcet], 1645). 
1005 Henry Phillippes, The geometrical sea-man: or, the art of navigation performed by geometry. 
Shewing how all the three kinds of Sayling, viz. by the Plain Chart, by Mercators Chart, by a Great 
Circle. May be easily and exactly performed by a Plain ruler and a pair of Compasses, without 
Arithmeticall Calculation (London: Robert Leybourn, William Leybourn, 1657). 

 477



O livro de Phillippes debate-se com questões semelhantes a muitos dos seus 

antecedentes, pós-logaritmos. Registam-se muitas referências a nomes como Wright 

e Norwood, o que aliás comprova que este texto não trás nada de novo em relação 

ao que havia sido escrito por autores anteriores. 

O autor opta pela descrição geométrica como complemento à abordagem 

aritmética mas também porque considera a visualização geométrica mais intuitiva. 

Assim, inicia-se a obra com a apresentação de algumas “Geometricall propositions” 

que no fundo eram técnicas de desenho descritivo, resolvem-se também vários 

problemas de navegação, geometricamente, e usando tanto a carta comum como a 

carta de Wright-Mercator. Phillippes apresenta conhecimento dos três modos de 

navegar e apresenta boas indicações práticas sobre a navegação por círculo 

máximo. 

 Regista-se uma última contribuição, no entanto já fora do período temporal 

delimitado (o ano de 1660). Trata-se de The whole art of navigation do “Captain” 

Daniel Newhouse1006 , publicado em 1685. Trata-se de um grande tratado em 5 

livros (escrito em perguntas e respostas) sobre a arte de navegar e a propósito 

Taylor escreveu: “Captain Newhouse gives a clear and comprehensive account of 

navigational practise in his day.”1007   

A razão porque aqui se inclui este livro é simplesmente porque, após vários 

anos em que a literatura inglesa apresentou poucas referências ao trabalho e Pedro 

Nunes, este texto volta a trazer a lume alguns dos seus contributos. Nas páginas 2 e 

3, o autor faz uma lista de alguns instrumentos necessários onde refere o 

“Astronomical ring” e comentando “but of these two[ring and astrolabe], the Ring is 

the best, the degrees being greater by half, and in every respect more easie and fitter 

                                                 
 
1006 Daniel Newhouse, The whole art of navigation: in five books. Containing I. The principles of 
navigation and Geometry. II. The principles of Astronomy. III. The practical part of Navigation. IV. 
The description and use of such instruments, as are useful in taking observations at sea, and therein, 
the use of a large new Sinical Quadrant, performing with more exactness than any yet extant, all 
Questions relating to Navigation; rendered so easie as to be understood by the meanest Capacity. V. 
Useful tables in Navigation, wherein those of the Suns and Stars Declination and Right Ascension, 
etc. are newly Calculated. The whole delivered in a very easie and familiar Stile, by way of Dialogue 
between a Tutor and his Scholar, approved by the ablest Mathematicians (London: Printed for the 
author, 1685). 
1007 E. G. R. Taylor, The mathematical practitioners of Tudor and Stuart England, p. 400. 
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for the Sea than the Astrolabe”. Este ring que refere é o anel náutico proposto por 

Pedro Nunes. Outros assuntos são comuns aos trabalhos nonianos: a questão do uso 

das amplitudes ortivas e occíduas, ou mesmo, na página 87, do Book V: 

“Loxodromiques or travese-tables of Miles, with the Difference of Longitudes and 

Latituides.”. No Book IV, páginas 260-262, apresenta então: “Of the Graduated or 

Astronomical Ring”. Ensina a construir e a usar este instrumento, comentando tal 

como anteriormente “Is this Graduated Ring as proper and conveniente for the Sea 

as the Astrolabe? Yes, and more easie, and it must needs be more exact, because the 

Degrees are as big again as they are in an Astrolabe of the same Diameter1008: 

 

 
 
Figura 2.3.13. Figura de um anel náutico no livro Daniel Newhouse, The whole art of 
navigation, Book V, p. 261.  

 

Esta foi a única vez que o registei em tratados ingleses desde a publicação 

do Seamen’s Secrets de John Davis (1595). Toda a atenção dada a este instrumento 

                                                 
 
1008 Daniel Newhouse, The whole art of navigation, p. 260. 
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por Newhouse além de revelar a sua preferência e conhecimento do instrumento 

pode ser lida como indício do seu uso a bordo.    

 

Sumário 
 

A Inglaterra foi um exemplo de uma segunda vaga de países europeus que 

desenvolveram um forte interesse pelas navegações. Num contexto de abertura 

intelectual e independência do poder central, surgiu um grande interesse pelo que de 

mais avançado se fazia pela Europa nas ciências matemáticas (navegação, 

cartografia, cosmografia, etc.) que consolidou uma comunidade de mathematical 

practicioners. No caso das ciências da navegação, estes desenvolveram uma forte 

aposta na publicação de textos e na construção de instrumentos, e proporcionaram 

muitas vezes apoio técnico a expedições e relações comerciais.  

Em Inglaterra, o interesse pelos trabalhos de Nunes registou-se 

principalmente na segunda metade do século XVI. Viu-se neste capítulo que além 

do seu texto latino, é bastante provável que um outro canal, menos conhecido, tenha 

existido e inclusivamente despoletado o interesse pelo trabalho do cosmógrafo 

português: a correspondência. Na década de 1550, Nunes foi contactado por John 

Dee e com ele terá trocado alguma correspondência sobre assuntos científicos, 

nomeadamente referente a linhas de rumo. Dee revelou-se um adepto do trabalho de 

Pedro Nunes, e actuou como primeiro canal consistente de transmissão e penetração 

das suas ideias em Inglaterra. O mesmo Dee estimulou, entre os seus contactos, um 

interesse crescente pelo trabalho do português. 

Verificou-se que na segunda metade do século XVI, Nunes era visto em 

Inglaterra como exemplo de modernidade, de avanço e de fonte de inspiração. 

Vários textos importantes incluíram referências ao seu trabalho, tendo o Certaine 

errors in navigation de Edward Wright sido o mais marcante. Este texto atingiu um 

nível de divulgação muito alto, e com ele, parte do trabalho de Nunes sobre a carta 

e linhas de rumo passou a estar acessível num dos mais avançados tratados da 

época.  
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Outro dado interessante avançado neste capítulo: verificou-se que algumas 

das ideias de Nunes fizeram parte de aulas privadas e instruções dadas por Thomas 

Harriot, outro importante matemático da época, e que possivelmente terão tido uso 

a bordo. Relevante foi também a acção de John Davis. Este autor inclui na sua obra 

bastantes referências aos trabalhos de Nunes, mas o seu texto apresentou-se 

desprovido da roupagem matemática avançada que caracterizava o texto do 

português.   

Entre os assuntos que receberam mais atenção entre os autores ingleses 

destacam-se a teoria de rumos, os problemas cartográficos e o uso de globos. Este 

último foi inclusivamente um tópico que interessou bastante o público inglês. A 

partir da análise dos textos ficou claro que o que Nunes escreveu sobre o assunto 

serviu de mote ao desenvolvimento de literatura especializada de uso de globos 

como auxiliar na navegação, como se viu ao longo do estudo do A Learned Treatise 

of Globe de Robert Hues. 

Com a introdução dos logarítmos, as referências directas ao trabalho de 

Pedro Nunes na literatura inglesa decaem significativamente. Por volta de 1630, a 

navegação geométrica registava manos adeptos que a chamada navegação 

aritmética.  

Outro dos fenómenos registados neste capítulo aponta para o facto de a 

primeira geração de autores ingleses a contribuir com trabalho original na área 

(caso mais flagrante de Wright ou Hues) ter adquirido um estatuto de autoridade e 

desta maneira, as referências directas ao nome de Nunes praticamente desaparecem. 

Não obstante, ainda que num fluxo mais reduzido, as suas ideias continuam a ser 

transmitidas ao longo do século XVII, ainda que muitas vezes embebidas nos novos 

textos sem que haja referência às suas origens.   
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2.4. FRANÇA, PAÍSES BAIXOS E ITÁLIA 
 

 

 

m França, nos Países Baixos e nas regiões da Itália existem fortes 

indicações que apontam para a transmissão de ideias de Pedro Nunes 

(ainda que com diferenças qualitativas e quantitativas entre si). Mas, uma 

vez que o principal objectivo deste trabalho foi estudar a influência de Nunes em 

Portugal, Espanha e Inglaterra, não aprofundei o seu estudo e deixo apenas notas 

breves sobre alguns textos de especial importância produzidos nestas zonas. Da 

mesma maneira, serei bastante contido em indicações bibliográficas, apelando 

desde já à compreensão do leitor1009 . 

E 

Em relação à presença de “novidades” noniana nestes territórios, uma das 

primeiras indicações surge após o contacto de Élie Vinet com a obra de Nunes. Não 

se conhecem os contornos específicos da sua acção na divulgação de matérias 

náuticas mas é provável que tenha havido discussão de certos tópicos no círculo de 

eruditos bordalenses a que pertencia.  

Sabe-se também que o Tratado da sphera chegou a França, por acção do 

embaixador francês em Portugal, Jean Nicot, que para lá enviou uma cópia com 

indicações para que procedesse à sua tradução. É possível que essa sugestão tenha 

sido seguida justificando a existência de uma tradução dos dois tratados sobre 

navegação, em francês, na Bibliotèque Nationale de Paris1010 . 

                                                 
 
1009 Algumas indicações bibliográficas referentes à prática cosmográfica e das navegações nestas 
zonas. Ver, por exemplo: Mario Ruiz Morales, “Los Cosmografos Flamencos e Carlos V”, Mapping, 
63 (2000) 20-36; Philippe Haudrère, Les Compagnies des Indes orientales: Trois siècles de 
rencontre entre Orientaux et Occidentaux (1600-1858) (Paris: Desjonquères, 2006); Frédéric 
Marguet, Histoire générale de la navigation du XVe au XXe siècle (Paris: Société d’éditions 
Géographiques, Maritimes et Coloniales, 1931); La France et la mer au siècle des grandes 
découvertes, Philippe Masson, Michel Vergé-Franceschi (eds.), (Paris: Tallandier, 1993); Cornelis 
Koeman, «The Flemish and Dutch contribution to the art of navigation in the XVIth century», 
Separata de Revista da Universidade de Coimbra, 34 (1988) 493-504; Albert Anthiaume, Évolution 
et enseignement de la science nautique (Paris: Librairie Ernest Dumont, 1920). 
1010 Ver comentários e indicações bibliográficas em Obras, IV, pp. 562-563. 
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Nos Países Baixos, além do grupo de Gemma que estudou os tratados de 

1537 logo após a sua publicação, houve grande interesse nos tratados de 1566, a 

partir da sua publicação e, principalmente, na primeira metade do século XVII 

através de trabalhos de alguns matemáticos. Destaco, de Willebrord Snell o 

importante Willebrordi Snellii à Royen, R. F. Tiphys batavus, sive histiodromice, de 

navium cursibus, et re navali (Lugduni Batavorum: Officina Elzeviriana, 1624), que 

foi de grande importância na história da curva de rumo, mas também o De genuino 

usu utriusque tractatus (1624), de Adriaan Metius (1571-1635), onde é também 

possível detectar a influência das contribuições nonianas. A opção de não os incluir 

neste trabalho teve que ver com o facto de terem sido escritos em latim e por isso 

terem tido uma difusão diferente da que aqui foi investigada. 

