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SENHOR:

%nL Publica, € geral estitnagdo, que tern tido

a minha Arte, e methodo de escrever o Cara"
cter da Letra Ingieza, debaixo do Soberano,

Auguslo , c Foderoso Amparo de VOSSA
ALTEZA REAL me reanimou afazer esta

nova Edi^ao accrescentada, e angmentada
de novos inetkodos y e estanipas

,
para se

aprender a escrever os Caracteres das Letras

Portugueza, Aldina, Grifa, ou Italica, Ro-
wana, e Gotica, abrindo assim caminho d
Na^Cio para se instruir nos Caracteres das

Letras mais uzadas,

MuitaSy e poderozas razdes me obriguo

a dedicar novameiite a VOSSA ALTEZA
REAL esta minka Composigdo^ sendo as

nnaiores a lealdade^ e affecto, que sempre ii-

vCy e tenho a Real Familia PortuguezUy de
quern tenho a dita serjitl VassaUo Portuguez.

Digyie-se pois VOSSA ALTEZA REAL
de receber benignamente mais esta mhiha hu'

milde Offerta, e de continuar a ampa ar seu
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Author com os soheranos^ efavoraveis in/tu"

xos da sua Real, e Augusta Protecgao ; cuja

poderosa effi,cacia contribuird para o progres-

so das Artes, esperando achar a bom acolhi"

inento do Publico com tao Alia, e Poderosa

Protecgdo , por cuja graga beijo a Regia
Mao, e protesto com maior respeito, ejide-

lidade ser de

VOSSA ALTEZA REAL

O mais humilde, affectuoso, e fiel Vassallo

Joaqiiim jQ^g Ventura (?a Silvdt



INTRODUCCaO.

Oendo a Ecluca9ao da Mocidade hum dos
inaiores, e mais iinportante objecto, e em
que mais se deve iiiteressar a Na^ao, par-
ticularmente os Pais de familias, pois della
resultao bens incalculaveis, nao so ao Es-
tado; mas tambem a cada hum em parti-
cular: vemos, que ella tem sido em todos
OS tempos de tanta consideracao, que entre
as Na^oes cultas, se teui nesle ramo occn-
pado OS maiores Filosofos, e sabios Legis-
ladores, e chamado sobre si a atteneao dos
Governos.

He pois a Educagao a Arte de formar
homens, e a Inslrucqao de fazellos sabios.
Aa pnmeira se cousiderao com respeito a
KeJigiao, a Humanidade, e a Patria, que
he o objecto da Moral. Na spn-unda se
olhao com rela^ao as Artes, as Lin-uas, e
as Sciencias, ao que se dirige a Didactica.
Porem amda se pode dar a Educa^ao maior
extensao em seu significado, e definir-se
Arte (lefazer a Mocidade mais robusfa, vir-
iuosa, e inslruida; e considerada com esta
extensao, vemos, que ella he a origem do
repouso, nao so das familias, mas tambem
dos Estados, e dos Imperios.

E com efleito ella contribue efficaz-
niente, a que os homens se constituao em
estado de desempeuhar diguameute suas
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obrig-a^oes. E como dos Adolescentes se

formao depois os Pais de familias, os Ma-
gistrados, e todos quantos sobem a digni-

dades, p6de-se dizer com fundamento, que

aquelle reino^ que proporcionar u Mocidade
a boa educafdo, sera o mats Jiorecente, e di-

toso.

Se lermos as historias observaremos,

que OS Athenienses nao alcan^arao tanta

reputa^ao, e gloria por occuparem iia Gre-
cia grande nuiiiero de Povos , e extensao

de territorio ; mas sim porque velarao cui-

dadosamente na Educa(^ao da Mocidade,
elevando as Sciencias, e as Artes ao maior
grao de perfei^ao. De suas Escolas mio so

sahirao grandes Oradores, fainosos Capi-

taes, sabios Legisladores , e habeis Poli-

ticos, mas tambem como de hum fertil

Tronco brotarao genios fecundos , que
enriquecerao as boas Artes da Musica,
Pintura, Escultura, e Architectura; cujas

Sciencias, e Artes tern entre si hum tao es-

treito parentesco, como se fossem intimas

em sanguinidade. faj
Foi por tanto a boa Educai^ao, que

alii se recebia, quem fez plantar, ennobre-

cer, e aperfei^oar estas Artes, e como se

sahissem de huma mesma raiz, e se alimeii-

tassem de huma propria substancia, fez

que tlorecessera lodas ao mesmo tempo.

(aj Cic. Pro Archia Poet.
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Entre os Roiiianos iiao havia coiza

mais sagrada, que a Ediicacao de seus ti-

Ihos, e por isso fonio teinidos de todo o

Universo , sabios em todas as Artes , e

Sciencias, e senhores de huma grande par-

te do Muiido.

A Africa em outro tempo t;io fertil em
liomens de bons eiigenhos, e grandes luzes,

hoje a vemos subinergida por falta de Edu-
ca<^ao na maior riideza, esterilidade, e bar*

baridade, pois logo que neganio a Juveri-

tude a doce, e estimavel instruc^ao dos
pensamentos, no decurso de muitos secii-

los nao tern prodiizido hum so homem, que
se tenha distinGfuido em algum ramo de
Sciencia, ou talento, e que despertasse o

merito de seus autepassados.

E se quizermos couiprovar, quanto he
prejudicial a falta de Educa^ao, olhemos
para os Egi/pcios, Nacao, que em outros

seculos foi a fonte donde nasceriio todas as

Artes, e Sciencias, preseutemente a vemos
reduzida a maior rusticidade.

O inverso observamos nos Russos; cu-
jos povos erao andgamente grosseiros, e
barbaros, hoje a medida, que a boa Edu-
ca^ao se estende pelos sens vastos Domi-
uios, tern, e vao produzindo homens sabios

em diversas materias, amadores, e auxilia-

dores das Artes, e Sciencias, e inclinados

a bons costumes.
Seu governoj que algum dia Ihes era



8 INTRODUC^AO.

do caracter da Na^ao, tambem se acha
miidado, estabelecendo leis snaves, e hu-
iiiaiias, auxiliando as Sciencias, e as Ar-
ies, que tiulo se achava em pura obscuri-

dade ate o tempo, em que o grande Pedro
empunhou o Sceptro, devendo aquella Na-
^ao a este famoso Principe o principio da
Educa^ao racionavel, e por conseguinte as

luzes iiecessarias para as Sciencias, e Ar-
tes.

A Na^ao Portugueza huma das mais
cultas da Europa se glorifica tambem de
ter em todos os tempos velado cuidadosa-
niente na Educagao da Mocidade, e parti-

cularmente nos Reinados dos Senhores Reis

D. Joao II., D. Manoel, e D. JoaoIJI.

,

como se ve pelas eruditissimas Obras dos
sabios nacionaes do seculo de qiiinhentos,

e corn mais especialidade desde o feliz Rei-

nado do Senhor Rei D. Jozel. , o que tudo
se conhece, e se prova pelos monumentos,
e factos memoraveis da nossa Historia, e

pelo grande numero de homens singularis-

simos, que tem tido, e tem Portugal: huns
enriqiiecendo a republica das letras com os

seus doutissimos escritos, e outros pelo seu

valor, grandes descobrimentos, e heroicas

ac^oes militares, deixando seus Nomes eter-

nizados nas quatro partes do Mundo, co-

mo Padrao indelevel.

Finalmente os fructos da boa Educa-
§H0 jamais se perdem, e acompanhao a to-
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das as partes sen possuidor, servindo-lhe

para a sua felicidade, e muitas vezes para

reparar as incommodidades da sua sorte,

pois o que na tenra infancia se aprende,

iinprirae-se naturalmente no animo, e deixa

raizes tao entranhaveis, que quasi nunca
se desentranhao.

Foi por tanto a minha intencao pelo

amor, que conservo k Patria o concorrer

para a Educa^ao da Mocidade, (nao ob-

stante incansavel, e penoso trabalho de
ensinar, que pouco, ou nenhum tempo me
deixa livre) e para este fim compuz a pre-

sente Arte de Escrita acompanhada de hum
tiatado de Arithmetica, por ser Sciencia,

que commummente anda annexa a Calygra-

phia, e a intitule! na minha primeira Edi-
^ao publicada em 1804, Rtgrus Melliodicas

para se aprender a escrevc.r o Caracter da
Lttra Ingleza: agora porem nesta segunda
Edi^iio accrescentada, e augmentada de
novos methodos, e Estampas, a intitulo Re-
gras Ahthodicas para se aprender a escrever

OS Caracteres das Letras Ingleza, Portugue-
za, Alduia, Grifa, ou Italica, Jioniana, e
Gotica

; porque com incansavel trabalho

,

for^a de gosto, e amor patrio descubri me-
thodos, e assignei regras, pelas quaes com
muita facilidade, e pela abundancia de Ex-
emplares, de que he ornada, se aprenda a
escrever os sobreditos Caracteres das Le-
tras mais uzadas ua Europa, abriudo as:»iui
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caminho a Na^ao para se iustruir perfeita-

niente na Arte Calygraphica, e ao mesmo
tempo Iheofiereco hum perfeito Caracter de
Letra Nacional.

Na primeira Edi^ao nao live por onde
me guiasse, pois he de nolar, que havendo
entre a JNacao Britannica tantas Collecgoes

de Originaes para se aprender a escrever,

e huma em Portugal, de que adiante fallo,

iiao ha hum so, que methodica, e pratica-

mente sem confusao ensine a escrever o re-

ferido Caracter da Letra Ingleza, hoje ge-

rahiiente se»uido no IJeino Unido de Por-
tugal , Brazil , e Algarves , como tarabem
por algumas partes da Europa, por ser o

niais agradavel Caracter de Letra, que ate

OS nossos dias se tern composto, e o que
mais facilita o expediente, particularmeute

do Commercio
;

por ser o Caracter mais
cursivo.

