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Sobre as prioridades de Pedro Nunes
1. Pedro Nunes é justamente considerado como um dos primeiros
ou o primeiro matemático peninsular do século XVI; e esta fama
nem sequer é recente, pois já no último quartel de Quinhentos o seu
nome era frequenteemnte referido com admiração que o tempo não
diminuiu, e até porventura engrandeceu. Diversos cosmógrafos daquele
tempo, mesmo entre os que discordavam de algumas das suas opiniões, em livros que escreveram reconhecem expressamente ter sido
muito valiosa a contribuição de Pedro Nunes para a Náutica astronómica, ou confessam-se abertamente seus discípulos nesse recente
capítulo de aplicações de Astronomia. É o caso, por exemplo, do
cosmógrafo castelhano Simon de Tobar: no tratado crítico que dedicou ao regimento da Estrela do Norte (x), publicado em 1595, Tobar
considera injustificado, do ponto de vista prático, o rigorismo de
Pedro Nunes ao sustentar que os navegadores não deviam utilizar
as correcções da versão vulgar do regimento em todas as latitudes ( 2 );
o cosmógrafo castelhano sabia que, de facto, essas correcções variavam com a latitude, mas verificara pelo cálculo que até a latitude
de 45°N (limite em geral não excedido pelas navegações daquele
tempo), as variações eram praticamente insensíveis em relação ao
grau de rigor que se podia alcançar nas observações feitas a bordo.
Assim, Tobar condena a opinião de Pedro Nunes, mas nem por isso
deixa de escrever que o considerava o «mayor mathematico de quantos a ávido en nuestros tiempos» (3).
(')
de
(2)
(3)

Simon de Tobar, Examen y censura (...) dei modo de averiguar Ias alturas
Ias tierras, Sevilha 1595.
Pedro Nunes, De Arte atque Navigandi libri duo, Coimbra, 1573, pp. 59-60.
Op. cit., fl. 45.

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 extrameridianas do
Sol, e para a determinação da declinação magnética, também por
observações solares. Estes dois contributos do cosmógrafo para a
arte náutica, que viria a estar sob a sua directa responsabilidade
alguns anos mais tarde, têm desigual valor prático, mas ambos se
tornaram bastante conhecidos; Pedro Nunes refere-os no Tratado em
defensam da carta de marear, que é um dos textos por ele publicados
naquele ano como anexos ao Tratado da Esfera (*); mas o facto de o
pequeno tratado ter sido depois incorporado pelo Autor numa obra
latina duas vezes editada durante o século XVI, deu a esses processos
que aconselha a mais larga audiência. As práticas aí descritas para a
determinação da declinação da bússola representavam um assinalável
progresso sobre os processos anteriores, e por isso logo se impuseram
na marinharia quinhentista; mas os métodos referentes à determinação de latitudes por uma, duas ou mesmo três alturas extrameridianas do Sol, nem por serem de menor interesse na pilotagem
passaram despercebidas, no todo ou em parte, a diversos cosmógrafos
tanto portugueses como estrangeiros; efectivamente, um pelo menos
desses processos encontra-se descrito no Tratactus de globis de Roger
Hues (1594), (5) nos Seaman's secrets de John Davis (1595), no
Regimento de Navegacion de André Garcia de Cespedes (1606) (6),
na Arte de Navegar do P.e Simão de Oliveira (também de 1606); e
esta enumeração é apenas exemplificativa.
Por outro lado, é bem sabido que os processos propostos pelo cosmógrafo-mor para a solução desses dois problemas fundamentais da
náutica, foram pela primeira vez ensaiados praticamente, e de um
modo sistemático, por D. João de Castro, na viagem que em 1538

(4) Obras, ed. Academia das Ciências de Lisboa, I, p. 218, Lisboa 1940.
(5) Hues explica como se determinava a latitude na parte da sua obra dedicada
aos usos do globo astronómico (ed. Hakluyt Society, pp. 103-4, Londres 1889).