De seguida apresento algumas notas soltas sobre outros tratados que foi 

possível examinar e que de alguma forma contribuíram para o conhecimento da 

obra de Nunes nestas áreas geográficas.  

 

Michel Coignet  

 

O texto de Coignet, Instruction nouvelle des poincts plus excellens et 

necessaires touchant l’art de naviguer1011 , escrito em francês, foi uma obra muito 

importante na época e que influenciou alguns autores posteriores, como por 

exemplo Robert Hues em Inglaterra1012 . Coignet preparou um texto na linha da 

tradição de publicações espanholas de meados do século XVI (enuncia Medina e 

Cortés) mas num estilo mais modernizado que também pretendia incluir algumas 

novidades numa linha próxima a alguns textos flamengos mais focados em assuntos 

                                                 
 
1011 Michel Coignet, Instruction nouvelle des poincts plus excellens et necessaires touchant l’art de 
naviguer (Anvers: Henry Hendrix, 1581). Para saber mais sobre este texto, veja-se: Charles 
Verlinden, «Michel Coignet et son “Instruction nouvelle des points les plus excellents et nécessaires 
touchant l’art de naviguer” (Anvers, 1581)», (Lisboa : Instituto de Investigação Científica Tropical, 
1985). 
1012 Segundo David Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart 
Times, p. 3, este livro foi “copiado” por John Seller, no seu Practical navigation: or, An introduction 
to that whole art (...) (London: J. Darby, 1669). Mas registaram-se outras citações em Inglaterra 
como já foi possível ver no capítulo dedicado.  

 484



de cosmografia pura (refere, por exemplo, produções de Apiano e Gemma Frisius). 

O livro também teria como objectivo a sua promoção profissional, nomeadamente 

através da proposta de alguns instrumentos, como o hemisphaerium nauticum.  

O autor não hesita nesta altura em classificar a arte de navegar como “la 

science de bien et seurement gouuerner et diriger par reigles certaines le nauire, de 

l’vn port à l’autre. Cette pratique est repartie en deux, à sçauoir en la nauigation 

conmune et la nauigation grande”1013 . Esta definição encara a arte de navegar como 

um conhecimento científico aplicado e dividido em duas variantes: a navegação 

comum, que era a que se aprendia por experiência e que fazia uso de regras e 

instrumentos simples, e a navegação dita grande se servia de “(...) pratiques susdite 

de plusieurs autres reigles sort ingenieuses et instruments prins de l’art de 

l’Astronomie et Cosmographie (...)”1014 . Assim percebe-se neste autor uma filiação 

na divisão ars e ratio, avançada por Nunes, ainda que a sua concepção seja muito 

mais simples.  

Em relação a conteúdos que se possam relacionar directamente com a 

produção noniana, registo o Capítulo IIII – Des Cartes marines et de ce qu’en 

depend. Este é um capítulo dedicado à carta de marear. Coignet não apresenta um 

tratamento exaustivo da questão justificando que a construção da carta de marear 

tinha sido amplamente tratada por outros autores como Medina, Córtes, etc. No que 

diz respeito a questões relacionadas com projecções remete o leitor para o trabalho 

de Ptolomeu, Werner, Apiano não sem antes notar que no trabalho de Ptolomeu 

havia o cuidado de apontar as dificuldades de executar uma projecção do globo 

terrestre no plano e adequar as proporções dos paralelos (ainda que com limitações 

reconhecidas) ao passo que, com a carta comum, não havia estas preocupações.  

O exemplo que Coignet dá nesta altura – a variação da distância relativa 

entre dois navios que partem com rumo N-S do equador e viajam até ao paralelo de 

60º – poderá ser uma simplificação de uma passagem das Opera (IV, p. 295) onde 

Nunes analisa esta questão e refere a proporcionalidade entre o paralelo de 60º e o 

                                                 
 
1013 Michel Coignet, Instruction nouvelle, p. 5. 
1014 Michel Coignet, Instruction nouvelle, p. 5. 
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equador. Tal como Nunes fez tantas vezes nos seus textos, Coignet queixa-se 

também dos pormenores menos perceptíveis no uso da carta e que podem conduzir 

a erros e também da resistência dos pilotos a certas mudanças que permitiriam 

melhorar a navegação, afirmando:  

 

Parainsi il appert que les regions sont imparfaictement descrites aux Cartes marines. 
(…) Mais on dict qu’il ‘y a chose plus puissant que la coustume. Parquoy combien 
qu’on vouldroit maintenant sur ce ordonner quelque autre reigle seure et certaine, les 
Pilotes ne la voudroient si cost accepter, par ce qu’ils ne voudroient changer leurs 
coustumes anciennes. 1015 

 

Desenvolve o seu raciocínio e chega às implicações geométricas da 

representação de rumos na carta. Afirma que “(…) les Pilotes s’abusent bien 

grandement, quand ils cuident que le cours des navires se faict en la mer par voyes 

droictes, tout ainsi que les Rumbs des vents sont marcqués en leur cartes marines 

par lignes droits.”1016 . Chama a atenção para o facto de que realmente os rumos de 

Norte-Sul e os que se fazem “debaixo da equinocial” são círculos máximos e, da 

mesma maneira, “(…) celuy qui (en delaissant les quatre Rumbs principaux) faict sa 

nauigation par l’un des aultres Rumbs, il est certain que son cours sera en forme 

d’un cercle imparfait, qu’on appelle Ligne spirale”1017 . De facto, este é um dos 

aspectos mais importantes deste livro já que é dos primeiros textos em vernáculo a 

chamar a atenção para estes pormenores relativos às linhas de rumo.  

São referidas outras particularidades sobre este assunto e para melhor 

compreensão da sua explicação é apresentada uma figura inspirada numa figura de 

Pedro Nunes (Obras, IV, p. 486). Além de ser, de entre todos os autores 

considerados ao longo desta dissertação, a primeira representação de uma linha de 

rumo depois da publicação de Nunes, o autor procedeu mesmo à sua melhoria1018 : 

                                                 
 
1015 Michel Coignet, Instruction nouvelle, pp. 17-18. 
1016 Michel Coignet, Instruction nouvelle, p. 18. 
1017 Michel Coignet, Instruction nouvelle, p. 19. 
1018 Michel Coignet, Instruction nouvelle, p. 21. Além de uma simplificação geral, Coignet 
introduziu uma alteração importante ao representar os meridianos como linhas rectas, o que é mais 
correcto. 
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Figura 2.4.1. Michel Coignet, Instruction nouvelle, p. 21. 

 

 
 

Figura 2.4.2. Pedro Nunes, Opera, p. 174. 
 

As conclusões sobre este assunto são apresentadas de forma clara e simples 

e estão de acordo com o que Nunes escrevera nos seus trabalhos. Seguem-se alguns 
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comentários em que esclarece diversas relações entre os rumos e a sua aplicação na 

carta. De maneira a fazer o contraponto com o que acabara de escrever anota uma 

passagem da arte de navegar de Medina em que fica bem clara a confusão entre a 

navegação por círculo máximo e a navegação por rumo constante1019 . Termina este 

interessante capítulo com a referência que faltava, em nome próprio, ao trabalho de 

Pedro Nunes: 

  

Et combien que nous pourrions icy mettre en auant un nombre infini, de ces et 
semblables fautes, qui causent les Rumbs mis aux Cartes marines en lignes droits, 
nous les obmettrons toutefois pour le present, en attendant la commodité du temps 
pour en trouuer quelque reigle plus parfaict et commodieuse. Car quand a ce, que le 
grand Mathematicien Pierre Nunnez, en son livre des obseruations et regles 
geometricques, y veult mettre ordre, si est ce que nous ne voulons parler d’iceluy 
pour le present, veu que toutes ses imaginations ne sont, pour la plus grand part, que 
choses peu praticables, et pour ceste raison, de petite efficace pour les Pilotes.1020 

 

As páginas seguintes são dedicadas a instrumentos, desde os tradicionais a 

algumas novidades que propõe. Um dos mais interessantes é o hemisfério náutico, 

que usa para determinar a altura a qualquer hora do dia1021 . Este instrumento usa 

princípios semelhantes aos que Nunes propôs pois inclui um aparato de sombras 

integrado num semi-círculo graduado.  

Outro ponto que interessa registar surge no capítulo XVII, Combient de 

lieuës on comtera pour degré, selon le Rumb qu’on tient en nauigant. Coignet 

aponta que as linhas da carta de marear comum não correspondem aos caminhos 

verdadeiros, no caso de rumos oblíquos: “Mais qui prend aucun des autres Rumbs, 

nauigue par voyes obliques et lignes spirales, qui ne sont ni cercles, ny lignes 

droits.”1022 . Revela ainda que estes rumos oblíquos se vão aproximando mas nunca 

chegam aos pólos1023 .  

                                                 
 
1019 Michel Coignet, Instruction nouvelle, p. 25. Coignet remete o leitor para “6. chapitre du 3. liure”. 
Não verifiquei, mas provavelmente é uma referência à edição francesa de Nicolas de Nicolai, 
primeira edição em 1561. 
1020 Michel Coignet, Instruction nouvelle, p. 26. 
1021 Sobre a construção e seu uso ver: Michel Coignet, Instruction nouvelle, pp. 36-45. 
1022 Michel Coignet, Instruction nouvelle, p. 74. 
1023 Michel Coignet, Instruction nouvelle, p. 75. 
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Deste modo, o livro adquire bastante importância na divulgação e 

transmissão da obra de Nunes. É preciso lembrar que foi publicado apenas 15 anos 

depois das Opera e que as mais importantes obras sobre arte de navegar publicadas 

até então – escritas em espanhol, devidas a Medina, Cortés e Zamorano – raras (e 

indirectas) referências tinham a Nunes e ao seu trabalho. Por exemplo, com este 

texto surge a primeira referência em vernáculo à diferença entre navegação por 

círculo máximo e por rumo constante. A sua importância na divulgação da obra de 

Pedro Nunes é acrescida porque além da Flandres e França, este trabalho foi 

bastante conhecido em Inglaterra. 

 

Simon Stevin  

 
As notas que se seguem dão conta de um importante trabalho composto 

pelo flamengo Simon Stevin, intitulado Van de Zeylstreken (Leiden: 1608), onde o 

autor aborda o caminho descrito por um navio ao navegar1024 .  

A par com o Tiphys batavus (1624) de Willebrord Snell, este texto foi uma 

relevante contribuição para o desenvolvimento da teoria das linhas de rumo, e por 

isso não era um texto destinado a ser lido pelos homens do mar. É uma 

contribuição original que se destaca pela organização, sistematização de 

pormenores da teoria e também por um apurado espírito crítico1025 . 