Porem nesta segunda Edi^ao (b) co-

fb) O PuVjlico fara reparo do muito tempo, que
niedea da primeira Ediqao a esla segunda; porcm a

causa nao tem sido per omissao, nem por f'alta de
desejo, miis sim pelas desgrac^as, que pouco tempo
depois da primeira Edicao vierao a este Reino tra-

zidas, e cauzadas pelos Francezes, entao governados

pelo Tyranno Bonaparte. Forao pois as sobreditas

desgracas a cauza da miuha Arte passar a outro pos-

suidor, e este como padrusto desta minha filha, e nao

olhando mais, que para o seu interesse a degenerou,

mandaiido-a estampar no papel mais ordinario, e por

hum pessiiiio estampador; arruiuando assim as Cha-
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mo trato dos Caracteres primitivos, ou de-

rivados buns de outros, me conformo em al-

gumas coizas com os Aiithores, que del-

les primeiro tratarao: assim na Letra Por-

tugueza, quanto ao Caracter, sigo em par-

te ao nosso Aiidrade: nas Letras Aldina,

e Romana a Joao Francisco Cresci, fe)
alem do exame , que tiz sobre as letras

Maiusculas Romanas das medalhas, e cu-

Tibos do reinado de Octaviano Augusto, e

na Letra Gotica a Joao Vanden-Welde, e

a Jorge Shelly, seguudo as obras, que coii-

servo destes Authores.
Mas OS methodos, as regras, a ordem

das licoes, a reforma, e melhoramento dos
Caracteres, particularmente do Portuguez,

e as pautas, (que servem de urande auxi-

lio) que teubo delineado, e mandado gravar

pas, tirando a belleza da Arte, bcrvindo mal o Pu-
blico, (mas sempre conservandc-ihe o mesmo pre^o)

e obscurecendo de certo modo o credito de seu Au-
thor. Porcni logo que a Providencia , sempre auxi-

liadora dos infelizes, permittio que eu tornasse a ser

dono da minlia Obra , tratei immediatamente desta

!Nova Edi<^ao accrescentando-a, e augmentando-a com
novos methodos, e Exemplares, e reparando os anti-

gos, que se hiao de todo arruinando, nao poupando
despeza alguma, tudo a beneticio da minha Patria:

assim por esta narraqao o Publico, e a Posteridade

conhecera a razao, porque as Artes, que se extrahl-

rao neste jlesgra^ado tempo, fazem tao grande diffe-

renqa, das que eu primeiro, e agora faqo extrahir,

pois o meu maior interesse he a utilidade publica*

{cj Perf. Escrit. public, em Rom. 137t>.
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com grande dispendio a favor da publica
Instruc^ao, he tudo de minha propria iii-

ven^ao.

Estou pois persuadido, que o Publico
recebera benignamente mais esta prova de
patriotismo, e for^a de meu genio, que sao
OS motives inaiores, que me reanimarao pa-
ra o saudavel, e interessante fim de conti-

nuar a coiicorrer para a Educa^ao da Mo-
cidade, e conhecendo assini a minha recta

inten^ao dissimulara os defeitos, que esta

Obra contenha.

Tambem me persuade, que os Zoilos

mordazes acharao lugar para praticarem a

sua maledicencia
;
porem eu desejara, que

estes se empenhassem em produzir outras

Obras desta, ou difFerente natureza, que
fossem de raaior utilidade para a Na^ao,
ainda que o censurar he mais facil, que o

compor, e menos dispendioso , e nao he
com a maledicencia, ou com a critica, (que

sempre procede da inveja) que a Mocidade
se ha de instruir.
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NOTICIA PREVIA

Da Ulilidade, Origem, e Invengao da
JEscrita.

C A P I T U L O I.

Vtilidade da Escrita,

xIe sem diivida esta Arte a mais provei-

tosa, a mais iitil, e a mais necessaria, que
OS homens desciibrirao , e inventarao em
grandissima utilidade de toda a sociedade
humana.

Tern ella servido, e serve ds Pessoas
de espirito para acliarem todas as outras

Aries, e Sciencias : aos 8oberanos para es-

tabelecerem Leis ; aos Ministros para regu-

larem a Jiisti^a, e aos Povos para se iusirui-

rem de seus deveres. He pois por esta Arte,

Cjue OS contractos vem a serem aulhenticos;

que OS Particulares asse^urao seus iiUeres-

ses; que os INegociautes fazom valer seu
Commercio, e que os Homens sabios tor-

nao a realgar nos seus estudos. He a me-
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moria das Pessoas de distin^ao, he qiiem
nos da o conheciraento do passado e que
fara conhecer o presente aos seculos vin-

douros: he quem nos instrue, do que se
passa sobre a terra, e sobre o mar, e que
fara passar nossas resolu^oes at6 as extre-

midades do Mundo : he quem entretem as
allian^as eutre os Reis pela seguran^a da
paz, e das correspondencias dos Povos mais
afastados.

Em fim he pela Escrita, que a Religiao,

e a pureza da Fe se tern divulgado, e por
isso mesmo tornado maior auge de subsi-

stencia ; e he, de que os Santos Padres se

servirao para nos deixarem mais claras as

luzes para a nossa Salva^ao.

Ha certaniente na Escrita alguma col-

za de si sobre o natural conhecimento mui-
to mais admiravel; pois as palavras ligadas

ao papel por differentes modos da penna re-

presentao ao natural os pensamentos, a von-

tade, e a alma inteira.

C A P I T U L O 11.

OrigeiTii e Invenfao da Escrita,

A. ORIGEM desta Arte involve em si muita

obscuridade, e confuzao, e nao he facil des-

cubrilla verdadeiramente com as escassas

luzes, que restarao aos Authores,
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Os Encyclopedistas Francezes em o

Artigo, fjiie trata da Escrita, nos dizem ter

a sua orii^em dos Jeroglyphicos, e Signaes

Synibolicos, de que uzavao os Egypcios, e

outros Povos do Oriente; pois quaiido que-

riao representar sens vaslos exercitos postos

em buiallia, pintavao duas maos^ huma coin

hum escudo, ou broqucl, e outra com hum
area: para mostrar hum Monarca dezenhaviio

hum Sceptro com hum olho aberlo: para ex-

pressar o govenio do Universo plntavuo hum
navio: para darem 2i cowhectr huma mulher
iracunda figuravao liuma vibora : em fim

quando queriao siguiticar o MuJidOy forma-
Jizavao huma Serpente enroscada em forma
de circulo, cuja pcile com a variedade de
cures iiidicava as estrellas.

Se OS que invenlanio os Jeroglyphicos,

e Signaes Symbolicos, pensanio, como he
natural, em conservarem a memoria dos
acontecimentos, e fazer conhecer a Reli-

giao, as Leis, os Rrgulamentos, e tudo,

quanto he relativo as Materias civis, se dei-

xa ver a impossihilidade de continiiar por
nniito tempo simil haute genero de Escrita,

sem incorrerem em mil anachronismos, e

cahirem na maior ignorancia, e confuzao :

pois suppondo, que os Egypcios escreves-

sem, e entendessem perfeitamente os Jero-
glyphicos, e signaes Symbolicos, como po-
diiio saber pela pintura das maos os exerci-

tos, de que fallaviio, nem a que Reinado
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correspondiao, se elles contavao (J) desde
seu primeiro Rei, ate Selhon 341, igual

numero de Pontifices, e outras imiitas ge-
ra^oes? Logo he evidente, que por aquella
piiitura emblematica, e arbitraria dos exer-
citos, tanto podiamos entender os exercitos

de Sethon, como por exemplo, os de Seso-
stris

, que viveo alguns seculos antes da
guerra de Troia.

He preciso pois conformar-nos com a
razao, e vermos, que este genero de Escri-

ta Symbolical ou Jeroglyphica admitte tan-

tas applica^oes, que he impossivel, que o
sentimento se informe de suas interpreta-

^oes.

Por eslas, e outras razoes se prova a
impossibilidade de seguir por muito tempo
esta babylonica Escritura, aiiida que he
innegavel sua existencia.

Os Egypcios, que dao huma antigui-

dade fabulosa a todas as suas coizas , e

querem passar pelos inventores de tudo, at-

tribuem a si a inven^ao A2i Escritura Alpha'
belica, e tern por seu primeiro inventor T/iot^

que viveo segundo alguns 1600 annos antes

de Jesus Christo. He de suppor pois, que
OS Egypcios aquelle tempo estivessem ja des-

enganados do inutil trabalho da Enigmati'

cay que dao como primitiva: porem daqui

( 1
) Millot. Elementos de Historia Universal, torn.

I. cap. /.
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nao podemos colligir, que fossem os 'E%y^

pcios OS inventores c!a Escritura Alphalnti-

ca; pois que liuniii Arte tao util nao lie pre-

suniivel fosse desconhecida ate o tempo do
decantado Tliot. (2)

He certo, que as Letras, principalmen-

te Sagradas^ e Jerooii/p/iicas alcanf^arao no
£oyplo grande perfeicao; mas o aperfei^oar

nao he o mesmo, que iaveutar.

Os P/icnicios, tao couchecidos na anti-

guidade por seu commercio, tamhem se

chamarao os inventores da Escrita (3), di-

zendo, que elles a comnuniicarao aos He-
hreos, de quern erao vizinhos, e provando
isto com a simillian^a, que tern os caracte-

res Ilebraicos com os Phenicios; mas se nos
tiao mostrao mais provas, que estas, tanto

podemos altribuir a inven(^ao da Escrita a
huns, como aos outros ; porque se os Phe-
nicios dizem, que do seu caracler de letni

lie, que os Hebreoa compozerao o seu pela

analogia, que conservao, tambem os //e-

breos podem dizer o mesmo. Isto Se collie

de Diodoro Sicu/o^ e Eusebioy aflirmando,

que Moi/ses ensinara primeiro as letras aos

(2) Air. Warhurthon , fliz em o torn, I. de seu
Knsaio sobre os Jerogli/phicos, que nao foi Thot o
inventor da Escriturn Aiphnbetira , senao hum ho-
inein, que apertei^oou os Jeroglyphicos,

(3j riiuio 1, o. caj), i-j.

B
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Judeos : desles passaruo aos PJienicios^ e
depois aos Grcgos. (4)

Nacia coiiclnem tambem estes, e outros

Aiithores, quando pelo sobredito ensino,
fjuereni, que Mot/ses fosse o primeiro inven-

tor das letras: elles nao nos podem assegu-

rar mais, do que Moyses ensinara as letras

aos Ilebreof!, poreni quanto dista o ensinar

de inventar? Eiisinou aquillo, que taivez

estivesse esquecido, pelo rij^orozo cativeiro,

que antecedentemente linl)ao supportado no
Egypto, e daqui nao se collige, nao terem

sido miiito antes inventadas.

Outros Autbores, e entre elles Hero-'

doto 1. 5, c. 58 attribueni cominumniente a
gloria dainven^ao das letras a Cadmo, filho

de Agenor, Rei dos Phenicios, e affirniao,

que este Principe foi desde Phenicia a
Grecia ao principio do governo de Josu6

(5), e levou o uzo das letras, que era alii

desconhecido: convenho, ( por ser facto,

que na antiguidade passa por certo) que
Cadnto o uzo das letras a Grecia levasse

;

porein com isto nada iiiais nos podem as-

severar, do que estareni os Oregon ate aqnel-

]e tempo ainda pouco civilizados , e que
jgnoraviio buma Arte, que he o fructo, e
uniao da sociedade.

(4) Diodoro Siculo 1. G. c. ]8.