(6) Na fls. 30-3 da sua obra Cespedes expõe o processo baseado em três alturas
solares, esclarecendo no final que o mesmo resultado pode ser alcançado só com
duas alturas.
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fez de Lisboa para Goa, comandando uma nau integrada na armada
do viso-rei D. Garcia de Noronha. Instruído sobre o modo de efectuar
as observações e dispondo da aparelhagem necessária para o fazer
(astrolábio, poma e «instrumento de sombras» para a determinação
do azimute magnético do Sol), ao nono dia da viagem D. João de
Castro iniciou a longa série de operações «com grande desejo — como
diz no roteiro — de saber duas cousas: a primeira se nestas Ilhas
[Canárias] variauão as agulhas ou não, por ser pratica de muitos
pilotos que neste lugar e meridiano feria o norte de suas agulhas
o verdadeiro polo do mundo; e a segunda, se era verdadeira e pontual
a regra que nos deu o doctor Pero Nunes pera, em toda a ora em que
fizer sombra, sabermos a leuação do polo...» (7).
O êxito das determinações da declinação magnética por observações
solares foi completo. Mas já o mesmo se não pode afirmar das
determinações de latitudes segundo as regras fornecidas por Pedro
Nunes: de início conduziram sempre a resultados satisfatórios, mas
depois D. João de Castro foi notando várias deficiências instrumentais ou erros inevitáveis no procedimento, que podiam afectar fortemente a exactidão do resultado. Assim se concluía que o novo regimento não tinha, em última análise, grande interesse náutico: os
pilotos nem chegaram a interessar-se por ele, e só nas obras dos
cosmógrafos de formação teórica, como os acima citados, o encontramos depois transcrito.
2. Do trecho do Riteiro de Lisboa a Goa acima referido vê-se que
D. João de Castro expressamente atribui a Pedro Nunes a autoria
das regras que aplicou durante a viagem no cálculo de latitudes a
qualquer hora do dia. Não repete a afirmação a respeito do método
que seguiria nas determinações da declinação da agulha, mas quem
ler toda a sua obra fica com a firme convicção de que Castro teria
recebido do cosmógrafo não apenas regras para o cálculo de latitudes,
mas todos os conhecimentos e todas as instruções sobre astronomia

(T) D. João de Castro, Obras Completas, ed. Academia Int. da Cultura Port., I,
p. 128.
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náutica que utilizou naquela viagem e nas duas viagens em que participou durante a sua primeira estada no Oriente. Seria, de resto,
em conformidade com isso que D. João de Castro reservaria muitas
vezes para Pedro Nunes o esclarecimento de dúvidas que lhe surgiram
no decorrer das suas observações, quando para elas não podia propor
uma explicação aceitável.
Também é clara a afirmação de Pedro Nunes de ser o autor das
instruções para se «tomar a altura do Sol em todo o tempo que ouuer
Sol», e logo no primeiro texto impresso em que as tornou públicas.
Com efeito, o cosmógrafo afirma ter notado que muitas vezes acontece encontrar-se o Sol encoberto ao meio dia, o que impossibilitava
a aplicação do regimento corrente, e daí a poucas horas apresentar-se
o céu muito claro; assim, «depois de ter estudado nas sciencias mathematicas», Nunes decidira-se a «inquirir do modo per que podesemos em todo o têpo que ouuer Sol, assi no mar como na terra, saber
em que altura do polo estamos»; e lograra facilmente chegar à solução
do problema, pois acrescenta que «mediãte a diuina bondade por my
faciles principies o alcancey» (8).
Convirá acrescentar que na continuação do texto Pedro Nunes tem
o cuidado de datar a descoberta que fizera. De facto, ele afirma que,
tendo sido encarregado de ensinar matemática ao Infante D. Henrique, futuro cardeal, lhe fizera daquelas regras «figura e demonstração em plano»; e que depois disso, «no ano de 1533, em euora»,
dera a D. João III o regimento escrito em uma folha de papel, «e
perante sua alteza— [tomara] a altura do polo da dita cidade, já
tarde, pouco têpo antes do Sol posto, e [achara] que era 38 graos
e quase hu terço» (°). Assim, ainda que tivesse retardado a difusão
impressa do «regimento da altura do Sol a toda a hora» até 1537 — e
algumas linhas adiante do trecho que acabamos de referir explica
essa demora por motivos de saúde—, o cosmógrafo informa que já
muito antes o tinha praticado em público, dando testemunhas muito
qualificadas para, em caso de necessidade, abonarem a afirmação.