Encontra-se dividido em quatro definições, onze proposições e um 

apêndice final. A partir das definições, Stevin distingue os caminhos de um navio 

no mar como sendo “direitos” ou “curvos”. Nos caminhos “direitos” incluiu os 

meridianos e linha do equador. As outras linhas – que designou cromstreeck e que 

                                                 
 
1024 Este texto foi editado e estudado com detalhe em The principal works of Simon Stevin Uso 
aqui a tradução em inglês presente em The principal works of Simon Stevin, Ernst Crone, E. J. 
Dijksterhuis, R. J. Forbes, M. G. J. Minnaert, A. Pannekoek (Eds.), 5 Vols., (Amsterdam: C. V. 
Swets & Zeitlinger, 1955-1966). Disponível online, em: http://www.dwc.knaw.nl/toegangen/diverse-
online-publicaties. “(...) “zeylstreeck” is the line which ships describe when they are sailing, i.e. the 
line a ship follows”, The principal works of Simon Stevin, Vol. III, p. 480.  
1025 Na opinião dos autores: “The Sailings on the contrary is no original work, as the labour of the 
pioneers forms the starting-point and the backbone of this treatise. The author, however, managed to 
produce a systematic, well-arranged and complete summary, of the subject, cast in a clever and 
instructive form.”, The principal works of Simon Stevin, Vol. III, p. 479. 
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Snell iria traduzir como loxodromia – são as linhas desenhadas no globo por um 

navio que mantenha um rumo constante1026 . Sobre isto, revela na terceira 

definição: “When a ship sails outside the equator and the meridian in such a way 

that they are drawn from the ship to the pole always makes the same angle with the 

keel-line, the line on which the ship has then sailed we call loxodrome.” 1027 .  

A segunda proposição diz respeito à navegação por círculo máximo e serve 

para destacar dois métodos, um “mecânico” e outro “matemático” para resolver esta 

questão. O matemático é baseado na resolução de uma série de triângulos esféricos, 

em que, ao contrário do método de Nunes, as diferenças de longitude se mantêm 

constantes.  

A terceira das proposições aborda o desenho de linhas de rumo nos globos. 

O autor afirma que o seu método de desenho foi adaptado dos construtores de 

globos, o que é bastante interessante pois revela como estes instrumentos eram 

preparados1028 . Stevin apresenta um dispositivo mecânico para desenho de linhas de 

rumo em globos diferente do que Nunes apresentou e, como já foi referido, o seu 

método matemático é também diverso (e mais próximo do de Wright) já que 

consiste em resolver triângulos esféricos sucessivos que mantêm 1º de diferença em 

longitude. Em termos práticos, ainda que não fosse tão precisa, a “placa” metálica 

sugerida por Nunes para desenho de rumos evitava que se fizessem tantos 

quadrantes (ou loxodrómicas de metal, que apresentaria mais à frente como 

alternativa artesanal) quantos os rumos que se desejava desenhar no globo. 

 

                                                 
 
1026 “Although the equator and the meridians are curves on which the course is constant, so that 
by the definition they are loxodromes, yet they are great circles and do lie in a plane, which is the 
reason why Stevin does not include them among the “cromstreken”.”, The principal works of Simon 
Stevin, Vol. III, p. 480. 
1027 The principal works of Simon Stevin, Vol. III, p. 509. 
1028 “Practical globe-makers use various means and tools for drawing loxodromes, each taking that 
which suits him best. We shall here explain one of them (...)”, The principal works of Simon 
Stevin, Vol. III, p. 521. 
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Figura 2.4.3. Uso de placas metálicas para desenhar linhas de rumo, Obras, IV, p. 498. 

 

 

 
Figura 2.4.4. Uma das placas auxiliares para desenhar loxodrómicas num globo, 
propostas por Stevin. The principal works of Simon Stevin, Vol. III, p. 522. 

 

 

Na quarta proposição, explica como obter a tabela de rumos, mas as tabelas 

que apresenta são na verdade as que foram calculadas por Edward Wright.  

A partir da quinta proposição abordou problemas práticos de navegação a 

partir da aplicação das ferramentas anteriormente apresentadas, nomeadamente o 
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uso da placa metálica1029 , do globo com loxodrómicas e por métodos matemáticos, 

o que constitui um avanço em relação ao ponto a que Wright havia chegado.  

                                                

Por último, assinala-se que Stevin deixou algumas notas sobre um suposto 

erro de Nunes na formulação matemática do método de cálculo das linhas de rumo. 

Essas notas foram coligidas no segundo capítulo Van Petrus Nonius feyl, angaende 

de ghetalen der cromstreken (Of the error of Petrus Nonius, concerning the 

numerical values of the loxodromes): 

 

When the Portuguese and the Spaniards had seriously started on long sea-voyages, 
their attention was caught by the appearance and properties of the loxodromes. The 
famous mathematician Petrus Nonius, dealing with this, wrote about the numerical 
values serving to form them, but he did not fix these values accurately enough, which I 
do not say to disparage him, for the foundation on which he built seemed outwardly 
so secure that even the most experienced people would at first easily have thought 
that the matter was like this. And if he had had the same opportunity of testing it as 
others after him found, he would have perceived the error just as well as others. 
Thus it is to be noted that in the 23rd Chapter of his 2nd book de Reg. et instr. he 
concludes that the sines of the arcs from the pole to the loxodrome form a 
continued proportion.1030   

 
Raymond D’Hollander, no artigo «La théorie de la loxodromie de Pedro 

Nunes»1031  fez um importante estudo das observações de Stevin. O flamengo 

assumia que os rumos eram calculados tomando pontos em meridianos que distam 

1º entre si. De facto, as tabelas de Wright tinham esta característica mas este não é o 

caso das que deveriam ser calculadas usando o método proposto por Nunes, onde a 

diferença de longitude entre dois pontos consecutivos está condicionada pelo facto 

de que nas extremidades de cada elemento de arco os azimutes diferirem 1º. 

Foi essa peculiaridade que fez com Stevin não concordasse com as 

indicações do português e lhe apontasse um erro. D’Hollander sublinhou a sua 

surpresa em relação às conclusões do físico e matemático flamengo sobre o trabalho 

 
 
1029 The principal works of Simon Stevin, Vol. III, pp. 546-549. 
1030 The principal works of Simon Stevin, Vol. III, p. 573 e p. 575. 
1031 Raymond D’Hollander, «La théorie de la loxodromie de Pedro Nunes», in: Luís Trabucho de 
Campos, Henrique Leitão, João Filipe Queiró, International Conference Petri Nonii Salaciensis 
Opera, Lisbon-Coimbra, 24-25 May 2002. Proceedings, (Lisboa: Departamento de Matemática da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 2003) 63-111. 
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de Pedro Nunes e qualifica-as mesmo de “totalmente injustificadas”. Não obstante, 

Stevin jamais pretendeu diminuir o trabalho de Nunes, a quem reconhece mérito: 

“(...) não o digo para o difamar, porque os fundamentos do seu cálculo pareciam a 

principio certos (...), de tal modo que, tivesse tido oportunidade de os testar, 

chegaria às suas falhas”. Mesmo assim, as observações de Stevin permaneceram até 

muito recentemente na literatura, até que este trabalho de Raymond D’Hollander 

esclareceu a questão definitivamente. 

 

Georges Fournier  

 

A primeira edição da sua Hydrographie contenant la théorie et la practique 

de toutes les parties de la navigation, composé par le Pere Georges Fournier saiu 

dos prelos da oficina de Michel Soly, em Paris, no ano de 16431032 .  

Trata-se de um texto monumental (o volume divide-se em vinte livros), 

quase enciclopédico, que cobre praticamente todas as áreas da vida naval, desde a 

construção, à equipagem, à navegação. Este texto tem por isso a particularidade de 

fazer uma vasta revisão da literatura, não só da sua época mas também de boa parte 

dos títulos anteriores. Sobre este livro E. G. R. Taylor escreveu: “Fournier’s book 

gives a good picture of the state of navigation in England, Holland and France in his 

day, for these countries watched one another’s methods closely (...).”1033 . Não 

discordo, mas julgo que Fournier não é exaustivo no uso de literatura inglesa, o que 

se nota por exemplo na ausência de uso dos logaritmos. Uma explicação possível 

pode ter a ver com uma preferência pelo uso de métodos geométricos. 

A obra de Nunes marca presença neste trabalho, o que não deixa de ser 

notável para um texto composto cerca de cem anos depois das Opera. No entanto, 

mesmo aceitando essa separação temporal entre os dois trabalhos, talvez não lhe 

tenha sido dado suficiente crédito, apesar de o autor reconhecer o mérito do 

português como matemático. No espaço de tempo que separou as duas obras, a 
                                                 
 
1032 A edição que tive oportunidade de consultar foi a 2ª (Paris: Jean du Puis, 1667) pelo que as 
referências que farei neste breve resumo serão relativas a esta edição. 
1033 E. G. R. Taylor, The Haven-Finding Art (...), p. 233. 
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navegação teórica evoluiu bastante e foram surgindo outros trabalhos que mediaram 

a transmissão das ideias de Nunes mas que também foram acrescentando novas 

matérias. Daí se conclua que Fournier se baseou mais em fontes secundárias do que 

propriamente nos textos originais de Nunes. Não obstante, este é um dado 

importante já que realça a importância de alguns dos títulos que foram analisados ao 

longo desta dissertação – alguns dos nomes citados são Coignet e Céspedes – na 

transmissão do trabalho de Nunes.  

Do que foi possível localizar sobre Nunes, registou-se no livro VIII: Des 

principes de l’Art de Naviger, et de la bonne conduitte d’un Navire uma advertência 

do autor dizendo que encontrou por experiência própria, várias dificuldades em 

fazer passar os princípios da esfera, que são a base da sua arte, aos navegadores e 

como tal resolveu escrever este livro em forma de diálogo. Distingue também dois 

tipos de navegação: a comum (rotas curtas, a dos antigos, mediterrânica, costeira) e 

a grande navegação (longo curso). Como é evidente, não se trata de uma referência 

directa mas representa os princípios de Nunes tantas vezes já referidos e que nesta 

altura eram assumidos pela maioria dos cosmógrafos. 

No livro X, no Capítulo IV – De l´Anneau gradué o que escreve é dedicado 

ao anel náutico, mas sem o atribuir a Nunes. É possível constatar à margem a 

observação “Cet Anneau est preferable a l’Astrolabe”1034 , o que exemplifica uma 

vez mais a preferência que este instrumento recolheu por parte de alguns 

cosmógrafos.  

 

 

                                                 
 
1034 Georges Fournier, Hydrographie,  p. 372. 
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Figura 2.4.5. Anel náutico. Georges Fournier, Hydrographie, p. 372. 
 

Neste livro, há ainda uma referência a Nunes no Chapitre XXIV – Sçavoir si 

c’est à tort que Nonius reprend l’usage du Nocturlabe. Fournier comenta a 

demonstração que Nunes apresenta no final do Capítulo 7 das Opera, a propósito da 

variação da distância da polar ao pólo em função da latitude do observador. Com 

efeito, tal como fizera Céspedes, Fournier aconselha os marinheiros a manter as 

regras uma vez que a variação é mínima.  