Euscbio de praep. Evang. 1. JO. c. 1,

(5) Anno antes de Jesus Chrislo 1451,
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Assentando niais concludenfemente on-
tros Autfiores, ser niiiito niais antigo o iii-

veiifo das letras, Ihe chaniao o uzo dellas

eterno; isto he, que sao coevas ao iniiiido,

e coetaneas ao hoinem; e por coiiseqiiencia

coiicedem a Adam^ nosso primeiro Pai, a
origem das letras, e dizem

, que failaiido

Adam a lingua Hehrea, e com ella dado o
noiiie a todas as coizas creadas pelo Altis-
simo, nao lie presumivel deixasse de saber
esta arte niaravilhoza da Escrita, pois se
Ihe fazia necessaria para deixar a sua pos-
teridade a rnenioria de todas as coizas de-
nouiinadas por elle. Deste seiitimento foi

tambeni o Summo Pontitice 8ixto V, que
na sua bibliotheca Yaticana na seiiunda co-
lumua, eni que esta a Iinaoeni de Adam^
fez lavrar hunia inscripc^ao, que vertida em
Portuguez diz: Adam divinamente ensinado
foi o primeiro inventor das Scicncias^ e le-

tras.

Em fim seja pois qual fosse o primeiro
inventor das letras, he certo, que nao po-
demos abra^ar abertamente este partido,
sem que nos questionem o contrario

; pois
que de huns tempos tao remotos, conio os
da existencia de Adaw, nao temos a este
respeito noticia algimia, para Ihe conceder-
mos a inven^ao desta Arte, mais do que a
probabilidade de se fazcr necessaria na re-
ciproca communicacao do genero humano.

Pelas razoes, que ficao expostas, e por
B 2
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outras, qne deixo de expor, por naO ser

extenso, no que dezejo ser breve: sou de
parecer, que as primeiras letras fonio as

Ucbrcas, (por cuja memoria as escrevi na
penultima estampa desta Arte) das quaes
se originarao as Calclaicas, destas as /issy-

oias, oil Bahylonicas, Syridcas, ou Arameas
(6), e destas as Arabicas, (de que actual-

iiiente uzao os TurcosJ conno as antigas Gre-

gas, e Goticas ; cujo Alfabeto nos presen-

tao hoje affectadaniente os Alemaes.
As Latinas procedem das modernas

Gregas; cuja niaior parte das Maiusculas
sao as mesmas do Alfabeto Maiusculo Ro-
tnano^ ou Latino; porem as Egypcias, e

Mtiopicas uao procederao das Hebreas, mas
sim dos Jeroglyphicos, ou Emhlemas, com
que representavao as coizas de maior me-
moria; mas com tudo he evidente serem
iiiais modernas, que as Hebreas.

(6) Ahraham depois do diluvio foi o inventor das

referidas letras Si/riacas, ou Arameas, segundo huma
inscripqao da-bibliotheca Vaticana,

\
\
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C A P I T U L O III.

Das malerias, em que se gravdrao, e escre-

vcrdo as Letras antes do descobriintnto

do Fapely da invenfao deste^ e

do Pergaminho.

XJemonstradas as diffarentes, e mais ve-

ridicas opinioes, que ha subre a orig^em, e

iiiveticiio das letras, parece acertado dar no-

ticia das materias, eni que primeiro se gra-

varao, e escreverao as letras antes de haver

papel, e pergaminho, e de que estes dois

generos se conipozerao; cujo descobrinien-

to, e inven^iio teni sido tao util, como ne-

cessario aus hornens.

Temos visto, que a sin2:ularissinja Ar-
te de JBscrita era de absoluta necessidade,

tantu pelas inttnitas (.ircumstancias da su-

ciedade em geral, como pela precizao in-

dispensavel de conservar a memcjria dos
successes mais notaveis : por tanto he de
crer, que os homens, antes de descobrireni

a invenfao do papcl , tivessem differentes

materias, em que gravassem, e escrevessem
as letras.

Combiuando as noticias, que ha a es-

te respeito, acho, que divulgadas as letras,

se comecanio a gravar primeiro em bronze,

e marmore ; e depois entranio a escrever

em folhas de arvuies, como ainda hoje o
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fazein nas da pahneira os Gentios de alj?u-

iiins paries do Oriente. As Sibyllas nelJas

escieverao suas Profecias, e assini chama-
rao a seus escritos ^'o//i(/*^ Sibi/llinas ; por
CLija aatiguidade dizem em linguagem Por-
tfAguez3.folhas de papei, sem o papel ter fo-

Ihas, mas s6 por lembran^;a das primeiras,

que se uzarao para se escrever. Depois es«

creveo-se em buma casca tenra de arvores,

que be o entrefbrro da eortica, e porque a

dita casca Ibe chamavuo livro , conservao
aiada elles o nome; e a diviziio de livro pri-

iiieiro, segundo, terceiro, &c. que os Es-
critores agora fazem, vem da norma, com
que antigamente coutavao aquellas cascas.

Alem disto escreveo-se taml)en) em o miolo

(Je buma certa especie de junco chauiado

I*apifro (7), de que as margens do rio INilo

abuiidilo; de c\x'}o Papyro vem o nome Por-

luguez Fapcl. Tambeni se escreveo em ta-

boinbas de madeira niui delgadas, e lizas,

sobre as quaes depois de cobertas de cera

se escrevia com bum instrumento de ferro,

de cobre, ou de a^o, a que chamavao esty^

lo^ o qual instrumento tinha hum extreme
agudo, com que escreviao, e outro piano

para apagar, o que tinbao escrito.

(7 ) Na celebre, e grandioza livraria do nosso in-

siy:ne Portusuez Manoel Severim de Faria se acharao

alguns volumes escritos no Papyro do Egypto, e on-

tros em folhas de palmas, escritos com penna de
ftrro.
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Os Rom;ii)OS escreviuo em folhas tie

inarfim suas cartas missivas, e miiitas vezes

seus asfeiuinptos doinesficOs : nas coliininas

de sens fainozos Teiuplos costumavao tarn-

bem escrever, ou gravar as coizas de inaior

!iiein6ria, a que erao derivados os inesmos
Teiuplos.

JNestas diversas materias contiiiuou-se

a escrever, e a gravar as letras ate o seculo

IX., quaudo os Egypcios, on outros Pu-
vos do Orieiite iiiventanio o papel; que pri-

meiro o fabricarao de varias hervas, eiitre

as quaes eutrava o miolo do Papyro, onde
antigamente escreviiio, ate que passando o
grande Alexandre aquelle Paiz, e vendo-se
obriisrado pelas suas grandes victorias, e no-

taveis acontecinientos a iormar sua biblio-

theca euj Alexandria, lez aperfei(^oar aquel-

le grande invento do papel : este depois se

fabricou de alg:odcto ; cujo descnbriniento
se attribue aos Chinas, e fez diuiinuir em
grande parte o valor, e estima^ao do papel
do Ei^ypto.

A industria ar.liva dos Europeos fez

descobrir outras materias, com que tern fa-

bricado o papel, e hoje o fazem de trapos.

O Pergaminho foiinventado em Perga-
mo (donde se deriva o seu nome) no tempo,
era que PtoJomeo inimigo da sciencia, e da
gloria de seus predeccssores arruinou todos
os papeis, e cartas, que havia no Egypto.
Os autigos fabricanio de differentes pelles
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de auimaes, de que abundava o Paiz, onde
foi inventado, e de que sens liahitantes aii-

davao vestidos ; hoje porein o lazem de be-
zerro reprensado, ou de pelles de caiueiro.

CAtlTULO IV.

Dos Caracteres de Lelras^ que em Portugal
se teiti uzudo desde a sua inaior anii^ui-

dade ale os Jiossos dias.

Oe o descubrir a origem, e inveii<jao das
Letras he cjoiho coiza impossivel, pelas di-

Tersidades de opiiiioes, que ha a este res-

peito, couio temos visto
;

quazi que o he
tambeui em descobrir verdadeirainente os

Caracteres de Letras, que em Portugal tem
Lavido de seculo em seculo ate ao presente

desde sua autiquissima Povoa^ao
;
poreui

como o nieu inteijto nao he fazer huui Tra-
tado confuzo ; mas sim hum Compendio re-

ialiuo a Escrita^ me persuado, que huma
pequena nocao, que de sobre esta materia,

sera estimada dos curiozos da Arte Paleo-

graphica.

Portugal, a Luzitania dos Antigos, si-

iiiilhante a outras muitas Provincias se glo-

ritica da sua graude antiguidade, e confor-

iiie OS Escritores Portuguezes, ella foi pri-

lueiro povoada por Tubal, neto de INoe,

sua Familia, e Desceudtnles^ o qual se es-

tabeleceo em Portugal, e editicou huma Ci-
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dade, que foi chamada do sen nome Tubal,

lioje Sclubul.

Isto siipposto, como Tubal fallasse a

lingua Caldaica, e as Letras aquelJe tem-

po, como temos visto, ja, enio iiiventadas,

lie de crer, que elle traria comsigo as Le-
tras Caldaicas (8), e que por conseguinte

fariao uzo dellas os primeiros povoadores
deste Terreno, como tambem do Idiouia,

como diz o grande historiador Fr. Bernardo
de Brito na sua Monarcliia Luzitana.

Pela continuarao do tempo vienio a
Hespanha, e a varias partes da Luzitania

(9) di versos Povos, entre os quaes se coii-

tao OS Ti/rios, os Plienicios, e os Hebreos,

e como estas gentes davao Nome, e Lin-

guagem aos lugares, que edificaviio, ou oc-

cupavcio, as.sim tambem llies dariao os Ca-
racteres de Letras, de que uzavao, e com
muita probabilidade podemos crer, que os

nossos Turdetanos , Transguadianos , e

Alentejoes uzarao de letras (10), (principal-

(8") As Letras Caldaicas erao derivadas das He-
braicas, que preseiito na peiuiltiraa E&taaipa desta
Arte.

(9) O sobredito nome Luzitania foi dado a este
Paiz (cotiforme os mais veridicos Authores) pelo;* Lu-
zos, Povos, que depois da primeira fuiidaqao vierao
aqui habiiar.

(10) Estrabao no 1. 3. da sua Geoi^r. , diz que
ja antes da era Christa se gabavao os noss-os Turde-
taiios de terem leis escritas havia 6000 aunos.
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mente das Phenicias que conforme Pliiiio

erao as mais geraes iiaquelles remotos tem-
pos) pois que se tern achado varias inscri-

^oes (11) em pedra, e em metal, como tam-
bem alguiiias moedas , anteriores a vinda
dos Ramaiios, as quaes existem nos Mo-
netarios de Suas Magestades, Fidelissima,

e Catholica.

Pelas sobreditas inscrip^oes, e moedas
se sabe, que havia nas Terras, que indue o

Keiiio de Portugal, tres differentes Cara-
cteres de Letras, que hum era bem simi-

Ihante ao Grego antigo (12), que outro era

Latino, e o ontro desconhecido.

Alem disto sabe-se tambem, que ua
Betica, e na Tiirdetania, (nome do Paiz,

onde habitavao os Turdetanos, que he hoje

o Reino dos Algarves, e parte d'Andalu-
zia) em que os Carlhaginezes tantos anuos
dominanio, se fallava a lingua Punica, e

que uzavao das Letras Punicas, ou Car-

thaginezas,

A isto se reduz a noticia, que pude in-

vesticrar dos nossos Caracteres mais anti-

quissimos; cujo periodo abrac^a attj 24, ou
25 annos antes da era vulgar; agora porem
darei noticias das Letras, que se tern uzado

em Portugal desde o tempo dos Romanos

(11) Argote Historia de Brag. , Cardozo Diccion.