(s) Op. cit., p. 218.
(") Idem.
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Do processo que propõe para a determinação da declinação magnética,
Pedro Nunes nunca diz abertamente que tenha sido de sua invenção.
Mas quando alude ao dispositivo que permitiria aplicá-lo, e sugere
que «poderião os pilotos leuar hum circulo de pao ou metal: com
hum estilo perpendicular no centro; e a roda do círculo como astrolábio», dá claramente a entender que se refere a uma inovação, pois
não há dúvida que as suas palavras pelo menos subentendem que
os pilotos até então não tinham conhecimento do rudimentar instrumento descrito, e portanto ignoravam as práticas baseadas no seu
uso. Em resumo: Pedro Nunes afirma a sua prioridade na invenção
do regimento da «altura do Sol a toda a hora», e no que escreveu
insinua também que se considerava autor do instrumento chamado
«de sombras», necessário para a observação de azimutes magnéticos
do Sol, e dos processos para a determinação da declinação da agulha,
que vieram depois a tornar-se correntes.
O objectivo desta comunicação é, em primeiro lugar, referir como
a autoria daquele regimento é fortemente contestada a Pedro Nunes
por um seu contemporâneo, e em seguida apontar a suspeita de que
a ideia da construção e utilização do instrumento de sombras talvez
não seja tão original como as mesmas palavras do cosmógrafo
deixam entender. Advirta-se no entanto que, quanto ao primeiro
aspecto, nem sequer podemos aqui tentar esclarecer se a ideia da
determinação de latitudes por alturas extrameridianas do Sol se
encontra ou não exposta num livro de Regiomontanus, como sustentou Schõner, pois apenas tivemos acesso às Tabulae Astronomicae
deste astrónomo do século XV, que evidentemente não se ocupam do
assunto. Mas, mesmo sem conhecermos a exposição de Regiomontanus
anunciada por Schoner, podemos arriscar-nos a prever que a solução
mecânica do problema proposta por Pedro Nunes, perfeitamente acessível a homens de medíocre instrução, como eram em geral os pilotos,
representará decerto um progresso —relativamente aos fins em
vista— sobre um método que com forte probabilidade se deverá
basear no cálculo.
3. Num códice do British Museum está copiado um pequeno tratado
de astronomia náutica do cosmógrafo Manuel Lindo, editado em
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1969 por Luís de Matos sob a designação Um Livro de Marinharia
Inédito. Na erudita introdução do editor, sublinha-se com bons argumentos, tirados do contexto da obra, que o livro foi redigido em 1539
ou posteriormente, e reune-se o pouco que foi possível apurar sobre
a biografia do seu autor: Manuel Lindo fez estudos em Salamanca,
cuja universidade ainda frequentava em 1539 (anote-se esta data) ;
concorreu à cadeira da Universidade de Lisboa que ficara vaga pela
saída de Garcia de Orta; e é citado acidentalmente em uma das
Centúrias do médico luso-judaico João Rodrigues de Castelo Branco.
O manuscrito que lhe sobreviveu e Luís de Matos nos deu a conhecer
é um verdadeiro guia náutico compilado por um cosmógrafo ou astrónomo teórico, e não por um piloto ou homem com prática de navegar.