Também no livro XIII: De la Latitude, et des divers moyens de la connoistre 

apresenta uma análise das tabelas solares e avisa para o facto das tabelas não serem 

universalmente aplicáveis e para o facto de os marinheiros não terem consciência 

disso mesmo. Por isso fornece tabelas com lugar do Sol no zodíaco e de declinação 

solar (e também de equação solar), calculadas para o período de 1632-1635.  

Já o livro XIV – Des Cartes é totalmente dedicado a este instrumento de 

navegação. Todo o texto é interessante e o autor abarca diversos temas desde às 

diferentes projecções, aos problemas de interpretação cartográfica, etc. A sua 

análise usa bastante material do Regimiento de Céspedes, confirmando este texto 

como uma das fontes principais do seu trabalho. Terá sido através do mesmo título 

que terá estudado algumas das contribuições nonianas. 
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No Chapitre VIII – Pour trouuer la declinaison du soleil, volta a sugerir 

uma proposta presente nos trabalhos nonianos, sem se referir ao português. Pelo 

contrário, a sua indicação é de que “(…) les Mariniers se seruent (…) par le moyen 

d’vne figure qu’ils tracent en cette façon.”1035 . Novamente, não é de estranhar a 

ausência de referência a Nunes. Esta foi uma solução adaptada por alguns 

cosmógrafos e por isso surgia já incluída nas matérias usuais na literatura. Ao 

mesmo tempo, esta alusão a um uso regular pelos marinheiros não deixa de ser uma 

observação relevante sobre a inclusão de uma proposta noniana, na prática 

marítima. Seja como for, o aspecto a sublinhar é que cerca de cem anos depois as 

ideias de Nunes ainda eram apresentadas e discutidas.  

 

 
Figura 2.4.6. Esquema gráfico auxiliar à determinação da declinação solar. Georges 
Fournier, Hydrographie, p. 495.  

 

No livro XVI, Cap. XVI – De la façon de Pointer par le moyen des 

Loxodromiées, o tema passa a ser a teoria das linhas de rumo. Refere que muitos 

excelentes matemáticos, depois de Nunes, tinham calculado tabelas de rumos1036 e 

                                                 
 
1035 Georges Fournier, Hydrographie, p. 495. 
1036 Georges Fournier, Hydrographie, p. 561. 
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apresenta tabelas loxodrómicas calculadas por Metius e Herigon; aponta que os 

pilotos franceses ainda faziam pouco uso destas tabelas. 

Depois, apresenta duas subsecções a este capítulo. A primeira Usage des 

loxodromies, divide-se em seis proposições, que contemplam o mesmo número de 

problemas de navegação com linhas de rumo, que o autor resolve com exemplos 

práticos. Estes são problemas típicos da literatura náutica da época semelhantes aos 

compilados por Hues (ver figura 2.3.10.) 

Na segunda subsecção, Theorie de la Doctrine des Rumbes, reúne notas em 

três capítulos: 

 

Cap. I. Ce que c’est que Rumbe. 
Cap. II. Definition (divide-se em 3 corolários) 
Cap. III. De la construction de la Table des Rumbes. 

 

Inicia este primeiro capítulo, Ce que c’est que Rumbe, dando o devido 

reconhecimento à originalidade noniana: “Pierre Nonius Portugais, excellent 

Mathematicien, est le premier qui en a escrit, et donné l’vsage à ses Compatriotes 

(...)”. Mas segue a frase noutro tom, possivelmente reproduzindo a critíca de Stevin, 

afirmando: “(...) bien qu’il s’y soit trompé en quelque chose assez considerable, 

comme on peut voir au chapitre 23 du liure 2. de ses regles et instruments.”1037. 

Penso que a avaliação de Fournier é um pouco áspera embora seja aceitável nesta 

altura, dada a existência de métodos mais apurados. De facto, recorda-se que Nunes 

desenvolveu um método matemático que, apesar de correcto, não deixou seguidores 

conhecidos. Como já foi referido no Capítulo 2.3, foram os métodos ingleses que 

passaram a ser usados e desenvolvidos. Não obstante, Fournier também não se 

mostra satisfeito com essas soluções justificando assim a apresentação da sua teoria 

de rumos, que aqui não irei comentar.    

Com efeito, a Hydrographie de Fournier figura entre os tratados que 

divulgaram a obra de Nunes sobre navegação, ainda que a imagem passada não 

tenha sido a mais favorável. Na verdade, o autor tece elogios ao seu desempenho 
                                                 
 
1037 Georges Fournier, Hydrographie, p. 575. 
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como matemático mas os exemplos que dá não lhe são favoráveis ou então não 

incluem referência ao seu nome. Fica assim a sensação de que Fournier não o 

considerava um autor moderno e que havia outros autores que importava seguir, o 

que para a época em que escreve é perfeitamente aceitável.   

 

Claude Deschales 

 

Este foi outro dos importantes textos franceses sobre a arte de navegar do 

século XVII, produzido por um destacado homem da ciência jesuíta. É necessário 

salientar novamente o carácter supranacional da Companhia de Jesus, factor que 

contribuiu bastante para a circulação de matérias nonianas. Neste caso, verifica-se 

que o canal de divulgação é um texto impresso e em vernáculo. 

O tratado deste padre jesuíta divide-se em 7 partes (livros)1038 . Logo a 

começar, na Avant-Propos, Dechales (depois de explicitar os conteúdos do seu 

texto) faz uma espécie de história das principais publicações sobre assuntos de 

navegação. No meio de vários nomes importantes para esta história, surge o de 

Pedro Nunes: 

 

En l’année 1530, Petrus Nonius celebre Mathematicien Portugais, à l’occasion de 
quelques doutes que luy proposa Martin Alphonse Sosa, composa un traité de 
Navigation, divisé en deux Livres. Dan le premier, il répond à quelques-uns de ces 
doutes: par example, d’où vient que le Soleil estant dans l’equateur, se leve au rumb 
d’Est, par lequel neanmoins si nous conduisons le navire, nous n’arrivons jamais à ce 
cercle, mais nous décrivons un parallele; et dans la réponse, il explique la nature des 
lignes loxodromiques. Dans le second livre, il parle des regles et des instruments 
propres pour naviger, particulierement des Cartes marines, et des instruments qui 
servent pour trouver l’élevation du Pole. L’obscurité est le caractere de cet Autheur; 
ce qui le rend inutile à la plûpart de ceux qui le lisent.1039    

 

                                                 
 
1038 A referência completa é: Claude Deschales, L’art de naviger demontré par principes & confirmé 
par plusieurs observations tirées de l’experience, par le R. P. Claude François Millet Dechales 
(Paris: Estienne Michallet, 1677). 
1039 Claude Deschales, L’art de naviger (...), p. 2. 
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A acusação de obscuridade não é favorável ao português. Mas esta opinião 

deixa novamente transparecer a acção do tempo e as diferenças no entendimento 

das questões de navegação teórica, promovidas por mais de um século de evolução 

e mudanças na abordagem científica. Curiosamente, Deschales continuou anotando 

alguns dos autores que usaram o trabalho de Nunes como fonte para a composição 

de textos, nomeadamente: Céspedes de quem refere “Ie n’ay pas remarque que cet 

Autheur ait connû la nature des loxodromies”, observação incorrecta, se se tiver em 

conta que conheceu bem a obra de Nunes, e só justificável pela falta de referências 

a aspectos avançados dessa matéria no seu Regimiento; Stevin, de quem afirma 

“Tout cet Ouvrage est fort imparfait, et il n’expliques pas assez les matieres dont il 

traite”; Snell, comentando a propósito da sua obra que “(...) il pouvoit estre un peu 

plus clair” e de Fournier que fala da “(...) l’Art de naviger, qu’il n’explique et ne 

demontre pas assez”.  Estas observações, demasiado severas, teriam muito 

possivelmente o intuito de valorizar o seu próprio trabalho, afirmando-o como 

claro, conciso e consistente. 

Os temas apresentados neste livro têm bastantes pontos em comum com o 

que Fournier mandou publicar, embora a organização seja diferente e as matérias 

mais resumidas. O primeiro momento em que dá conta da obra de Pedro Nunes 

surge no primeiro livro, Proposition IV – Les Rames sont un Levier dela seconde 

espece1040 . Trata-se pois de uma rara referência ao tópico da mecânica do barco a 

remos, abordado por Aristóteles e desenvolvido por Nunes nas Opera, o qual teve 

alguma repercussão em obras posteriores, em França1041 . Uma vez que o texto de 

Dechales não é semelhante ao de Nunes na forma, não me é possível afirmar que 

este tenha sido a sua principal inspiração, embora certamente o conhecesse. 

No livro segundo, assume uma posição de defesa da formação técnico-

matemática dos pilotos, o que aliás era muito comum na época1042 .  

                                                 
 
1040 Claude Deschales, L’art de naviger, p. 19-21. 
1041 Sobre isto ver notas em Obras, IV, pp. 788-794.  
1042 “Jamais un Pilote ne sera fort habile dans sa profession, s’il ne sçait un peu d’Astronomie; car 
comme il se doit regler sur le mouvement des Astres, il tombera dans une infinité d’erreurs, s’il ne 
connoist ces mesmes mouvements, et sa conduite ne sera pas plus reguliere que ces observations. Il 
faut aussi qu’il sçache assez d’Arithmetique pour faire une regles de trois, et pour servir comme il 
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Tal como Fournier, antes de si, também Dechales apresentou o anel náutico 

na Proposition XXIII – De l’Anneau astronomique, mas sem referir o trabalho de 

Nunes: “Nous appelons Anneau Astronomique une circoference de cercle, faite en 

forme d’un Anneau. Il doit estre suspendu librement, de méme façon que 

l’Astrolabe. Il faut luy ajoûter un poids d’une ou deux livres, au point D, afin qu’il 

sois plus juste, et qu’il garde mieux son Equilibre.” E completa: “L’Anneau 

Astronomique ne peut servir que pour le Soleil, mais il a cette commodité, qu’on 

n’a besoing que d’une observation; sans estre obligé de baisser, ou de hausser la 

regle: et de plus, ses degrez sont plus grands que dans l’Astrolabe.”1043 

 
Figura 2.4.7. Anel náutico. Claude Deschales, L’art de naviger, p. 57. 

 

Dechales é também dos poucos autores a difundir a ideia avançada por 

Nunes de que o quadrante poderia ser melhorado se em vez de um fio-de-prumo 

dispusesse de uma régua. Na Proposition XXX – Quelques usages du quart de 

cercle, qui meritent qu’on en fasse l’essay en Mer : 

                                                                                                                                        
 
faut des Tables, des Sinus, des Tangentes, des Secantes, et des Logarithmes”.Claude Deschales, 
L’art de naviger, p. 33. 
1043 Claude Deschales, L’art de naviger, p. 57. 
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Toutes les methodes, pour prendre les hauteurs des Estoiles, par le rayon direct, ont 
une contrainte, qui les rend sort dangereuses, de sorte qu’on n’ose plus fier aux 
hauteurs prises la nuit; et par consequent, on perd plus de la moitié des avantages, 
que l’art de naviger pourroit tirer de l’Astronomie. Pour corriger ce défaut, il faut 
remarquer qu’estant impossible qu l’œil puisse voir distinctement le bord de la Mer, 
et l’Astre en mesme temps (...) le branle du Navire, ou la main qui n’est pas ferme, 
hausse, ou baisse l’instrument, et peut produire quelque erreur. Outre que l’horison 
est presque toûjours obscurcy par les vapeurs, de sorte qu’on a dela peine à la bien 
voir pendant la nuit.1044    

 
Figura 2.4.8. Quadrante com régua adaptada. Claude Deschales, L’art de naviger, 
p. 73. 