Hist, e Geogr. , e Brito Mon. Luz.

(12) Que Cadmo introduzio na Grecia, e por con^

sequencia era o mesjno caracter de Letra JPhenicia.
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ate OS nossos dias; cuja enipreza he niais

segura, e uienos ardiia, que a antecedeiite.

Todos sabera, e he coiza assentada en-

tre OS sabios, e liistoriadores, que 25 annos

antes do Sagrado jXasciiiieiito de Jesus Chri-

sto, e aos 729 da funda^ao de lioma, irnpe-

rando Octavino Augusto, acabarao os Ro-
iiianos de se apodeiarem da Ilebpanha, e

da Luzilania, a custa de liuma cruelissima

guerra, que diirou nao uierios, que o espa-

^0 de quazi diizeutos auuos com successes

variaveis, como o assegura VelUio Pattrcu-

lo, historiador Roujauo. (13)
Senhores pois os Roniaiios deste Paiz,

forao com as suas costumadas politicas t'a-

zeiido, com que t'ot^tse geral o seu Caracter

de Letra, e Lingua Laliiia, e o primeiro

jjasso, que derao para este tim, foi, como
he constante, nao admittirem no Senado, e

rnais Tribunaes represeutacao alguma, que
nao fosse escrita em linguagem Laliua, e

com o seu Caracter de Letra.

Os Romanos, como ilea advertido na
origem das Letras, tomarao dos Gregos sens

Caracteres Maiusculos, dos quaes, e nao
de outros, uzanio ate o seculo de Auijusto

(14). Destes mesmos Caracteres, que com

(13) Lib. 2. cap. go.

(14) No reinado de Avigusto, he que o Idioma,
e Letra Latina chegou ao niaior auge de perfei^ao,

como se prova pelas iiiscripcoes, e cuuhos correspon-
denies ao tempo do seu remudo,
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toda a propriedade Ihes podemos chamar
Greco-Komanos, se servirao eiitao, e ainda
muito depois nos paizes sujeitos ao Imperio
Romano, e delles he que se derivao todos
OS Caracteres de Letras, que desde aquelle
tempo ate ao presente se uzarao, e se uzao
em Portugal, e por outras rauitas JNa^oes
da Europa.

Porem como ao principio do seculo
IV. foi invadido o Imperio Komano pelas

Na^oes barbaras do Norte, forao estas a
cauza da corrup^ao das Letras, das Scien-

cias, e da Lingua Latiua.

Os Godos, huma das referidas Na(^oes

barbaras, debaixo de cuja sujei^ao passou
alguris tempos Portugal, introduzirao hum
Caracter de Letra, de que se uzou infiuito

tempo com o nome de Golica ; mas segun-

do tenho observado em alguns Fragmentos,
que aiuda hoje existem, e que a curiozida-

de me tern movido a exaanuar, sou de pare-

cer, que os Godos nao tiuhao ale aquelles

tempos Caracter algum de Letra propria-

iiiente sua, e a que escreviao era a mesma
Romana; mas tao mal formada, que em bre-

ve tempo a transformanio
;
porem como ei-

Ics erao huns povos pouco instruidos, e ci-

•vilizados, iiunca soubenio extinguir de to-

do, entre os seus Caracteres de Letras, a

Romana, escrevendo assim huma letra mix-

ta, que com propriedade se Ihe deve chamar
Jiomaiia-Goiicay a qual se fez geral por todii

a Europa.
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Com tudo assegura Joao iVTagno, liis-

toriador dos paizes septentrionaes, em que
habitavao os Godos, que estes ja antes de

Tirem a Italia, como auxiliadores dos Ro-
manos, tinhao, e uzavao da sobredita Letra

Gotica, ou Monacal, (como aigiins Ihe cha-

mao) a qual Ihes havia ensiuado Ulfilas

,

Bispo Ariano; por cujo motivo tambem ou-

tros as denominao Letras Ulfilanas. Em fim

tivessem, on nao os Godos Letras antes de
virem a Jtalia, he certo

,
que fazendo-se

hum simples cotejo com as referidas Letras,

Gotica antiga, e Romana, se acha huraa pe-

quena diftereiica, e esta pode proceder, co-

mo he provavel, de elles nao a sabeiem es-

crever.

Os Arabes Africanos, que invadirao a
Hespanha, e a maior parte de Portugal ao
principio do oitavo seculo, fizerao, que fos-

se quazi geral o sen Idioma nas terras, que
por elles forao conqui><tadas

;
porem nunca

podenio introduzir o sen Caracter de Letra
Arabica, de que ainda hoje uzao.

Os Monumentos, ou lnscri|:)9oes, que
se tern eucontrado de sens tempos, como
erao gravados, nao podemos dizer, que nos

deixarao seus Caracteres, como alguns que-

rem.

Em quanto as Medalhas, ou Moedas
por elles cunhadas na serie de seus gover-

nos, he propriedade de todos os Conquista-

dores ; por tauto a Lingua Arabica nao ha
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questao, qne foi qnazi vulgar, porem os
Caracteres, isto he, o iizo delles nunca teve

introduc(^ao.

Expulsos OS Arabes de Portugal, pelas
inconiparaveis victorias, que os bravos Lu-
zitanos, defensores da Fe Catholica, ga-
nharao, se continuou a escrever o referido

Caracter de Letra Gotica ; porem com sua
njescia de Letra Franceza (15), como pro-
vao OS Escritos do seculo Xli ; mas como
entao eutre os Calygraphicos succedia o
mesmo, que agora succede, pois que os
havia excelleutes, medianos, e infimos, e

que finalmente cada hum escrevia a seu mo-*

do, forao (a excep^ao dos primeiros) desfi*

gurando a Letra, e contundindo-a com ras-

gos, e breves arbitrarios, em huma Lingua-
gem entao sem concordancia, de maueira
que fizerao, com que fosse difficil o lerem-

se seus Escritos.

Todavia como Portugal sempre abun-
dou em famozos Artistas, e homens scienti*

ficos em todas as Sciencias, e Artes, tarn-

(15) Esta Letra Franceza, assim chamada; por-

que na Franqa se iizava, e de que ElRei D, Affoii-

so VI. de Hespanha, depois da toniada de Toledo

inandou iizar nos Officios dos Escrivaes, he a mesma
Letra Romana-Gotica, a qual como fica dito, se tinha

feito qviazi f^eral ; mas com alguns graos de augmen-
to, e de varia^ao ; porem este augmento iiao forao oS

Francezes, quem Iho deo ; mas sim os Alemaes, que

levarao esta letra ao maior auge de perfeiyao.
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bem se elevoii na Calygraphia, e no secu-

Jo de quinheutos para seiscentos chegoii ao

seu maior auge de perfei^ao, escreveodo-

se, e esculpindo-se primorozamente o Cara-
cter de Letra Gotica-Germanica (16), como
se prova j>€los manuscritos existentes na
Magestoza Bibliotlieca Pi'iblica, e por infi-

nites disticos esciilpidos em pedras.

A esta casta de Letra Gotica-Germmii-
ca seguio-se a inven(jao da imprensa ; a

€]ual segiindo a opiniao mais bem recebida
se attribue ao famoso Artista de Estrasbiir-

go Joao Gtittemhcrg- y e fez esciirecer em
grande parte a sobredita Letra Goiica-Gev'
niayiica.

Logo depois se entron a nzar para os

nianiiscritos da Letra appellidada Bastarda,
que pela Italia se iizava, e de que Manoel
Barata deo ao Puljlico em Lisboa, no anno
de 1572, luima Arte, vindo assim a ser este

Calygrapbico o primeiro, que nas Hespa-
nhas appareceo com Originaes de Letras
abertas em chapas ; mas as desgra9as, que
sobrevierao a Portugal, pela injusta posse
de Filippe IL, foi cauza da decadencia das

(l6) Charao Letra Gotica-Germanica a que se es«
crevia na era de quinhentos para seiscentos, por ser
a Naqao Germanica, a que luais aperfeiqoou a ccle-
bre Letra Roraana-Gotica, manifestando as mais Na-
qoes hum Caracter de Letra formozo, elegante, e fa-
cil de se ler, de sorte que mais se Ihe deve chamar
Letra AlemSf do que Gotica,
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Artes, Sciencias, e Commercio
; porem Io«»

go que foi restaiirado pelo sen legitimo pos-

suidor o Serenissimo Duque de Bragan^a,
e acabadas as guerras, que os Portuguezes
susteiitariio com lieroico aninio, pela con-
serva^iio do seu legitinio IVlonarca, e liber-

dade da sua Patria, entranio a reverdecer

as Artes, e Sciencias.

Em 1719 deo a luz Andrade a sua Ar-
te de Escrita, que enriqueceo de elegantes

abecedarios ornados de engra<^adas la^arias;

este author, e os seus contemporaneos cora-

pozerao hum forraozissimo Caracter de Le-
tra, que denominarao Portuguez, do qual

se uzou ale o principio do Reinado do Se-

nhor Rei D. Joze I : este Sapientissimo

Rei creando varias Aulas, auxiliando, e

premiaiido as Sciencias, e as Artes fez iio-

recer igualraente a da Calygrnpliia ; come-
^anclo-se a uzar, e a ensinar-se os Caracte-

res modernos das Letras, Ingleza, e Fran-
ceza: desta ultima fonio Leonardo Joze Pi-

menta, e Francisco Gongalves Neri os Pro-
fessores niais habeis, e que produzirao me-
Ihorcs Discipulos. Da Letra Ingleza foi Fi-

lippe Neri o primeiro Professor; por cuja

primazia, e nierecimento adquirio grandes

creditos da Nac^ao.

Em 1784 deo ao Publico em Coimbra
Manoel Dias de Souza, Presbytero Secu-
lar, hum livro de 4.o, que intitulou Escola

Nova , onde apresentou huns originaeszi-
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nlios de Letras, seguindo enj parte a Aa-
drade.

Em 1794 deo a liiz Antonio Jacinto de
Araiijo a sua Arte de Escrita, que impro-
priamente a intitulou : Nova Arte de Escri-

ta Jngleza. A minha asser^^ao he verdadei-

ra, porque o Caracter de Letra, que Arau-
jo apresenta em seus Originaes, nunca foi

lugleza, nem ao menos se parece com ella,

nem com outro qualquer Caracter detinitivo

de Letra, o que se prova, cotejando sens;

Originaes, com os que nesta Arte mostro,

ou com outros abertos em Inglaterra, e so-

bre tudo as desuzadas Letras Maiusculas
das Estampas 10, 12, e 13, do que se in-

fere ser a sua Letra de curiozidade inven-

tativa, e nao imitativa: logo seria mais pro-

prio a intitulasse: Nova Arte de Escrita
Araujentica, derivada assim do seu Appel-
lido Araujo.

C A P I T U L O V.

Adverteyiclas gerats aos Pais, Mestres,

e Discipulos.