Efectivamente, não só os temas de que o texto se ocupa (tábuas
com distâncias polares do Sol, regimentos para a determinação de
latitudes pela altura do Sol ao meio dia (10) ou por alturas meridianas
de estrelas fixas, etc), mas até o tratamento de todos esses problemas é característico dos escrios similares de tendêcia acentuadamente «especulativa», como diriam no século XVII os professores
de «aula de esfera» do Colégio de Santo Antão, que tão copiosamente
contribuíram para esse género de compêndios. Como frequentemente
acontecia em outros livros do mesmo tipo, esta obra contém algumas
novidades: assim, por exemplo, a lista de mais de cinco dezenas de
estrelas que insere é a mais extensa das que encontramos nos compêndios peninsulares sobre a arte de navegar dos séculos XVI e
XVII; este pormenor sublinha o carácter teórico do texto, pois para
a prática da pilotagem era indispensável, e talvez até fosse prejudicial
(pelas confusões a que podia dar lugar) um catálogo tão longo de
estrelas utilizáveis na determinação de latitudes.
Entre as regras que o manuscrito reproduz, incluem-se — e é isso
que importa ao tema desta comunicação — as de um «regimento pêra
(10) Este regimento utiliza a tabela das distâncias polares do Sol, também
reproduzida no Livro de Marinharia de João de Lisboa, ed. Brito Rebelo, pp. 67
e segs., Lisboa 1903. O regimento também aí se encontra (p. 65) mas numa
versão diferente; a do manuscrito seria da autoria de Manuel Lindo, como
ele afirma no título.
.
.'
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tomar a altura do poolo em todo o tempo que houuer Sol, feito por
Manuel Lyndo», como afirma logo o título. Este título, de resto,
lembra imediatamente e de maneira tão clara as palavras de Pedro
Nunes no passo já parcialmene transcrito, que logo nos acode a ideia
de ter Lindo copiado ou adaptado o trecho que no Tratado da Esfera
o futuro cosmógrafo-mor dedicou ao mesmo problema. No intróito
à exposição do seu regimento, Manuel Lindo informa que lhe tinham
ido «ter a maão dous tratados da esfera tirados de latim em diuersas
limgoagês, s. castelhano e outro em nosso vulgar português», tendo
encontrado em qualquer deles um regimento da altura para «todo
o tempo que pareça Sol»; como é extremamente provável que o texto
em português fosse o de Pedro Nunes, a frase isoladamente considerada parece indicar que o autor do texto se limita a transcrever
as regras do Tratado de Esfera, editado por Nunes em 1537. Mas
é no mesmo intróito que se desmente tal hipótese, pois Lindo afirma,
em termos reivindicativos, serem suas a ideia e a redacção do regimento ; considerando este perfeitamente acessível a quem possuísse
alguns conhecimentos de Astronomia, afirma que o ensinara a muitos
«sem mostra de milagres, que alguns em tais casos costumam
fazer» O1) — e pode-se suspeitar que o remoque visasse Pedro Nunes.
Para afirmar a sua prioridade na elaboração de tais regras, o cosmógrafo escreve que ao regressar de Castela em 1533 (retenha-se também esta data) ensinara o processo «a muitos fidalgos e pessoas dinas
de fee que para certeza de minha verdade poderia alegar»; mas não
chega a citar os seus nomes, para, como diz, «nam ser acusado de
arrogante em demasya».
As exposições do regimento nos textos de Lindo e Nunes são formalmente diferentes, mas a semelhança de fundo entre elas é flagrante.
Lindo inicia a sua por um parágrafo em que descreve o «instrumento
de sombras» com que se marcariam os azimutes magnéticos do Sol,
perfeitamente análogo ao dispositivo descrito por Nunes (como aliás
mostram as figuras que os representam nas duas obras, embora a de
Lindo seja bastante mais perfeita); e em seguida dá o enunciado

(") Um Livro de Marinharia Inédito, ed. cit., p. 30 ou p. 64.
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das regras para o cálculo da latitude do observador através de uma ou
duas alturas não meridianas — exactamente como Nunes faz no seu
tratado; a única inovação que o texto de Manuel Lindo apresenta
neste particular é o facto de indicar que o processo podia ser aplicado
com qualquer das estrelas da sua lista «sem vir ao meridiano» (12),
particularidade que no Tratado da Esfera se omitiu.