 

E por isso sugere: “(...) au lieu d’un filet, mettez une regle qui puisse rouler 

autour du centre du quart de cercle, la chargeant de trois ou quatre livres de plomb 

par le bas pour empescher qu’elle ne branle.” 

Mas a parte mais interessante surge no Livro IV – Des Loxodromies. Aqui o 

autor descreve, de forma simples mas abrangente, tópicos da teoria das linhas de 

rumo, desde a génese do problema (com descrição da dúvida de Martim Afonso de 

Sousa), às principais propriedades geométricas, até à resolução de problemas de 

navegação típicos e ao uso das tabelas. 

                                                 
 
1044 Claude Deschales, L’art de naviger, p. 73. 
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No curto Livro V – Des cartes Hydrographiques apresenta uma discussão 

sobre este instrumento, destacando projecções, problemas e propriedades 

geométricas.  

Livro VI – De l’estime corrigé par la latitude, apresenta uma vasta 

digressão pelos vários regimentos não deixando de apontar as suas particularidades 

e limitações dando as soluções habituais para as contornar. Percebe-se a influência 

de Nunes, mesmo não sendo essa explícita. Tanto nas tabelas solares com lugar do 

Sol no zodíaco como nas observações sobre a validade dos regimentos do Sol e da 

estrela polar. Da mesma maneira há lugar para apresentação de soluções para 

determinar a latitude através de medições de alturas extra-meridianas do Sol. No 

fim do livro, junta todas as tabelas referidas na obra, incluindo as loxodrómicas. 

 

Robert Dudley 

 

Analizaram-se ainda dois livros publicados em Itália. O primeiro que se 

apresenta é o conhecido Dell’Arcano del Mare (Firenze: Francesco Onofri, 1646-

1647) de Robert Dudley. Este texto é muito interessante por ser um exercício 

imaginativo de invenção e compilação de instrumentos e também de cartas de 

marear. Ao nível de matematização o autor não é muito profundo. Esta monumental 

e cuidada edição de grande formato não seria certamente destinada a embarcar e a 

servir os pilotos. A sua dedicatória, organização e impressão apontam para um 

volume cuidado de homenagem ao grão-duque da Toscânia.  

Também neste volume se podem registar alguns pontos de contacto com a 

obra de Nunes. Nesta breve resenha identificam-se principalmente conteúdos 

presentes no Livro V. Os capítulos IV a VIII são dedicados a navegação spirale, ou 

seja loxodrómica. Como já referi, os conceitos matemáticos não são desenvolvidos 

com profundidade preocupando-se o autor mais com a sua aplicação, 

nomeadamente a cartográfica (já no Livro segundo, Capítulo II, tinha referido 

sucintamente os erros da carta comum). 
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Uma vez que o autor apostou fortemente no aspecto visual do volume, 

destacam-se aqui algumas figuras bem elucidativas do bom nível gráfico desta 

monumental impressão e de algumas ideias passadas pelo autor. Em primeiro lugar, 

registo uma óptima representação de uma linha de rumo em projecção polar: 

 

 

 

 

Figura 2.4.9. Representação de uma linha de rumo numa carta em projecção polar. 
“Nel Globo, doue il Polo è centro, si distende frá due luoghi dati per LO, vn rombo 
spirale per KLNO, e così frá LO, si tira vna line retta, la quale rappresenta il gran 
Circolo, e mostra per misura, che questa farà più corta assai del rombo spirale 
KLMO”. Robert Dudley, Dell’Arcano del Mare, p. 11. 
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Também a nível de instrumentos Dudley registou ideias de Nunes. Neste 

exemplo, demonstra que não era estranho ao princípio do nónio. Esta é uma 

conhecida representação da sua aplicação a um quadrante1045 : 

 

 

 
Figura 2.4.10. Instrumento com quadrante e nónio. Robert Dudley, Dell’Arcano del 
Mare, figura 44 2ª, sem numeração de página.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
1045 Esta figura está relacionada com a descoberta, por António Estácio dos Reis, do único exemplar 
de um nónio conhecido. Para saber mais sobre este episódio ver: António Estácio dos Reis, O único 
exemplar vivo do nónio de Pedro Nunes? (Lisboa: Academia de Marinha, 1995). 
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 Outro dos princípios que remontam ao trabalho de Nunes é o do anel 

náutico que este autor desenvolve e adapta a outro aparato: 

 

 

 

 
Figura 2.4.11. Instrumento com adaptação do princípio matemático do anel náutico. 
Robert Dudley, Dell’Arcano del Mare, figura 59, sem numeração de página. 

 

De resto, nada mais se assinala nesta obra. Esta obra monumental incluiu 

algumas das mais conseguidas representações de instrumentos idealizados por 

Pedro Nunes (ainda que nunca lhe seja dado crédito), o que é assinalável pois foi 

uma obra com uma circulação considerável.  
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Bartolomeo Crescenzio 

 

A Nautica mediterranea1046  não é um dos textos mais referidos na 

historiografia mas foi um marco importante na publicação na região que é hoje a 

Itália. Além disso é interessante para esta tese pois inclui algumas passagens onde o 

autor refere a obra de Nunes, o que aponta para a sua transmissão.  

As matérias de Nunes aparecem principalmente nos livros II e IV (de um 

total de cinco livros). Embora não havendo uma referência directa (não há 

realmente nada no texto que indique conhecimento do problema tratado por Nunes), 

no Livro II, Capitulo II – De’ Circoli minori intorno alla terra detti Paralleli e la 

proportione che vi è tra loro, o autor faz uma pequena incursão pela questão dos 

climas com um comentário alargado às suas propriedades e principalmente à 

variação da sua largura com a latitude: 

   

 
 

Figura 2.4.12. Representação da distribuição dos climas. Bartolomeo Crescenzio, 
Nautica mediterranea (...), p. 161. 

 

                                                 
 
1046 Bartolomeo Crescenzio, Nautica mediterranea: nella quale si mostra la fabrica delle galee 
galeazze, e galeoni con tutti lor armamenti, ufficii et ordini et il modo di far vogar una galea a tutti 
transiti del mar con solo vinti remieri (Roma: Bartolomeo Bonfadino, 1607). 
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A referência seguinte surge no mesmo livro no Capítulo V – L’errore delle 

carte del mare Mediterraneo, e il modo di farle giuste, secondo i gradi, e le corse. 

Na verdade, em jeito de crítica, o autor aponta: “Pietro Nonio nel suo libro de arte 

Nauigandi confessa l’errore, mà nè pero l’accomoda”1047 . Como se sabe, Nunes 

falou sobre as cartas mediterrâneas apontando-lhe os principais erros mas 

naturalmente a sua preocupação não era a navegação no Mediterrâneo mas sim a 

navegação oceânica. 

Depois, no Capítulo X – Come si conosce per via demostratiua quanto 

trascorre il Vascello in ogni palata, ò cascata di Remo, ocorre algo de bastante 

original em termos de transmissão da obra noniana. Possivelmente influenciado 

pelas próprias características da navegação no Mediterrâneo e pela tipologia de 

navios aí existente (a galera era ainda um tipo de navio bastante usado), o autor 

discorre sobre o movimento do barco a remos. Crescenzio faz uma pequena 

digressão pela história do problema, começa por referir a teoria aristotélica para 

logo depois apresentar a teoria noniana. Faz uma considerável transcrição de parte 

do texto presenta nas Opera, e inclui mesmo uma imagem: 

 

 

 
Figura 2.4.13. Adaptação da figura original presente em Obras, IV, p. 506. Bartolomeo 
Crescenzio, Nautica mediterranea, p. 248. 

                                                 
 
1047 Bartolomeo Crescenzio, Nautica mediterranea, p. 176. 
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No entanto, opina que ambas as teorias estão incompletas e avança uma 

descrição própria que aqui não irei abordar. 

De seguida volta a referir Nunes no Capítulo XIII - Di vno stromento, con il 

quale si conosce in vn tratto il vero punto oue è il Polo, e quanto egli in quel luogo 

si leua. Aí, ao comentar as (na sua opinião, falsas) regras do regimento dadas por 

Medina e usadas frequentemente pelos marinheiros, aponta a variação da distância 

da estrela polar ao pólo com a latitude do observador e com as posições relativas 

das estrelas “(...) come per la dimostratione dell eccellente Matematico Pietro 

Nunez, si proua”1048 , dando seguidamente exemplo, com base na sua demonstração 

e esquema presentes no final do Capítulo 7 das Opera: 

 

 

 
Figura 2.4.14 Bartolomeo Crescenzio, Nautica mediterranea , p. 273. 

 

Posteriormente, já no Livro IV, no Capítulo II, apresenta as tabelas solares 

com seu lugar no Zodíaco e consequente regimento.  

                                                 
 
1048 Bartolomeo Crescenzio, Nautica mediterranea, p. 172. 
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No Capítulo VII – Fabrica di vn Astrolabio Nautico, con il quale, non 

solamente si pigliano gradi dell’altezza del Sole, e delle Stelle, ma anchora i 

minuti, e secondi, e giustamente si comprende perche Venti restano i luoghi, che si 

pigliano per la Bussola, avança duas soluções de aparatos obviamente inspirados 

em soluções nonianas. O primeiro que aqui é representado tem ainda a 

particularidade de aplicar em conjunto o princípio do nónio e o princípio 

matemático do anel náutico:  

 

 

 

Figura 2.4.15. Instrumento proposto pelo autor, baseado nos princípios do anel náutico 
e nónio. Bartolomeo Crescenzio, Nautica mediterranea, p. 459. 
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No segundo aparato aplica novamente um nónio, desta feita ao astrolábio: 

 

 
 
Figura 2.4.16. Astrolábio com nónio. Bartolomeo Crescenzio, Nautica mediterranea, 
p. 460. 

 

Sumário 

 

Neste último capítulo compilaram-se informações sobre fontes publicadas em 

França, Países Baixos e Itália. Porque a investigação não foi tão aprofundada como 

nos outros capítulos, não é possível estabelecer padrões muito elaborados mas ainda 

assim há algumas conclusões possíveis. 

Em termos regionais, viu-se que a região neerlandesa teve contacto com a 

obra noniana desde cedo, nomeadamente através de Gemma Frísio e Mercator. 

Aqui estudou-se um outro texto devido a Coignet, que foi um dos mais antigos 

trabalhos a incluir contribuições de Nunes. Este foi um livro bastante conhecido 

quer na sua região de origem, quer em Inglaterra e França.  
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Já Stevin, mesmo não tendo sido totalmente justo para com Nunes, foi 

importante na divulgação da teoria de rumos e também contribuiu com avanços 

matemáticos.  