JL/epois de ter mostrado o importante ob-
ject© da Educa^ao da Mocidade, e as in-

calculaveis vantagens, que della resulta a
]\a(^ao, aos Pais de Familias, e a cada hum
em particular, a utilidade da Escrita, a
origeui, e inven^ao das Letras, as materias,

c
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cm que primeiro se gravarao, e escreverao,

a inven^ao do papel, e pergaminho, e as

Letras, que em Portugal se tem uzado des-

de sua maior antiguidade : pede a boa or-

dem, que antes de propormos as regras, e

iiiethodos de come^ar a aprender a escre-

•ver, fa^amos algumas advertencias aos Pais,

Mestres, e Discipulos. Assim advertirei pri-

meiro aos Pais o summo cuidado, que de-

Tem ter na elei^ao dos Mestres para seus

filhos, de cujo acerto (como diz Aristote-

les) pende todo o bem da Juventude: aos

Mestres a dignidade de sen officio, as obri-

ga^oes, e circumstancias, que Ihe incum-
bem; e aos Discipulos o seu comportamen-
to nas Aulas, o respeito, e venera^ao, que
devem tributar a seus Mestres, e activa ap-

plica^ao as U(^oes, para assim poderem ti-

rar fructo de seus estudos, e chegarem a

ser uteis a si, a seus maiores, e a Patria.

Primeiro. He sem duvida grande a uti-

lidade, que resulta a Juventude do acerto

de bons Mestres, e muito importante o cui-

dado, que OS Pais devem ter na sua elei-

^ao, porque della pende o bom regulamen-

to da conducta, e progresso de seus tiihos.

As historias tanto Sagradas, como pro-

fanas nos ofierecem muitos exemplos. Lot
(como reflecte S. Joao Chrysostomo) foi taa

justo, porque na sua puericia tivera por

Mestre a Abrao. Josu6 foi tao grande entre

OS de Israel, porque foi discipulo de Moys^s-
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Os antigos reis da Persia, assim que
tinbao a]ji:um filho, era o sen maior ciiida-

do, procurar-lhes boiis, e scieiUilicos JVies"

tres.

Esta ferdade reconheceo o rei Filippe

Mncedonio, quando teve seu filho Alexau-
dre, porque escrevendo a Aristoteles, nios-

trava maior gosto em ter hum filho para sei*

discipiilo de VA Mestre, do que para her-

deiro de seu reino.

Destes, e de outros muitos exemplos,
que por brevidade deixo de referir, se com-
prova a necessidade, e cuidado , que os

pais deveui ter de procurar para seus filhos

mestres virtuozos, sabios, e hoiirados.

Devem ser virtuozos, para que com
sua doutrina, e bom exempio edifiquem os

discipulos, e os instruao no maximo, e ver-

dadeiro principio da Sabedoria, que he o

temor de Deos , porque a boa doutrina

emenda a ma iiatureza, como adverte Cicero.

Devem ser sabios, porque so com es-

tes podem os discipulos tirar bom (Vucto

de seus estudos, e empregar bem o sen tem-
po, e os pais, o que com elles dispendem.

Devem ser honrados, isto he, de co-

nhecida, e publica probidade, para segun-
do ella conduzirem a seus discijnilos

;
por-

que sendo a honra, e probidade, o que mais
caracteriza o homem, e a demonstra^ao ex-

terior, pela qual se faz conhecer a venera-

^ao, respeito, e a estima, que se tern pela

c 2
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dignidade, on pelo nierecimento de algiiem,

e por ella adquirir a boa reputa^ao : so a
taes mestres, he que os pais devem entre-

gar seus filhos, para que esles tambem o
sejao, e se prezem de serem discipulos de
lionrados mestres.

Segundo. He o exercicio de ensiuar o
mais iiobre, e de que muito se devem pre-

zar OS mestres, pois neste ministerio se tem
empregado os maiores, e sabios homens do
muudo.

E com effeito a prerogativa de Mestre,

em qnanto a sua dignidade, he a mais ho-

iiori^ca, pois basta \er, que o mesmo Deos
a teve, e exerceo na terra : logo tambem he
grande o cuidado, que o Mestre deve por
em desempeuhar suas obrigaqoes.

O primeiro, e maior cuidado de bum
Mestre, he instruir os seus discipulos nos

bous costumes, couforme as maximas da
Religiao Christaa, para cujo desempenho se

encaminhao a servilla todas as Artes, e

Sciencias
,

persuadindo-lhes o temor de
JDeos, o amor as virtudes, e aborrecimento

aos vicios, para que deste njodo, ao mesmo
tempo, que crescerem nos arinos, crescao

tambem uas \irtudes, e bons costumes, pois

o que nos primeiros se aprende, dura tam-

bem nos outros.

Deve o Mestre reprehender, castigar,

€ premiar: deve reprehender, quando o ea-

zo nao pede castigo, e deve castigar, quan-
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do pede, porque o castigo nao se encoii-

tra com o amor, e o mesmo Deos castiga

aos que ama. O castigo proporcionado he

remedio, se demaziado he tyrannia.

Assim he convenieute, que os mestres,

ou directores regulem o modo mais suave

do castigo dos meuiuos, tomando semprc
em consideraijao a sua tenra idade, e curta

comprehensao, de sorte que niio parecao

tyraimos, nem lizongeiros, porque todo o
extremo he viciozo, e hum Alestre aspero,

mais escandaliza, que eusiiia, pois coma
diz S. Jeroiiymo: Nao ha coiza mais torpe,

que o Mestre violeuto.

Ha ditlerentes modos de castigar os

meninos: a dor, a priva^ao dos divertimen-

tos, do comer, que apj)etecem, os actos de
humilia^ao, e o quehraiitauiento da propria

voiitade, que talvez he o castigo mais ulil.

Deverao pois os mestres, ou Jirectores

elegerem sempre com prudencia, aquelles

castigos mais convenientes, segundo o de-

licto, indole, ou repugnancia dos meninos,
valendo-se primeiro dos meios mais suaves
para os estimular, e obrigar ao cumprinjen-
to das suas obriga^oes, nao sendo conve-
niente dar-lhes o castigo, logo que comet-
tern a talta, e desta sorte conhecerao os

meninos, que os mestres, quando Ihes dao
a correc^ao, ou o castigo, nao he por Ihes

quererera mal ; mas sim todo o sen hem.
I^ualmente devem os mestres tamheni



J

38 Adveriencias geraes.

premiar os meninos para os animar, e sua-
vizar, pois a esperanga do premio siiaviza

o trabalho. A emulac^ao he boa industria

para este fim, porque os estimula a honra,

e j^loria do triunfo, sendo este o meio mais
efficaz, para que os meninos cumprao com
as suas obriga^oes. Para este fim he con-
Teniente haver nas Aulas lugares de prefe-

lencia, que occupem, os que mais se di-

stinguem em bons costumes, e adiantamen-
to, e OS mestres distribuirao aos desta clas-

se alguus premios mensahiiente, e farao no-

torio o seu aproveitamento, e boa conducta,
para assim estimular os mais.

Em fim, quern ensina deve ser dotado
de muita prudencia, e virtude, porque es-

tas sao as circumstancias, alem do saber,

que constituem hum mestre perCeito.

Parecendo-rne ter tratado do necessa-

rio sobre os dois primeiros pontes deste Ca-
pituio, passo em fim a tratar do terceiro,

isto he, do com portamento dos discipulos,

seus deve res, e applica^iio as Licoes.

Este terceiro ponto he fundado parti*

cularmente sobre a Urbanidade, que he a
Scieuciat que ensina a cotlocar em seu de-

vido lugm\ o que teinos de fazer, ou dizer,

e reduz-se a verdadeira modestia, e hones-

tidade, que devem acompanhar todas as

iiossas ac^oes, e palavras, nao se podendo
possuir estas qualidades sem a estimavel

prenda da hiimildade, que deve ser o fun-
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damento de todas as nossas opera^oes, e

sentimentos.

For tanto todo o menino se deve coin-

portar na sua Aula (e em qualquer outro

lugar) com modestia, bonestidade, e hu-
mildade, isto he, com gravidade, sizudeza,

circuinspec(jao, decencia, &c, amando, e

estiiuaiido inuito os sens condiscipulos, co-

mo nos ensina a Religiao Christaa.

Igualmente deve hum menino tributar

o mesmo respeito, subordinac^ao, e venera-

^ao a sens meslres, que tributa a seus pais;

porque se a estes deve o ser, aquelles, que
eao segundos pais, deve o iizo delle pela

boa educa(jao, sabedoria, e virtudes.

He do dever de hum menino bem cria-

do, assim, que entra na Aula saudar a seu
Mestre, e condiscipulos, e cumprir vigilan-

te, e com exactidcio tudo, quanto para o
bom ensino, e proveitozo estudo elle Ihe or-

denar, contribuindo quanto estiver da sua
parte, para o socego, e quieta^ao de todos,

segundo as regula^oes estabelecidas para o
bom governo, tratando os seus condiscipu-

los com cortezia, nao dando nunca molivo,

a que o censurem de falta de cria<^ao.

Finalmenle deve hum menino applicar-

ee cuidadozamente aos seus estudos, en-

commeudando-se primeiro, que comesse a
estudar, a Maria Santissima, pedindo-Ihe
luz, e acerto a fim de tirar aproveitamento,
e chegar a ser util a si; a seus maioreS; e a

Patria.
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REGRAS METHODICAS

Fara se aprender a Escrever o Caracler da
Letra Jngleza.

CAPITULO I,

§. I.

Defimgao, e Divizao da Arte de Escrever^

A ESCRITA he a Arte, que ensina a formar,

iinir, e collocar, conforme as regras suifi-'

cientes, e seguias das Letras, as palavras,

e linhas de cada difl'erente modo de escre-

ver.

Divide-se em Especulaiiva, e Prdtica.

A Especulativa inanifesta as regras, e nieios

necessaries para uzar com seguran^a de to-

das as linhas, e tra^os, que se forrnao com
a penua, o que he facil conseguir, mediante
OS preceitos de bons Mestres. A Prdtica

ensiua a formar as letras, supposto o conhe-f

cimento da Especulativa, pois o entendi-

luento deve primeiro estar informado das
regras da Arte, para as exemplificar com ^
correspoiidente direc^-^o.
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^. II.

Das linhas, que se uzao na Escrita,

.s linhas, com que seformao todas as Le-
tras, sao a recta, e a curva : a recta torma-

se sobre hunia superficie plana, e nao teni

parte alguma curva, taes sao as da primeira

li^ao Est. 3/
A curva tern algum dos seus extrenios,

ou ambos curvados: participa da recta,

quando lium s6 extremo he curvo, corao

se mostra na li^ao 4/ n.* 1.° Est. 5/ (17).