Salta aos olhos que tal concordância de textos não deve ser fortuita;
mas também é evidente que nem por isso podemos logo aceitar que
Manuel Lindo tenha razão ao contestar a prioridade de Pedro Nunes,
como claramente faz, embora sem lhe citar o nome. A circunstância
de Lindo nem sequer individualizar as testemunhas que invoca logo
nos parece um tanto comprometedora; mas mais estranho é ainda
o facto de ele ter dado em 1533, como diz, larga divulgação ao processo,
e em 1538 D. João de Castro, que tanto se interessava pela náutica,
nunca ter ouvido falar em tal, pois recebeu as regras de Pedro Nunes
e não mostra qualquer hesitação em atribuir-lhe a autoria delas.
À luz destes factos, já se torna um pouco suspeita a pretensão de
Manuel Lindo ao afirmar-se autor do regimento; mas essa suspeita
avoluma-se quando atentamos na cronologia. De facto, Lindo afirma
que iniciara a divulgação do processo entre os fidalgos a partir de
1533, data do seu regresso de Espanha; mas como de documentação
aduzida por Joaquim Veríssimo Serrão, e que Luís de Matos aliás
refere (13), se sabe que ainda se encontrava em Salamanca no mês
de Maio de 1534, podemos perguntar-nos se a indicação falseada do
ano, em lugar de resultar de um equívoco, como admitiu o editor da
obra ( lá ), não foi antes intencional, com o propósito de iludir um
dado comprovativo da prioridade de Pedro Nunes ao menos na exposição pública do processo, muito embora tais factos fossem então
ainda recentes, e Lindo se arriscasse a ser desmentido, caso o seu
livro se divulgasse.

(») Idem, p. 39 e p. 81.
(13) Op. cit., p. 6, nota (3).
(») Idem.
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Parece-nos por consequência ser mais prudente não levantarmos
objecções à prioridade de Nunes na redacção do regimento da altura
do Sol a toda a hora, só com fundamento na argumentação pouco
sólida de Manuel Lindo; é possível que ele tenha chegado à ideia do
processo independentemente de Pedro Nunes, mas a sua insituação
de que o cosmógrafo-mor ou alguém o espoliou, antecipando-se a
divulgá-la em seu nome, não é de aceitar enquanto outra documentação mais concludente não venha a confirmá-lo.
4. É mais segura a conclusão contrária a que podemos chegar a
respeito de outra prioridade atribuída habitualmente a Pedro Nunes,
não porque; algum dos autores seus contemporâneos lha dispute, mas
porque a cronologia parece pôr-lha em causa. Efectivamente, são
dois os cosmógrafos a quem pode ser e tem sido imputada a construção, anteriormente à descrição de Pedro Nunes, do instrumento
de sombras utilizado na determinação de azimutes magnéticos do
Sol, e um deles pode mesmo ser apontado como percursor do cosmógrafo-mor na concretização da ideia de se obter a declinação da
bússola a partir de observações solares. Esses dois cosmógrafos são
Filipe Guillen, castelhano e boticário de profissão, e Francisco Faleiro, cosmógrafo português radicado em Espanha, para onde emigrou
com Fernão de Magalhães.
A história de Filipe Guillen, e do dispositivo de sombras com que
pretendia resolver o problema de longitudes, ainda hoje não está bem
esclarecida. Supõe-se que as regras de longitude e o instrumento
para a sua aplicação fossem a causa próxima do seu' encarceramento
nas prisões de D. João III, facto bem conhecido através da sátira
de Gil Vicente, e do seu exílio no Brasil, donde aliás veio a reconciliar-se com o rei (15). Acontece, porém, que as descrições que deste
instrumento se conhecem são todas de segunda mão, e já Luciano
Pereira da Silva observou que mesmo a que dele faz Alonso de
Santa Cruz no seu Livro de Ias Longitudines (16) pode resultar de
(15) Sousa Viterbo, Trabalhos Náuticos, I, 138.