Em França, verificou-se que o interesse mais concreto sobre a publicação de 

tratados de navegação surgiria no século XVII. Nunes e algumas das suas ideias 

ainda despontam nos mais importantes tratados. Não obstante, nem sempre houve 

identificação da autoria dessas ideias. Para isso, terá contribuido a existência de 

literatura secundária, que foi também usada pelos autores aqui estudados para 

comporem os seus tratados e anulou a necessidade de se recorrer às Opera. Penso 

que neste particular se mostrou a importância do trabalho de Céspedes como 

divulgador da obra noniana junto destes autores.  

Em Itália também existiu divulgação através de fonts em vernáculo, pelo 

menos desde o início do século XVII. Os dois textos aqui estudados revelaram 

aspectos originais. O texto de Dudley porque incluiu algumas adaptações de ideias 

nonianas a instrumentos e o de Crescenzio porque foi dos raros textos a incluir 

referências à questão do barco a remos, tema que se podia relacionar com a 

condução de galeras. 
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Conclusão geral 

 

 

 

 ESTUDO AQUI APRESENTADO teve como objecto a transmissão da obra 

científica de Pedro Nunes relacionada com assuntos de navegação.  

Esta

resumiram-se o

 dissertação contou com duas partes fundamentais. Na primeira, 

s principais contributos de Pedro Nunes para a ciência de navegar. 

Pretendeu analisar-se a sua obra de náutica como um todo, identificar temáticas, 

analisar a evolução de diferentes tópicos ao longo do tempo, e também fornecer um 

texto de apoio para a leitura da restante dissertação.  

O 

A segunda parte da tese foi dedicada à apresentação da pesquisa efectuada. 

Foi dividida em três capítulos principais, consoante as zonas geográficas estudadas 

– Portugal, Espanha, Inglaterra. O capítulo dedicado ao nosso país resultou mais 

extenso pois a documentação analisada foi muito mais variada e ampla. Juntou-se 

um quarto capítulo, bem mais reduzido, onde se analisou informação referente a 

outras zonas europeias. Este quarto capítulo pode e deve servir de mote à 

continuação deste estudo nas zonas aí referidas. A segunda parte termina com 

quadros de resumo da presença de conteúdos nonianos nos textos analisados.  

 

Esta tese reforça a ideia de que a vida profissional de Nunes foi muito mais a 

de um cosmógrafo que a de professor universitário. É possível encontrar indícios de 

actividade cosmográfica em quase todas as décadas da sua vida. Concretamente, até 

1544, ano em que é nomeado professor universitário, encontramo-lo a escrever 

sobre e a ensinar cosmografia e navegação na corte, a discutir implicações práticas 

das suas teorias da linha de rumo, a desenvolver reformas nos regimentos e na 

cartografia, e na organização de expedições como “consultor científico”; na década 

de 1550, terá contribuído para (tanto quanto se sabe) a organização do regimento do 

cosmógrafo-mor e para a reforma cartográfica; na década de 1560, encontramo-lo 

ainda a colaborar em exames e a emitir pareceres cartográficos. 
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Muitas vezes Nunes foi acusado de uma certa insensibilidade na sua relação 

com os práticos. Ao contrário, defendeu-se nesta dissertação que essa não terá sido 

uma característica absolutamente definidora da sua actividade e que ele não terá 

vivido alheado da aplicabilidade das suas propostas teóricas, revelando preocupação 

em adaptar procedimentos abstractos ao mundo real. Os indícios aqui estudados 

revelam uma acção concreta na cartografia, na avaliação de pessoal, na gestão do 

cargo de cosmógrafo, em colaboração com outros cartógrafos, na corte e em 

colaboração com navegadores. Vejam-se, como exemplo, as suas propostas de 

instrumentos: apesar de existirem algumas dificuldades técnicas relativas à sua 

construção e, nalguns casos, à sua aplicação em alto-mar, verifica-se um traço 

comum de simplicidade de uso, do próprio desenho e mesmo dos materiais (já que 

não propõe materiais caros ou raros) – os seus instrumentos devem ser feitos de 

madeira, placas de latão, etc. e o seu destino é irem para o mar, servirem os 

interesses dos práticos que os vão usar. Claro está que o uso de alguns destes 

instrumentos implicava formação específica, mas a sua intenção – contrariamente 

ao que muitas vezes foi afirmado – não ignora completamente a prática. A 

aplicabilidade tinha de ser pelo menos atingível; nesse sentido os instrumentos são 

extensões reais da matemática abstracta que lhes serve de base.  

Penso que também terá ficado claro que a relação profissional com pilotos e 

outros práticos não poderá ser avaliada apenas focando a acção “nefasta” do 

teórico: há também que considerar a resistência à evolução profissional por parte 

dos pilotos. Com isto, não se defende que a relação entre o cosmógrafo e os 

praticantes tenha sido isenta de percalços mas daí até se julgar que foi apenas de 

consequências negativas vai uma distância considerável. 

 

Em relação à difusão e transmissão geral da obra de Nunes (além da sua 

acção enquanto cosmógrafo) os seus textos foram o principal vector de 

comunicação das suas ideias. As suas publicações estiveram disponíveis através do 

mercado livreiro, foram lidas por eruditos portugueses e estrangeiros e, em especial, 

por outros cosmógrafos, professores, praticantes de matemáticas, cartógrafos, 

construtores de instrumentos, etc., que traduziram ou adaptaram os textos originais 
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de e para vernáculo, os simplificaram, incluíram em aulas, em propostas de 

instrumentos, de reformas de regimentos. Muitos consideraram-no uma referência e 

uma autoridade científica não só pela dimensão teórica das suas ideias, mas também 

pelo seu potencial prático, daí que também tenham incluído as suas matérias em 

tratados com esse fim funcional. Portanto, é possível identificar personagens que se 

tornaram agentes da divulgação, fomentando a transmissão dos textos e de 

corrupções nonianas, multiplicando em muito o seu auditório.  

Entre os cosmógrafos e professores de navegação o interesse pelo trabalho 

de Nunes foi grande, ainda que registando diferentes gradações, dependentes de 

vários factores. Como é natural, as escolhas que fizeram para compor os seus 

textos, e a inclusão ou não de ideias de Nunes, estiveram fortemente relacionadas 

com o seu perfil intelectual e com os contextos em que se inseriam. 

Mas uma posição defendida por Nunes parece ter sido comum à maioria dos 

autores aqui estudados: a ideia de que os navegadores deveriam ter uma formação 

técnica e/ou matemática mais sólida. Este discurso foi habitualmente incluído nos 

textos e, por isso, uma das ideias nonianas mais transmitidas e influente. Analisando 

os quadros de resumo, verifica-se mesmo que a sua inclusão nos textos foi 

crescendo ao longo do período considerado, passando mais tarde a ser quase um 

lugar-comum. 

 

Em relação aos conteúdos que foram transmitidos, a mais importante 

novidade introduzida por Nunes foi o conceito de linha de rumo. Este foi 

provavelmente o seu maior contributo científico. Não obstante a sua complexidade, 

foi incluído no trabalho de mais de metade dos textos aqui estudados, sendo que o 

nível de profundidade da apresentação desta matéria variou consideravelmente. A 

atenção prestada a este assunto pelos autores aqui referenciados registou um 

aumento ao longo do tempo verificando-se que no século XVII praticamente todos 

os autores se lhe referiram.  

Também as observações de Pedro Nunes em relação ao uso de tabelas do 

lugar do Sol no zodíaco e à validade dos parâmetros dos regimentos mereceram 

atenção por boa parte dos autores aqui considerados. Algumas das suas ideias 
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cartográficas também tiveram bastante eco e o que nesta tese se escreveu apenas 

reforça o que já foi referido por outros investigadores, salientando o trabalho de 

Nunes como inovador e essencial para o desenvolvimento da cartografia. A sua 

discussão das cartas náuticas, apontando os erros da sua interpretação e uso também 

foi um avanço estabelecido com o seu trabalho, e foi bastante influente no trabalho 

de outros cosmógrafos.  

Em relação aos instrumentos que propôs, o anel náutico (e aparatos 

relacionados, como por exemplo a armila náutica), o instrumento de sombras e as 

aplicações do nónio tiveram alguma divulgação. Surgiram, por vezes, como 

soluções com importância e destaque equivalentes aos tradicionais astrolábio, 

quadrante e balestilha. Já o instrumento jacente no plano parece ter tido pouca 

divulgação.  

Os quadros finais também mostram que a inclusão de matérias nonianas em 

fontes impressas e na prática lectiva teve uma evolução favorável até fins do século 

XVI. No entanto, os ritmos e distribuição dependeram fortemente dos contextos 

geográficos e culturais.  

Numa fase inicial de desenvolvimento da navegação teórica não se esperava, 

nem se verificou, uma extensa transmissão de muitos dos resultados de Nunes 

através de textos impressos. Antes, essa comunicação aconteceu localmente, na 

corte, na aula do cosmógrafo, no contacto com pilotos, em polémicas. Ou seja, a 

comunicação das ideias deu-se preferencialmente de forma directa, sendo que só 

após a publicação das Opera em 1566, as suas ideias sobre náutica começariam a 

registar maior impacto. No entanto, mesmo antes desta publicação, a sua influência 

fez-se sentir fora das fronteiras portuguesas. No caso de Espanha, foram as 

deslocações, contactos e troca de experiências de ambos os lados que mais 

contribuíram para a divulgação e conhecimento da sua acção como cosmógrafo e 

dos seus textos. No caso inglês, John Dee revelou-se o mais importante canal de 

transmissão nesta altura.     

A partir de 1566 e até ao final do primeiro quartel do século XVII, a 

divulgação da obra noniana aumentou bastante, em diversas vertentes. Em textos 

impressos em vernáculo com a publicação de Naiera (1628), Céspedes (1606) e 
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Wright (1599), na prática cosmográfica com Lavanha, Céspedes Harriot, em aulas, 

nos colégios jesuítas, e nas aulas de Lavanha e Pérez de Mesa, citando apenas 

alguns exemplos.   

No século XVII, continuou-se a encontrar matérias nonianas incluídas nos 

textos, práticas e aulas mas registaram-se algumas flutuações que dependeram de 

condicionantes locais, como se verá de seguida. Na segunda metade deste século, e 

respeitando os limites do período estudado, as ocorrências foram diminuindo 

bastante, principalmente em Inglaterra e também em Espanha. Ao mesmo tempo, 

surgiam importantes trabalhos em França onde ainda se notavam matérias nonianas. 

Em Portugal, verificaram-se ocorrências até ao fim do século XVII, tanto a nível de 

impressos como em aulas, sobretudo na aula da esfera. As razões por trás dessas 

oscilações não são iguais para todos os territórios, como se verá a seguir.      

No entanto, em relação à distribuição geográfica da influência do trabalho 

de Nunes, não se estará a cometer um erro grosseiro ao afirmar-se que o “programa 

noniano” foi mais do que um fenómeno local. Vejam-se, de forma mais detalhada, 

algumas conclusões por área geográfica: 

 

Portugal 

 

No nosso país, existiu uma grande variedade de canais e contextos para a 

transmissão das ideias de Nunes, desde os textos impressos e manuscritos, às aulas 

de navegação, ao desempenho de Nunes no cargo de cosmógrafo, a polémicas e 

disputas, etc.  