Entre as linhas rectus se incliieni tam-
bem as paraihlas : assim dizemos, que duas
linhas sao parallelas, quando tra^adas em
]ium niesmo piano, estao em todos os seus
pontos em igual distancia; logo as linhas

rectus da 1.* li^ao Est. 3.* sao parallelas^

pois estao formadas sobre hum mesmo pia-

no, e achao-se em igual distancia humas das
outras; e daqui inferimos, que as linhas

parallelas, ainda quando se prolonguem ao
infinito, nao se podem encontrar.

(17) A linha, que tern hum s6 extremo curvo, e
o outro recto, chama-se linha mixta: assim a linha
mixta, he aquella, que tem parte curva, e parte re-

cta, isto he, que participa das duas linhas, da recta,

e da curva.
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Estas mesmas linhas se cbamao tam-
bem ohliquas, porque estao inclinadas da
direita para a esquerda, e se estivessem ao
contrario, tainbem o seriao, porque huma
linha he obliqua, quaiido nao cahe perpea-
dicularmente sobre outra.

Liiiha perpendicular he huraa linha re-

cta, que cabindo, ou levantando-se sobre

outra iinha recta, nao se inclina mais para

hum, que para outro lado : assim a linha

CD Figura 2.' Est. 3.% he perpendicular,

pois esta levantada sobre a recta AB^e nao
se inclina mais para hum, que para outro

lado.

Em as linhas curvas devemos tambem
considerar a circumferencia do circulo: logo

a linha ACB^ que forma a circumferencia

do meio circulo Fig. 2/ Est, 3.* he curva.

§. III.

Dos Tragos da Escrita,

Us Tra^os essenciaes, que se uzao na Ar-
te de Escrever, se reduzem a tres, a saber:

trago, ou grosso perfeilOy meio grossOj e trii"

^ojino,

Grosso perfeito he o maior, que se for-

ma, quando ambos os bicos da penna diri-

gida pela mao fazem tal for^a sobre o papel,

que obrigao a maior abertura, que a penna
permitte.
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Meio orrosso (que commumniente se faz

ao travez da esquerda para a direita) he, o

que atravessa alguma letra, haste, ou raina

desta, coino se observa na maior parte das

MaiiiscLilas, collocadas nesta Arte.

Forma- se ladeando a penna com for<ja

niediana, de maneira que nao obrigue abri-

rem-se os bicos.

Trago Jino he o mais delgado, que a
penna descreve, quando guiada pela mao
s6be subtilmente.

§. IV.

Dos JEspagos, e Intervallos,

J. ODAS as Letras Minusculas, que se com-
poeni somente de corpos primitives, (18)
como a, Cy c, i, niy n, o, r, s, u, t\ .r, z,

occupao simplesniente hum espa^o : este

forma-se entre duas linhas, parallelas, que
dizem respeito a sua altura, como se mos-
tra na 3/ hcao, Estampa 4/

Porem ns outras letras, que fora dos
corpos primitivos prolongao suas hastes co-

mo h, d, /; g, //, j, k\ /, p, (J, /, ij, nao
so occupao o espaco das antecedentes; mas
tambem huma altura, e hum quarto, ou

(18) Entende-se aqui por corpo primitivo a altu-

ra da letra comprehendida entre as liahas superior, e

inferior da regra.
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huma altura e nieia do mesmo espago, co-

mo adiaute mais claramente mostrarei.

Entre letra, e letra ha dois difFerentes

intervallos: o primeiro, he a distancia com-
prehendida entre huuia, e outra letra; ciija

ligagao, ou tra^o fino da primeira se enco-
sta a segunda, sem formar curvo na extre-

midade superior , comprehendendo assim
huma largura igiial a da letra antecedente,

como se ve na forma^ao das letras da 3.% e

4/ ligao : o segundo intervallo coniprehen-
de largura e meia (e as vezes duas, como
mostrarei na 5.' li^ao) da letra antecedente:

forma-se entre duas letras, quando o fino

da primeira, curva na extremidade supe-
rior, ou inferior da segunda, como se ob-'

serva iios numeros 5, e 6 da 3.* li9ao.

§. V.

Dos instrumenlos necessarios a hunt Profes-

sor de Cali/graphia.

l\ ENHUM Artifice pode executar com pri-

mor as manufacturas da sua Arte, sera

bons, e proprios instrumentos, e particu-

larmente nesta por ser a principal de todas,

pois sera ella mal se poderao executar, q

aprender as outras.

Pelo que sendo a Calygrapbia fundada

sobre regras georaetricas, he iiecessario pa»
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ra se eitecutar com perfei^ao de alguns ia-

strumentos Mathematicos.
Assim hum Professor Calygraphico

necessita de hum Semicirculo graduado

,

como representa a Fig. 2/ Est. 3.* Este in-

strumento serve para por meio delle se

achar a obliquidade, ou inclinai^ao de qual-

quer letra, segundo os graos, que Ihe de-

terniina o seu Caracter: o modo de uzar
deste instrumeiito adiatite o explico.

Preciza de huma reora exacta, e bem
desempenada, que deve ser de madeira pe-
zada, e rija, para que as linhas, que hou-
ver de tirar com ella fiquem direitas : este

instrumeiito pode ter dois, ou tres palmos
de comprimento, e pollcgada e meia de lar-

go: as" melhores regras sao as de metal,
isto he, de lat;io, ou a^o.

Preciza tambem de luim Esquadro,
como se ve na Estampa do meu retrato no
priiicipio deste livro, e aindaque este iu-

strumento he mais proprio para certos offi-

cios, com tudo tambem nesta arte se pre-

ciza delle, porque para se igualarem os an-
gulos de hum quadrado, ou de hum paral-

lel© gramo, para depois se tra^arem as pa-
rallelas, ou outras linhas, e ticarem com
exactidao , nao ha outro meio de o fazer

perfeitamente senao com o Esquadro, e os
nielhores sao os de metal.

Tambem preciza de hum bom Com-
passo, cujas extremidades das suas pon-
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tas se ajustem, e sejao iguaes, e delgadas,

a fim de que os pontos, que se assignareui

com alias, fiquem ao mesmo tempo perce-

ptiveis, e minimos : disto se tira a vanta-

gem de poder collocar a regra com exacti-

dao, e tirar parallelas, quantas liiihas se

oftere^ao.

Os melhores compassos sao os fixos,

pela razao de conservarem a medida, que
se toma, o que nao succede, com os que
nao sac fixos, pois estes sao susceptiveis de
a perderem, pela facilidade de abrirem, ou
fecharem, e custao muito a governar.

Necessita tambem de hum tiralinhas,

que tenha os extremos exactos, e alguma
coiza curvados, ou boliados. Com este in-

strumento se tirao facilmente as linhas mais

grossaS; e ficao com igualdade em toda a

sua extensao, o que nao succede tirando-as

com a penna.

Carece tambem de hum bom Canivete

para aparar as pennas, o qual para melhor

commodidade deve ter huma unica folha, e

esta delgada, e que acabe da parte do fio

direita: o cabo deste instrumento convem
seja piano, por se acommodar melhor na

mao.
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§. VL

Da Penna,

A PENNA he o instriimento, de que regu-

larmente nos servimos para eserever, quan-
to se nos ofterece. A experiencia, e a com-
iiuim opiniao dos Authores nos diz ser pre-

lerivel, a que tern a rania adireita nnais lar-

ga, que a esquerda, (posta a penna em ac-

^ao de eserever) por se aceomniodar melhor
entre os dedos.

A Penna deve ser clara, sem samago,
principalmente pela parte do lombo, que
he onde se faz o corte, e abertura dos bi-

cos : quanto a sua sjrossura, deve ser em
propor^ao da altura da letra, que quizer-

iiios formar, pois eom huma Penna grossa

nao podemos exeeutar com primor hum
cursivo, a^sim eomo com huma Penna del-

gada nao se pode fazer hum bora bastardo:
isto se observa nas pennas figuradas na Est.

2.', pois a do bastardo he raais grossa, que
a de bastardinho, e esta mais grossa, que
a de cursivo.
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§. VIL

Do Papeli e Pergaminho*

JHa diversas qiialidades de Papel , das
quaes o mellior he o mais claro, lizo, todo
igual, e bem collado. A igualdade se co-
nhece pelo traiisparente, pondo-o contra a
luz, e o bem collado, escrevendo-se nelle,

e nao ficando a letra com mais grossura,

do que der a penna.

O Pergaminho melhor he o de bezerro:

elle deve ser mais sobre o branco, que so-

bre o amarello, lizo, sem cal, nem nodoas;
estas se conhecem, pondo-o contra a luz*

§. VIII.

Da Tintat

A TiNTA, com que se escrever, deve set

bem negra, e liquida ; isto se conseguira,

fazendo-a dealgum dos modos, que abaixo

ensino.

Tome-se huma Canada de vinho bran-

co, e lancem-se-lhe dentro (J on^as de galha

da mais crespa, e denegrida, quebrada em
pequenos bocados, duas on^as de caparro-

za da mais verde, bem moida, huma onga

de gomma arabia, (que se dissolver^ a par-
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te em pouca agua, pela razao do vinho nao
a dissolver tao bem) oitava e meia de anil

de Castella bem azul, algumas cascas de
romaa, feitas em bocadiiihos, e meia on^a
de pedra hume. Tiulo estara de infuzao em
boiao vidrado, (que nao tenha ainda servi-

do), por dez, ou doze dias, mexendo-se a
miiido com pao de Figueira brava, rachado
iia ponta em cruz, conservando-se sempre
dentro na mesma infuzao. Findo o referido

tempo, coar-se-ha a tinta por panno pouco
transparente, e nas fezes, que ficarem na
vazillia, se lancara mais meia cauada de vi-

nho, que estando outro tanto tempo, e me-
xendo-se da mesma sorte, misturar-se-ha
com a primeira, que juntamente serve para
a liquidar.

Esta tinta se p6de tambem fazer em
agua de cisterna ; mas nao fica tao boa, e

tern o defeito de crear bolor.

Alguns costumao ajuntar-lhe huma on-
^a, ou mais de a^ucar candi, talvez para
Ihe dar mais lustro; mas eu sou de parecer,

que se Ihe nao ajunte, pela razao do tempo
a fazer humedecer, e para a tinta ter lustro

basta a o^omma arabia.

Outro modo de fazer tinta.

A EXPERiENCiA me tern mostrado ser a
tinta acima deciarada muito sujeita ^ cor-

rup^ao do tempo, pelo motivo da muita ca-

D
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parroza, que se Ihe faz precizo ajuntar pa-
ra melhor se dissolveieiii as outras niate-

rias, de que he composta, vindo por esta

cauza afazer-sepelodecurso do tenij)oaina-

rella, e ate a romper o papel. Querendo
pois ser util a Nacao, donde tenho a dita

de ser Nacional, em tudo qoanto a seu be-
neficio as minhas for^as chegarem, discor-

ri outro modo de fazer tinta preta para es-

crever, a qual fosse permauente, e nao es-
• tivesse sujeita a corruprao do tempo, como

a outra.