(16) Alonso de Santa Cruz, Livro de Ias Longitudines y manera que hasta agua
se ha tenido en el arte de navegar..., ed. Delgado Aguilera, 25, Sevilha, 1921.
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um equívoco, tão grande é a sua semelhança com a de Pedro Nunes (17); de facto Alonso de Santa Cruz pode ter tomado como modelo
o dispositivo referido no Tratado da Esfera, que já circulava à data
da redacção do seu Livro (posterior a 1545), convencido que fora
obra do farmacêutico caído em desgraça.
Mas no tratado de Santa Cruz há algumas outras notícias que interessam ao caso, e nos levam a perguntar se aquele erro do cosmógrafo
terá uma explicação assim tão simples. Com efeito, Alonso de Santa
Cruz conta que (18), tendo ido a Lisboa num dos primeiros meses de
1545 para se informar sobre as variações da declinação magnética
observadas na carreira da índia, só esclareceu todas as dúvidas e
interrogações quando falou com D. João de Castro, «caballero muy
docto e muy curioso que habia ido a Ia índia muchas veces (...)».
A última parte da frase contém uma evidente inexactidão, pois em
1545 D. João de Casro apenas fora à Índia uma vez (1538-1542).
Todavia, na continuação do relato encontram-se afirmações ainda
mais surpreendentes, quando Santa Cruz sumaria as conversas que
teve com Castro: na verdade, não se compreende como este possa
ter dito ao cosmógrafo espanhol que nas viagens até então por si
realizadas, por um lado «siempre habia llevado el instrumento de
Filipe Guillen», e por outro sempre fizera em terra as suas observações «porque en Ia mar nunca se habia aprovechado dei dito instrumento». É indubitável que Castro não podia ter endossado a Guillen
a autoria do instrumento de sombras que utilizou nas três viagens
descritas nos roteiros: o nome do farmacêuico nunca é referido
nesses textos, onde aliás claramente se insinua que o instrumento,
construído por João Gonçalves, homem de muito engenho (19), fora
concebido por Pedro Nunes. Mas se esta informação errada ainda
podia ser facilmente explicada, a segunda parte da frase é absolutamente inexplicável: Castro fez no mar largo muitas determinações
da declinação magnética, sobretudo na travessia do Atlântico Sul;
e essas observações davam resultados tão satisfatórios, que ele pôde
(17) Luciano Pereira da Silva. Obras Completas, Vol. III, pp. 161-184, Lisboa,
1943.
(1S) Op. cit., 30-1.
(10) Obras Completas, ed. cit, I, 199.
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com razão suspeitar de anomalias existentes em algumas delas, circunstância que o levou mais tarde a descobrir o fenómeno depois
chamado «desvio da agulha» (20). De resto este não é o único passo
do Livro de Ias Longitudines em que as palavras de Alonso de Santa
Cruz não só discordam, mas até se opõem ao que lemos nos roteiros
de D. João de Castro. Por exemplo: em continuação do resumo das
entrevistas que com ele teve em Lisboa, Santa Cruz afirma ter sido
informado por Castro de que no Cabo Guardafui e em Baçaim a
agulha declinava de 8o e 12° para nordeste, quando nos roteiros os
correspondentes desvios apontados são de 8o e 12° 1/4 para noroeste.
Que podemos concluir destes desencontros? O cosmógrafo castelhano
foi enganado (21) ou falseou a verdade? Não dispomos de elementos
que nos permitam responder ao dilema — nem isso interessava no
objectivo desta comunicação. Basta termos reconhecido que Alonso
de Santa Cruz é claramente inexacto nas referências que no seu livro
faz a Filipe Guillen, a propósito do «instrumento de sombras» e do
uso deste nas observações solares para a determinação de declinações
da agulha, para que desde logo fique excluída a candidatura do boticário a precursor de Pedro Nunes e mtal domínio.
5. Resta-nos, portanto, o caso de Francisco Faleiro. No capítulo VII
da 2.a parte do seu Tratado del Sphera y del Arte del Marear, este
cosmógrafo descreve um instrumento de sombras para a determinação
da azimutes magnéticos do Sol (22), e ensina em seguida quatro métodos para, recorrendo a esse instrumento, se chegar ao valor da
(20) Idem, I, 243.