No capítulo 2.1 começou-se por fazer uma análise da acção de Pedro Nunes 

enquanto cosmógrafo-mor, do ponto de vista da aplicação do regimento desse 

cargo. Esta abordagem focou-se nalguns artigos desse regimento de modo a 

reconstruir e perceber a extensão da sua possível acção.  

Além do impacto do seu desempenho no cargo de cosmógrafo e também dos 

seus textos impressos, salientou-se o papel singular do manuscrito de Florença e da 

polémica em que ele se insere, na difusão e transmissão da sua obra. Notou-se, além 
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disso, que essa polémica terá tido repercussão na corte, já que o intermediário foi o 

infante D. Luís.   

Verificou-se que, no nosso país, todos os principais autores de textos 

náuticos conheceram o trabalho de Nunes e o incluíram nalgum aspecto da sua 

própria obra, ainda que de diferentes modos. De assinalar, que o nível de 

matematização atingido por Nunes nunca foi igualado, nem seria de esperar que 

fosse, dado que a intenção dos autores não era essa, nem o público-alvo dos textos 

era o erudito. No caso das fontes impressas, não se verificou uma uniformidade na 

escolha de assuntos, nem de apropriação e apresentação de conteúdos mas 

registaram-se algumas tendências que se referem a seguir. 

Objectivamente, a presença de Pedro Nunes em impressos começa a fazer-se 

sentir no início do século XVII com a publicação da Arte de Navegar (1606) de 

Simão de Oliveira. Antes, João Baptista Lavanha escreveu um Regimento (1595) 

mas não apresentou temas nonianos apesar de nas aulas que ministrou na Academia 

de Madrid ter dado bastante atenção a ideias de Nunes. 

No que respeita a conteúdos, com uma importante excepção (António de 

Naiera) os autores não revelaram grande interesse em transmitir conteúdos 

relacionados com os erros associados à carta comum, provavelmente porque esse 

assunto não era crítico na marinharia portuguesa, já que nas latitudes em que os 

portugueses navegavam os erros eram menores.  

No nosso país, só no século XVII se regista o aparecimento de referências às 

linhas de rumo em textos impressos. Conclusão idêntica em relação ao uso de 

globos rumados. Claro que isto não implica desinteresse ou poucas ocorrências. 

Pelo contrário, lembra-se novamente a existência de um debate em torno destas 

questões muito antes, na década de quarenta do século XVI, o que prova que o 

assunto gerou bastante interesse no nosso país mas que as vias da sua difusão e 

transmissão mais imediatas não foram as obras impressas.   

Em textos impressos, a mais citada das matérias nonianas teve que ver com 

a determinação da latitude, nomeadamente o regimento da altura do sol e com a 

validade das tabelas em função da posição do observador. Também se registou um 

período – sensivelmente entre o fim da expedição de Magalhães e a viagem de D. 
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João de Castro – em que houve interesse por questões relacionadas com a 

determinação da latitude por alturas extra-meridianas. Revelou-se ainda, ao longo 

do período estudado, um interesse mais ou menos geral pelas técnicas de 

determinação de amplitudes ortivas e occíduas.  

Um dos destaques deste capítulo foi o texto de Naiera. Na verdade, foi um 

texto escrito em castelhano mas que se optou por incluir no capítulo dedicado a 

Portugal porque foi publicado em Lisboa. O autor baseou-se grandemente nos 

textos nonianos e contribuiu bastante para a sua divulgação europeia. Este texto 

viria ainda a ser influente num período de ressurgimento de autores relevantes em 

Portugal (concretamente Luís Serrão Pimentel), na segunda metade do século XVII. 

Serrão Pimentel produziu um texto com maiores ambições de tratamento científico 

dos aspectos náuticos (em relação às produções anteriores de Manuel Pimentel e 

Valentim de Sá) verificando-se novo ponto alto das publicações portuguesas (ainda 

que com expressão pouco mais que local). 

No que diz respeito ao ensino no nosso país, a aula da esfera surgiu como 

instituição de especial relevo na formação em artes matemáticas. Esta aula foi um 

caso único quer no ensino técnico-científico português quer no da Companhia de 

Jesus, mesmo a nível internacional, muito pela atenção prestada ao ensino da 

navegação. Verificou-se que até 1640 os cursos matemáticos da aula eram 

principalmente sobre assuntos de cosmografia, geografia, matemática rudimentar 

(trigonometria, geometria, aritmética), e, claro, sobre navegação. Depois, com a 

restauração, o interesse por matérias militares, nomeadamente por arquitectura e 

construção militar, suplantou o interesse pela navegação. Neste ambiente de ensino 

registei um interesse constante em tópicos nonianos ao longo do período aqui 

considerado. Naturalmente, o contexto local foi determinante para este interesse 

pela arte e ciência de navegar. Além disso, o trabalho de Nunes interessou muito a 

Cristóvão Clávio, um dos grandes impulsionadores da cultura matemática da 

Companhia, que incluiu vários tópicos nonianos nos seus próprios textos, 

conferindo-lhe um estatuto de autoridade científica a um nível supranacional.  

A análise das notas de aula revelou que a escolha e inclusão de ideias 

nonianas na sala de aula dependia fortemente do perfil científico dos professores. 
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Por exemplo, o português Francisco da Costa, quando teve que leccionar um curso 

sobre arte de navegar, usou extensamente os textos de Nunes como base de 

trabalho. Já Cristóvão Borri, que tinha interesses muito próprios relacionados com a 

determinação da longitude geográfica, pouca relevância deu ao conjunto da obra 

noniana, e o mesmo se pode dizer de outros professores.  

A aula da esfera foi um importante meio de divulgação e transmissão da 

obra de Nunes não só porque formava muitos estudantes mas também porque deu 

origem a vectores de transmissão singulares. Nesta tese mostrou-se que a teoria das 

linhas rumos de Nunes motivou uma discussão interna entre os professores Simon 

Fallon e Ignace Stafford, nos finais da década de quarenta do século XVII, o que 

prova que, cerca de cem anos depois da sua formulação, era um tema que ainda 

gerava controvérsia. A importância deste acontecimento tem ainda o significado de 

permitir identificar um outro canal de divulgação e transmissão de conhecimento 

científico – a disputa e polémica científica – que não se registava desde que Nunes 

defendeu os seus primeiros tratados dos “ataques” de um certo bacharel.  

 

 

Espanha 

 

No caso espanhol, o quadro de resumo revela que os cosmógrafos oficiais 

até ao tempo de Lavanha não optaram por incluir matérias nonianas nos seus textos, 

o que não invalida o seu conhecimento da obra do cosmógrafo português. Foi 

sugerido que isto ficou a dever-se provavelmente a razões técnicas e também 

institucionais. Quando refiro as razões institucionais debruço-me principalmente 

sobre a forte sistematização e regulação das navegações que foi levada na Casa de 

la Contratación, principalmente pela mão de Pedro de Medina, que optou por 

compilar propostas realmente práticas e reconhecidas pelos pilotos. Ainda assim, 

nesse mesmo período registam-se algumas menções directas a temas tratados por 

Pedro Nunes no texto de Alonso de Santa Cruz e indirectas no de Martín Cortés. 

Viu-se também que, embora Cortés se tenha apropriado de conteúdos nonianos sem 
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o referir, o seu Breue compendio de la sphera y de la arte de navegar também foi 

responsável pela transmissão desses mesmos conteúdos a Inglaterra.  

Com Lavanha, a transmissão verificou-se principalmente na Academia de 

Madrid, onde as suas aulas revelam que se baseou amplamente nos textos do seu 

conterrâneo. No espaço universitário, Peréz de Mesa incluiu vários tópicos 

nonianos nas suas aulas. Este professor logrou atingir o nível de abstracção e 

matematização mais profundo de entre os textos espanhóis analisados, introduzindo 

mesmo novas maneiras de interpretar e transmitir os conteúdos nonianos 

relacionados com linhas de rumo. 

Posteriormente, a obra de Nunes surge incluída no Regimiento de 

navegación de García de Céspedes, associada a um movimento de reforma 

generalizada da arte de navegar que este cosmógrafo encetou. Céspedes procurou 

integrar a esfera do cosmógrafo com a dos práticos, no sentido que os cosmógrafos 

deveriam ter mais noção dos problemas da prática e os práticos deveriam almejar 

uma evolução técnica. E não hesitou quando teve de incluir ideias do seu congénere 

português no resultado dessa reflexão sobre o estado da arte de navegar, tendo 

analisado criticamente várias propostas de Nunes com o objectivo de avaliar as 

condições da sua validade. Este é um facto de grande importância pois é a 

confirmação de que, com uma adequada adaptação, vários aspectos da obra de 

Nunes podiam ser incluídos na prática. Céspedes foi possivelmente o maior 

divulgador da obra noniana em Espanha, e uma considerável referência também no 

exterior (por exemplo, o regimiento de Céspedes foi muito influente na obra de 

Naiera e de Fournier). 

No que diz respeito aos conteúdos, verificou-se que, em geral, os tópicos 

que despertaram mais interesse foram os ligados à revisão e reforma de regimentos 

de determinação da latitude (à semelhança do caso português). Relativamente ao 

regimento da altura pelo Sol, estão presentes as advertências sobre a validade das 

tabelas e correcção para uso em qualquer longitude. Em relação ao regimento da 

estrela polar, verificou-se uma considerável preocupação pela chamada de atenção 

acerca da variação da distância da estrela ao pólo, em função da latitude do 

observador.  
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Curiosamente, com excepção de alguns tópicos desenvolvidos na obra de 

Céspedes, não se registou grande interesse por matérias relacionadas com uso de 

globos como auxiliar à navegação. Isto revela uma tendência local já que, ao 

contrário do que se passou em Inglaterra e Flandres, não surgiu nenhum autor a 

escrever aprofundadamente sobre o assunto e possivelmente estas técnicas não 

fariam sentido para os práticos.  

Em relação às linhas de rumo, foi com o regimiento de Céspedes e também 

nas aulas de Pérez de Mesa que se registaram as mais extensas referências a essas 

matérias.  

 

Inglaterra 

 

Foi neste território que se registou o maior impacto de ideias de Nunes, fora 

da Península Ibérica. Entre os 15 autores listados no quadro resumo, apenas 3 não 

assinalam evidentes presenças de conteúdos nonianos nos seus trabalhos. Entre os 

autores com maior ligação à prática das matemáticas – caso de Dee, Harriot, Wright 

– registaram-se mais indícios dessa influência. Mas em tratados com objectivos 

mais práticos (exemplos: os textos de Davis e Hood), também se reconhecem 

evidências dessa influência.  