Fazendo pois differentes experiencias a

este respeito, tenho conseg^uido fazer huma
tinta para escrever, que jamais mudara da
sua cor natural, nem queimara o papel; e

nao querendo fazer mysterio desta minha
invencao, nem oceultar (o que muitos fa-

zem de coizas menos uteis) o que se faz ge*

ralmente proveitozo, e necessario, a mani-

festo nesta obra, e he a seguinte.

Em 48 oncas de vinho branco delsrado,

e sem a mais minima confei^ao, se lan^ara

onca e meia de pao de cambeche feito em
iniudas raspas, 4 on^as de galha bem ne-

gra, feita em pequenos bocados : isto se

pora a ferver em vazilha de cobre por esta-

nhar, ate ficar em .32 on(^as; em cujo ponto
se Ihe ajuntara immediatamente meia on^a
de caparroza da mais verde, bem moida,

duas on^as de gomma arabia, (que ja esta-

ra dissolvida a parte em agua quanto baste),
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e demorando-se depois miiito pouco tempo
ao lunie, para que n;iu chegue a receber

mais, que huma curta fervura, se Ihe deita-

rao duas oitavas de pos de ^apatos desfei-

tos em p6 subtil, e auiacados em huma on-

^•a de agua ardeiite da primeira sorter feito

isto, tiraurse-ha logo para f'ora do lume, e

se deixara esfriar, para ao depois se coar

por panno, nao muito ralo, para que nao
passe o p6 dos ingredientes, de que a tinta

he composta deixando-a para este lim 1am-
bicar pelo panno.

Tanto esta tinta, como a outra se deve
guardar ta|jada, para que Ihe uao entre p6,
pois aprejudica; e esta mesma precaucao
deve haver com o tinteiro, o qua! pode ser

de diii'erentes qualidades, porem os melho-
res sao os de vidro.

CAPITULO II.

§. IX.

MttJiodo de aparar a Penna»

XJ.UM dos attendiveis objectos da Arte de
Escrever he o saber aparar as pennas com
OS aparos proprios, e indispensaveis para
OS ditferentes tamanhos de letras, que tiver-

mos de formar; pois sem isto ficaria infru-

cluozo, e de nenhum proveito todo o mais
ensiuo da Arte : por tanto he necessario,

d2
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que o Mestre cuide em ensinar amiudadag *

vezes ao Discipulo o aparo da penna, iifio

permittindo por sua omissao, que elle saia

da Aula, sem saber esta parte essencial da
Arte.

Para se aparar luima penna toma-se
esta com a mao esquerda, e com a direita

(sendo a primeira vez, que se aparar) tira-

se-lhe a ter^a parte inferior da rama de hum,
e outro lado, (19) para que a penna fique

Jiberta entre os dedos; depois coita-se com
o canivete na extremidade superior da ra-

ma metade, da que se Ihe tirou dos lados,

para que nao ernbarace no liombro : desta

forma tiramos a penna metade da sua rama,

e conserva-se-llie a outra para seu orna-

inento. Feito isto, pega-se na penna virada

da parte do lombo, com os tres dedos pol-

]egar, indice, e maior da mao esquerda, e

com o canivete, o qual deve estar bem afia-

do, corta-se-lhe o maior brando na extre-

midade inferior, e virando depois a penna
pela frente, periilando-a bem, para que o

aparo nao fique inclinado para algum dos
lados, mas sim a frente da penna, da-se-

Ihe o primeiro tallio; cuja altura deve ser

(19) Araujo manda tirar a rama a penna sem Ihe

assignar a qnantidade, o que parece falta de retlexao,

jjois desta forma pode o Discipulo tirar, a que tiver

jia vontade, deixaudo a penna sem o seu devido or-

namento.
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em propor^ao da grossura da penna, como
se mostra, nas que se achiio tiguradas na

Estampa 2." : este talho, que figura o canal

do aparo da penna, desbasta-se ate o meio

da sua grossura niirando-se dos lados, para

que nao tique mais alta de lunua, que da
outra parte: concluida esta opera(^ao, ima-

gina-se o referido canal como dividido em
tres alturas iguaes, o que se observa pelas

Jinhas de pontinhos, que atravessao as pen-

nas da referida estampa, e da terca par-

te inferior, deixando o dobro para a supe-
rior, (20) talha-se o primeiro lado do aparo,

emedindo pela tVente a outra parte opposta
da penna, para que ambas fiquem da mes-
lua altura, corta-se o segundo lado : este

desbasta-se ol)liquamente tanto como o pri-

meiro, ate se formar na extremidade infe-

rior do aparo hum bico, que deve corres-

ponder ao meio da largura da penna : fiiia-

lizado isto, da-se a racha para se formarem
OS bicos ; a qual deve ser dada em cima de
iDadeira rija, e liza, pois do contrario fica-

ra falhado o corte : para este fim iirma-se a

penna da parte do lombo sobre a madeira,

(-20) Observa-se na Estampa 5. da Arte de Arau-
jo, nao dar este Author medida regular ao a|)aro da
penna, pois quazi, que tern tanta altura para eima
dos lados, como a que estes ten), formando assini

huni aparo irregular, desairozo, e sujeito a varios in-

convenientes, sendo os iiiaiores a falta de conserva-"

i^ao da tinta, e do mesmo aparo.
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e da-se-lhe o corte (21) com a ponta do ca-

(21) Se a peniia for para hastardo, ou para letra

corrente, conio o he a peuiia a Est. a. deve a vacha
tcr a tei(ja parte do aparo ; porein se for para bastar-

diiiho, como a penna b Est. 2. deve ter tres quartos
da altura dos lados; e se for para cursivo, como a

penna c da mesma Est. 2. tera soniente metade, o
que tudo claramente se mostra pelas linhas, demon-
stradas pelos algarismos ]. e 2. que atravessao as pen-
nas da referida Est. 2. na extreniidade superior das
rachas : donde iiiferimos, que em j)roporqao da altu-

ra da Jetra, para que a penna se aparar assim deve
ser o seu corte; como tambem a grossura da penna,
a qual sendo para hastardo deve ser de n,° 5, ou 6,

para bastardinlio de n." 3, ou 4, e para cursivo de
11." 1, ou 2; tirando-se desta regra somente a penna
para a Ictra corrente; a qual ainda que he do tama-
nlio da cursiva, sempre se deve escrever com a pen-
na de bastardo, por esta aturar mais escrita, que as

outras; poreui he necessario afinar os bicos ate fica-

rem agudos, e cortao-se iguaes. Este he o melhor
aparo para a letra corrente.

Certo Mestre desta Cidade manifestou ultima-

Tuente, que com a penna aparada com duas rachas

se escreve melhor, do que com o aparo commum de

Jiuma so racha» o que aqui nao admitto pelos moti-

vos seguintes; l." porque o sobredito aparo de duas
>achas nao pode servir mais, que para bastardo, ou
para outra letra da sua grandezu, v. g. para a letra

Gotica da Est. 42 :
2.° porque com este exotico apa-

ro nao se pode de huma so vez, dirainuir proporcio-

iiahnente o grosso na parte curva: 3.* porque he me-
mos duravel : 4." porque huma penna assim aparada
se faz dependente no seu exercicio de hum variavel

iTjanejo : 5." tinalmente porque basta nao servir para

huma letra expeditiva, ou corrente, e ser inadmissi-

\el de varios preceitos, que tenho proposto, e que sao

de absoluta necessidade, para nao se fazer conimemo-
ragao do referido aparo.



Para se aprender a Escrever. 55

nivete de hiima so vez, conservando a este

tem}Do a peiina lirme (22) : alinao se depois

OS bicos, ticaiido o da direita inais grosso,

que o da escjiierda, (posta a penna em ac-

^ao de escrever), e cortao-se sobre a nnha
do dedo pollegar, ou em ciina de hunia
penna mettida dentro da outra : para isto

atravessa-se o canivete, miraudo a ponta
deste para a parte do peito ; eiu ciija accao
se cortao transversahnente os bicos de ina-

iieira, que o inais grosso lique niaior, e o
mais delgado meuor. (23)

(22) O melhor modo de dar a racha a penna,
para Hear perfeita, lie oljrigando-a com outra [>emia

nova a abrir. Para e^te liiu da-s^e prinieiro coin o ca-

nivete huma pequena racha, e dcjjois com a outra
penna ohriga-se a aljilr niais, teudo cuidado de p6r
o dedo pollegar era cima (io lonibo da penna junto
a primeira fenda, para que nao abra demaziadamente.

(23) A linha obliqu;i, onde descanqao as pennas
Est. 2. mostra a inclinacao dos bicosj a qual he de
15 graos, como se acha demoustrado,

Advirta-se, que sendo a penna grossa devera-se
chanfrar os bicos na extremidade inferior, pela par-

te de fora: para este fim deita-se o canivete sobre o
lombo da penna, quazi no fim dos bicos, c quando
a apara do chanfro estiver a sahir, snstenta-se o ca-
nivete, p6e-se quazi perpendicular sobre a penna, e

cortao-se os bicos junto com o corte do chanfro.
Quando esta operaqao se faz de huma vez, Hca a
penna perfeitamente aparada.

Araujo nao segue isto, pois da a todas as permas
huma mesma altura de racha, como se ve da referi-

da Est. 5. da sua Arte, sendo assim o unico Autlior,

que ate ao presente tal voiza observa, e a razao uos
mostra o contrario.
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§. X.

Postura do Corpo, Assento, e Cavieira, ou
Meza para Escrever.

JtIe este hum ponto dos mais essenciaes,

que hum Mestre deve fazer observar exa-
ctamente a hum Discipulo, pois da m^ po-
si(;;a,o do corpo nasce miiitas vezes nao se

aprender perfeitamente a escrever, e a rui-

na da saude, principahriente a falta de vis-

ta
;
por cujos motivos deve o Mestre, logo

que o Discipulo entrar a exercer a Arte,

ensinar-ihe a postura regular do corpo, de-

clarando-lhe o quanto prejudicial Ihe vira

a ser o contrario.

Hum Discipulo deve estar sentado so,

em assento proporcionado a sua altura, e

da carteira, ou meza, onde estiver escre-

"vendo, de sorte que afastados os brai^os al-

gum tanto do corpo cheguem os cotovelos

acima da carteira. (24)

O corpo deve estar direito, sem tocar

com peito na carteira (25), em cima da

(24) A carteira, ou meza para 88 escrever deve
ter OS prumos exactos, para que esteja firme.

(25) Sou eu o unico Mestre ate ao presente, que
nesta Capital tern a sua Aula estabelecida ao uzo das
de Londres, vindo assim a ter cada Discipulo sua
Carteira separada para escrever; cujo uzo he provei-

tozD, necegsario, e preferivel ao da meza, Ainda uU
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qual estara assente o brac^o direito ficando

de fora a distaucia de cjiiatro dedos, como
tambem o esquerdo para conservar a posiu-

ra do corpo, e iiao deixar chegar o peito

a carteira, on nieza, porque prejudica a

saude.

A cabec^a ignalmente deve estar perfi-

lada com o corpo, e o papel, seguro pela

mao esqiierda, e alguiija coiza inclinado,

para a esquerda.