(21) D a d a a ideia que fazemos do a p r u m o m o r a l de D. J o ã o de Castro, c u s t a
, a a d m i t i r que ele t e n h a m e n t i d o ao cosmógrafo; e m todo o caso •— e m u i t o
e m b o r a o melhor meio de n ã o p r e s t a r informações inconvenientes fosse o de se
n e g a r a u m encontro com ele — o futuro g o v e r n a d o r da Índia podia t e r iludido
S a n t a Cruz com o objectivo de lhe v e d a r o conhecimento de dados que se relacionavam com a localização das Molucas, p r o b l e m a que c o n t i n u a v a a ser m a t é r i a
de litígio e n t r e os dois reinos, e pela qual C a s t r o v i v a m e n t e se i n t e r e s s a
(D. J o ã o de Castro, Tratado da Sphera, ed. F o n t o u r a da Costa, 113-21, Lisboa,
1940).
(22) Ed. facsimilada de J o a q u i m Bensaúde, 81-2, Munique, 1915.
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declinação magnética através de observações solares. Não interessa
aqui determo-nos no exame desses quatro processos, bastando decerto
lembrar que podem reduzir-se a três, por um deles ser um caso
particular doutro, e que um deles está errado (23); mas importa
sobremaneira referir que o instrumento de sombras apresentado por
Pedro Nunes é simples variante aperfeiçoada do descrito por Francisco Faleiro (24), e que o método aconselhável pelo cosmógrafo-mor
para observação de declinações é o segundo dos processos de
Faleiro (25).
Tais semelhanças não explicáveis pelo facto de a exposição de Pedro
Nunes ter chegado ao conhecimento de Faleiro a tempo de este a aproveitar na sua obra? O caso nada teria de surpreendente, dada a
facilidade com que então circulavam os manuscritos: de 1533, ano
em que Pedro Nunes já construíra o seu instrumento de sombras e
fizera uma demonstração do seu uso em público, até 1535, data da
edição do volume de Faleiro, decorreu tempo mais do que suficiente
para que a notícia das novas técnicas do cosmógrafo português viajassem de Évora (ou de Lisboa) a Sevilha. Acontece, porém, que a
obra de Francisco Faleiro já estava concluída antes de 1533 — e pelo
menos desde 1532. O privilégio que o autor solicitou da Rainha e lhe
concedeu o direito de exclusivo da edição da obra por um período de
dez anos, foi impresso no início do livro com a data de 18 de Agosto
de 1532, e antes disso já Selaya, protomédico e cosmógrafo da Corte
revira e aprovara o texto. Esta circunstância decisiva impõe, em definitivo, a prioridade de Faleiro quanto à introdução de observações
solares na determinação de declinações da agulha.
É possível que Pedro Nunes elaborasse as suas instruções e tivesse
concluído o instrumento de sombras por elas exigido, independenteP ) Fizemos recentemente uma análise sumária mas mais desenvolvida desses
processos em A. Cortesão, História da Cartografia Portuguesa, II, 442-7,
Coimbra, 1969.
(24) Idem, 447-50.
(25) Pedro Nunes também alude ao primeiro método exposto por Faleiro, baseado
na observação do Sol ao meio dia, mas reconhece a dificuldade de ser aplicado
correctamente a bordo.
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mente da leitura de Francisco Faleiro; entretanto, não é lícito garantir que assim tenha acontecido, pois a semelhança das descrições
de um e outro cartógrafo até parece indicar o contrário. De qualquer
modo, podemos dizer que o instrumento e o processo se divulgaram
muito mais em consequnêcia dos ensinamentos de Pedro Nunes e da
diligência de D. João de Castro em ensaiá-los, do que do tratado
de Francisco Faleiro, que pouca ou nenhuma influência exerceu na
náutica do século XVI,
(Comunicação apresentada na sessão da classe de Ciências em 6 de Julho de 1972)
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