Foi principalmente a partir do tempo de John Dee que surgiu em Inglaterra 

um forte interesse pelas artes matemáticas, que incluiu uma abordagem matemática 

da navegação e também um interesse geral em fazer evoluir os conhecimentos 

técnicos dos navegadores. A acção de Dee foi crucial na difusão das ideias de 

Nunes nas ilhas britânicas: ele revelou-se um fervoroso adepto do trabalho do nosso 

cosmógrafo, e actuou como primeiro canal consistente de transmissão e penetração 

das suas ideias em Inglaterra. Na década de 1550, Nunes foi contactado por Dee e 

com ele terá trocado alguma correspondência sobre assuntos científicos, 

nomeadamente sobre linhas de rumo e, em geral, sobre questões matemáticas da 

náutica. Este é um dos raros indícios sobre um outro vector de transmissão de ideias 

de Nunes relacionadas com navegação – a correspondência científica – e por isso 

tem uma importância acrescida.  
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Na cartografia inglesa, Nunes teve um impacto considerável. Foi 

identificado, por Wright, como o primeiro a denotar os vários erros associados ao 

uso da carta comum mas também, na minha opinião, terá tido alguma influência no 

uso e concepção de cartas de projecção polar. Nesta tese, levantei a possibilidade de 

ter havido uma influência através da representação polar de 1537 (a conhecida 

rosácea), publicada também no De nauigatione de Diogo de Sá, e que Dee estudou.   

Também em relação a instrumentos se denotou interesse pelas soluções de 

Nunes, tendo-se registado divulgação através de textos mas também através da sua 

construção real por alguns dos muitos artífices ingleses. Um dos textos que incluiu 

o anel náutico foi o Seamans Secrets de John Davis. Este texto foi um exemplo 

bastante importante para a investigação já que se verificou-se que algumas matérias 

mais teóricas (por exemplo, as linhas de rumo) foram incluídas, em linguagem 

simplificada e com o foco na sua aplicação prática. Isto é, houve uma acção 

concreta sobre o texto original no sentido de o simplificar, de baixar o nível de 

matematização e de dar uma descrição detalhada da sua aplicação. É possível 

conjecturar que este texto materialize o tipo de instrução que era dada a 

navegadores com o perfil de Davis e que era levada para bordo. 

Foram também reveladas ao longo da tese outros vectores de influência em 

Inglaterra. No caso de Thomas Harriot, a extensão da influência de Nunes não era 

ainda bem conhecida. Além da sua qualidade em termos científicos, a validade dos 

seus manuscritos baseia-se no facto de estes constituírem notas destinadas à 

formação de pessoal destacado para expedições marítimas. De assinalar, que 

Harriot mencionou a construção de anéis náuticos para servir a tripulação de uma 

expedição. Assim, estes são fortes indícios de que processos de Nunes podem ter 

sido levados para bordo.  

Quanto às linhas de rumo, a influência noniana foi enorme. Além do já 

referido John Dee e de Harriot, há naturalmente que assinalar o tratado de Edward 

Wright, que nunca escondeu a influência bebida da obra de Nunes. Estes três 

autores actuaram como grandes divulgadores desta matéria em Inglaterra, quer 

através de textos, quer através de contactos científicos, quer da formação que 

providenciaram a várias equipagens de navios.  
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A publicação de Wright marcou mesmo o pico de interesse por matérias 

nonianas em publicações inglesas. Este texto foi extremamente marcante sobre os 

textos produzidos daí em diante em Inglaterra. Mas a sua acção, tendo sido positiva 

para a divulgação de algumas ideias de Nunes, também teve uma contribuição 

negativa para os mesmos desígnios. Com efeito, este autor tornou-se ele próprio 

numa autoridade técnico-científica, substituindo outras tradicionais, tal como 

Nunes, que deixou de figurar tanto quanto antes nos novos textos.  

Outros factores influenciaram um decréscimo de referências a Nunes no 

século XVII, em Inglaterra. O surgimento dos logaritmos foi o primeiro passo de 

uma mudança na concepção da arte e ciência de navegar que viria a ecoar na década 

de 1620. De facto, como se viu, este factor provocou uma cisão entre “aritméticos” 

e “geómetras”, em vários campos científicos. No caso da náutica, Nunes 

praticamente desapareceu como autoridade na matéria em tratados produzidos por 

autores disto “aritméticos”.   

 

No caso da Flandres, França e Itália não foi possível avançar tanto como nos 

outros casos. Mas foi importante estabelecer alguns vectores da dinâmica de 

transmissões. Nomeadamente salientei a importância da publicação de Coignet 

como uma das primeiras fontes a incluir conteúdos da obra noniana. Em França, foi 

já na segunda metade do século XVII que se verificaram duas importantes e 

extensas publicações, cujo estilo era quase enciclopédico, e que incluíram bastantes 

tópicos da obra noniana. Em Itália, o destaque foi para a inclusão de instrumentos 

propostos por Nunes e mesmo algumas inovações baseadas neles. 

 

Uma observação final. O leitor terá notado que, apesar de tudo, esta tese não 

respondeu directamente à questão da efectiva aplicação das propostas nonianas a 

bordo. Com efeito, esta tese focou-se principalmente na acção de cosmógrafos e 

outros praticantes das artes matemáticas como motores de transmissão de 

conhecimento e nos seus textos enquanto veículos dessa transmissão. Não obstante, 

das poucas fontes atribuídas a pilotos que tive a oportunidade de examinar (de 

forma muito breve), não encontrei qualquer referência directa e muito pouco se 
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pôde atribuir a uma não explícita e hipotética influência noniana1049 . Claro que esta 

afirmação não exclui tal influência e por isso tal investigação deverá ser 

aprofundada em trabalhos futuros. Ainda assim, analisaram-se de registos que, não 

tendo sido produzidos pelos práticos, resultaram quer da preparação de viagens quer 

de informação compilada em viagem – refiro-me, por exemplo, às instruções de 

navegação de Thomas Harriot, e aos relatos de João de Castro – e onde ocorreram 

de facto várias referências a procedimentos nonianos. Estes constituem registos 

bastante importantes e que dão boas indicações de ter havido transmissão das 

matérias de Pedro Nunes aos homens do mar. É possível reconstruir as etapas dessa 

transmissão. Nestes dois casos, a informação foi-lhes comunicada através de 

impressos e discussões orais. Posteriormente, no caso de Harriot, simplificou-as de 

maneira a poder usá-las na formação de pessoal. Ao passo que Castro, não tendo o 

objectivo de formar pessoal, influenciou um grupo limitado de praticantes através 

dos seus contactos e experiências a bordo.       

Em termos do que ficou por fazer só posso desejar que seja motivo de 

estudos futuros. Acima de tudo será interessante continuar o estudo referente às 

regiões que foram menos focadas nesta dissertação. Também se poderá estender o 

período temporal, já que há boas indicações de ter continuado a existir influência 

mesmo no século XVIII (na aula da esfera por exemplo, no manuscrito de Inácio 

Vieira, Lisboa, BNP, Cod. 5171).  

                                                 
 
1049 Esta tese não registou apenas sucessos. Houve documentos onde não se encontraram quaisquer 
indícios. Refiro-me a: Lisboa ACL, Atlas de Lázaro Luis, Série Azul, MS-14-1, ACL, João Delgado, 
Esphera do Mundo: Tratado sobre o «Céu empireo té o concavo da lua», da autoria do Padre João 
Delgado, da Companhia de Jesus, professor no Colégio de Santo Antão, no ano de 1606, M.S.V. 
491; Lisboa, BNP, Cod. 6806, IL. 171, Cod. 1507, Cod. 2149; Coimbra, BGUC, Códice Bastiam 
Lopez, Cofre 46, João Delgado, Explanationes in spheram Ioannis de Sacrobosco, Ms. 1184; Rio de 
Janeiro, FBN, Cristóvão Bruno, Regimento que o P. Cristovam Bruno da Comp. de Jesus, por ordem 
de S.M., da aos pilotos das naus da India para fazerem as experiências sobre a invenção de navegar 
de leste a oeste, Ms. I-12,3,6; BUS, Andrés Garcia de Céspedes, Ms. 2622; Londres, BL, Add. 
19889, Eg. 2063, Eg. 3801, Harley 167, Sloane 1828, Sloane 1426, Ms. 4473, Add. 6788; Porto, 
BPMP, João Delgado, Lições de Cosmografia e teórica de planetas, Ms. 664; Lisboa, ANTT, 
Giovanni Paulo Lembo, Matérias de Matemática, M.L. 1770. Claro está que na grande maioria dos 
textos acima elencados não seria espectável encontrar referências positivas uma vez que os temas 
principais não teriam como objectivo aprofundar o estudo da arte de navegar. 
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Não poderá ser esquecida a extensão desta investigação a roteiros, diários de 

bordo e outras fontes produzidas por práticos. Outra das linhas que foi menos 

explorada tem que ver com o estudo da presença de matérias sobre navegação do 

cosmógrafo em contextos universitários europeus. Ainda sobre instituições de 

ensino, sugiro o aprofundar destes fenómenos no Colégio de Gresham e outras 

instituições de ensino médio. É a própria história que prova que não há respostas 

definitivas a problemas desta envergadura. Por isso mesmo considero ser este 

apenas um passo na compreensão do impacto da obra de Pedro Nunes na história da 

navegação. 
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a treatise entituled Magneticall aduertisements (London: Edward Griffin, 1618).  

BLAGRAVE, John. The Mathematical Jewel, shewing the making, and most excellent 
use of a singular Instrument so called: in that it performeth with wonderfull 
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Veneti, Gratia & Priuilegio (Venetiis: Officina Erasmiana, Vincentij Valgrisij, 
1557). 

CARNEIRO, António de Mariz, Regimento de pilotos e roteiro da navegaçam, e 
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cosmographo mór desteo Reynos de Portugal (Lisboa: Lourenço de Anveres, 
1642). 

CASANATE, Pedro Porter y, Reparo a errores de la navegación española (Zaragoza: 
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CHAVES, Hieronymo de, Tractado de la sphera que compuso el doctor Ioannes de 
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Vilella, 1683). 
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CRESCENZIO, Bartolomeo, Nautica mediterranea: nella quale si mostra la fabrica 
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DESCHALES, Claude, L’art de naviger demontré par principes et confirmé par 
plusieurs observations tirées de l’experience, par le R. P. Claude François Millet 
Dechales (Paris: Estienne Michallet, 1677). 

DEE, John, «Preface», in: The elements of Geometrie of the most auncient 
Philosopher Evclide of Megara. Faithfully (now first) translated into the Englishe 
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Mechanicall, vntill these our daies, greatly missed (London: John Day, 1570). 

DEE, John, General and Rare Memorials pertayning to the Perfect Arte of 
Navigation (London: John Day, 1577). 

DEE, John, A letter, Containing a most briefe Discourse Apologeticall, with a plaine 
Demonstration, and feruent Protestation ,for the lawfull, sincere, very faithfull and 
Christian course, of the Philosophicall studies and exercises, of a certain studious 
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Short, 1599). 
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EDEN, Richard, A Treatyse of the newe India with other new founde landes and 
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our dayes (London: Edward Sutton, 1553). 
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(Sevilla: Jacobo Cromberger, 1519). 

ESCALANTE, Bernardino de, Discurso de la navegación (Sevilla: Biuda de Alonso 
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Juan Comberger, 1535). 
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1603). 
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Cuba. Y lo consagra al Excmo. Señor Conde de Medellin, Presidente del Consejo 
Supremo de Indias, &c. Año 1673 (Madrid: Julián de Paredes, 1673). 
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