§. XL

Mkliodo de pegar na Penna.

JcjSTA circumstaticia lie das mais attendi-

veis, pois sem a qual lica como impossivel

o executar-se priiuorozamente a Arte de Es-
crever : sobre este assumpto todos os Au-
thores tern feito grande recommendacao, e

declarado diversos methodos, e do seguinte

fiz eleii^ao por ser o mais liberal, Hrme, e
facil de uzar.

• A Penna se deve tomar com a mao di-

reita sustendo-a com os tres dedos, polle-

gar, indice, e maior: este deve estar encos-
tado ao lado direito da penna, logo acima

timaniente renovei a minha Aula, e a elevei a maior
perfeigao : de sorte que nesjU purticular, iiao sei, que
mab se posiju fazer.
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da extremidade superior do aparo, para
que a penna jflque liberta a operar suas fun-

^oes, como tambem para aceio do dedo,
pois andando este mais baixo se ^uja de
tinta: o indice unido ao uiaior descaiic^ara

sobre o lombo da penna, e o pollegar algu-

ma coiza curvado (como tambem o indice,

e o maior) se conservara, sustendo a penna
do lado esquerdo: os dedos, annular, e mi-

nimo estarao lirmes sobre o papel, e quazi

recolhidos para a palraa da raao (26) de
inaneira, que fazendo-se o maior movimento
com a penna, at^ onde permittirem os de-

dos, que a sustem, nao toquem estes nos

dois, que estao curvados para dentro.

O piilso deve estar assente da parte di-

reita, e levantado alguma coiza da parte es-

querda, de sorte que a rama da penna fi-

que direita ao hombro; alem disto deve o

pulso conservar-se firme, ao tempo que se

manobrar a penna, para que o tra^o saia

recto
;
pois do contrario sahira tremido.

(26) Araujo manda, que o dedo annular se es-

tenda para a palma da mao, e o minirao para fora;

cujo methodo me parece pouco firme , e violento,

pelo constrangimento, c[ue for^ozaraente ha de cauzar.
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i XII.

Da Collecfao das Paulas.

ENDO sido sempre o men iiitento, desde

c]ue exercito o emprego de ensiiiar, procu-
rar meios taceis, e se2;nros, para que os

lueus discipulos aprendao a escrever com
brevidade, e perfei^ao ; e conhecendo pela

experiencia, que as pautas deliuiadas com
a inclina<;'ao da letra, facilita muito, e ser-

ve de grande aiixilio a quern apreiide a es-

crever, teuho para este fini conipletado hu-

ma collecfao de j)autas para todos os Cara-

cteres de letras, que nesta Arte ensino, as

quaes se acharao ii venda junto com esta

Obra.
A pauta n." 1 serve para se formar as

duas prinieiras li^oes da Letra Inuleza, co-

mo adiante ensino, e tambem se deve uzar

110 principio de todas as li^oes ate a de
Bastardinho, escrevendo por ella algum
tempo, poiido a debaixo da escrita, para
deste niodo adquirir a iuclina^ao da letra,

que he o seu primeiro, e principal preceito,

sem o qual nenhuma letra pode ser boa.

A pauta n."* 2 he para se escrever a
primeira li^ao de Cursivo da Letra Ligieza.

INo seu uzo se observara com exactidao a

inclina^HO da letra, guiaudo-se para este
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jBm pelo paralleiismo obliquo, que demons-
tra a pauta, e chegando as hastes simplices

tanto superiores , coiiio inferiores a linha

media, que divide os espac^os das regras

;

e as hastes conipostas, isto he, as que tern

rama, e as letras niaiusculas excederao a

dita linha media ate ao meio do espaco,

que vai desta Hoha a regra immediata, tan-

to superior, como inferiormente.

A pauta n.° 3, he para se formar a se-

gunda li^ao de Cursivo. No seu uzo se ob-

servara o mesmo, que acima deixo dito,

advertindo porem, que as hastes compos-
tas, e letras niaiusculas devem chegar a li-

nha, que divide o meio espaco, que ha en-

tre regra, e regra, e o p, t, e ponto do i de-

vem tocar a primeira linha da parte supe-

rior da re2:ra.

A pauta n.o 4, he para se escrever o

Cursivo geral da Letra Ingleza, isto he a

letra de que se deve fazer uzo na pratica,

por ser a mais proporcionada para o expe-

diente, e assim esta pauta serve geralmente

para todos. No seu uzo se obervara, que
as hastes simpleces cheguem a linha media
do espaco, que ha entre regra, e regra : as

hastes conipostas, e letras maiusculas a li-

nha, que divide o meio espaco, e o p, t, e

ponto do i, que toqueni a primeira linha

da parte superior, e deste modo ficarao as

hastes simpleces com duas alturas, do cor-

po primitive da letra ^ as compostas, e le-
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tras maiusculas com tres, e o /;, t, e ponto

do i com huma da parte superior.

A pauta n.° 5 he para se aprender a

escrever os Caracteres das letras Pnrittoue-

rcr, e Aldiiia : estii deliniada com vinte graos

de ohliqiiidade, que he, a que determinei

dar as referidas letras, coino adiante ensi-

110. F6rmao-se pela dita pauta tres diffe-

reiites alturas de cursivo de ambos os Ca-
racteres, isto he, maior, menovy e mimnio :

o maior escreve-se pelas regras mais largas,

que estcio divididas em tres partes, che-

gaiido as maiusculas, e as hastes superio-

res, e iui'eriores da Letra Aldina, a primei-

ra liulia demonstrada nas extremidades pe-

la letra A; e as maiusculas, e hastes da
Letra Portu^ueza a linha demonstrada nas

extremidades pela letra P. O cursivo me-
nor escreve-se pelas regras mais grossas,

que estao do meio da pauta para baixo,

chegando as maiusculas, e as hastes da le-

tra Aldina a linha acuzada por A; e as

maiusculas, e as hastes da letra Portugue-
za a linha acuzada por P. O minimo escre-

Te-se sobre as linhas grossas, que estao no
lueio das regras mais largas, e as hastes da
Letra Aldina, e maiusculas corresponden-
tes, chegao as linhas tinas da regra ; e as

maiusculas, e hastes da Letra Portugueza,
devem ter o dobro das da Letra Aldina.

Desta pauta se deve tambem uzar por
algum tempo no principio de todas as licoes

\
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de ambos os Caracteres, para assim se ad-
qiiirir a obliquidade preciza.

A pauta n.o 6 he para se aprender a

escrever os caracteres das Letras Romana^
e Gbtica ; como estes caracteres se formao
perpendicularmente, deliniei a pauta para

este tim com o parallelismo tambem per-

pendicular, e por elle se deve guiar toda a
letra. As regras desta pauta, que estao di-

I'ididas em tres partes ofFerecem caminho
para se escrever differentes alturas de Le-
tras: p6de-se escrever as letras, que iiaTy-
pographia se chamao Breviario maior, ou
Fandtcta , Leitura , Tanazia , Parangona

,

^'c. A Pandecta escreve-se no claro do cen-

tro da regra, isto he, eiitre as linhas gros-

sas, e as suas hastes, e maiuscidas corres-

pondentes, tomao a altura das liuhas gros-

sas da mesma regra. A Tanazia escreve-se

iios dois tercos da regra ; e a Parangona
nos tres ter(^os, e as hastes, e letras maiiis-

culas correspondentes chegao a priineira li-

nha fina horizontal, tanto superior, como iii-

feriormente. A Leitura pode-se escrever en-

tre as duas linhas finas, que fazem separa-

^ao das hastes da Parangona.
Alem disto p6de-se formar pela refe-

rida pauta as letras maiiisculas de muitos
differentes tamanhos, porque como estas le-

tras sao forraadas dentro de hum quadrado,
como se ve na Est. 39, e o deliniamento da
pauta, forma huma serie de quadrados,
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quem souber tirar partido della, achara as

propor^oes para todas as letras niaiusciilas,

e tambeni ])ara as miniisciilas, guiando-se

pelos preceilos, e proporcoes, que mostrao
as Est. 38, e .39.

Este especulativo a cerca das letrag

ronianas, que se podem fazer pela pauta
n.° 6, se entendera tambem a respeito das
Jetras goticas, as quaes se podem escrever

pela dita pauta dos mesinos tamaohos das
romauns.

Julgo ter explicado o necessario para
se poder fazer uzo das ret'eridas pautas

;

cujo invento lie propriamente meu : pelo
que me tica a honra, e gloria de primeiro.

C A P I T U L O III.

§. XIII.

Noticia da Leira Ingleza, de sitas principaes

variafueSy e Authores.

IN ENHUMA das Na^oes da Europa tardou
niais, que a Ingleza em formar hum cara-

cler cursive, que dominasse geralmente em
o ensino de todo o Reino, pois ate que pu-
blicarao suas obras Lucas Materot^ Jiatural

de Borgonha em 1604, o insigne Joao Van-
del Welde^ natural de RolerdUo em 1605, e
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o famozo Luiz de Barbedor^ natural de Va-*

ris (o nielhor entre os Francezes) em 1647,
nao sahio entre os Jnglezes obra alguma a
este respeito, nem se desviarao do sen Ca-
j-acter antigo de Letra ; cujos Alfabetos,
Maiusculo, e Minuscnio preseuto na Es-
tampa 8/ desta Arte, que era derivado do
Gdtico- Romano, e Ihe dao o nome de Chan'
cellaresca.

Do primeiro dos Anthores citados se

aproveitarao para formar a Letra Italiana,

de que fazem grande iizo em sens escritos

:

do segundo para a Letra Aldina, ou Grifa;

e do terceiro em fim, para a sua letra cur-

siva, segundo claramente se deixa percebeF

pelo cotejo de humas com outras letras,

pois em men poder conservo as obras dos
ditos Authores.

Deste modo regnlarao os Inglezes, ain-

da que hum tanto tarde, todos os seus Ca-
racteres, e tizerao ver com a penna, que ti-

nhao tao delicado gosto em a Calygraphia,

como em as obras das mais artes.

Elles niio so imitarjio os Caracteres dos
outros Authores Estraugeiros; mas tambem
OS excederao, aperfei^oando os mesmos Ca-
racteres, e destes extrahindo outro, que de-

liominarao CarucUr In^lez,

J)ecIarado ja o Caracter da Letra pri-

maria, que os Inglezes escreviao, antes de
comporem, o que hoje geraliuente escre-

"vem, OS Authores, de que se valerao para
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este fim, e as vantagens, que alcan^arao

sobre os mesmos, passarei a dar iioticia de

seus Authores, ainda que poucos, porque

nao seiido Carlos Snell, Joao Clark, e Jo/-

ge Shelli/, unices entre os Inglezes, que at6

ao presente tem tratado scientificameiite da
Escrita, todos os luais soniente se tem re-

duzido a Frdlica da parte Iniitativa, publi-

cando excellentes collec^oes de originaes, e

guardando lium profiuido silencio, no que
diz respeito a Theorica das regras da Arte
Calygraphica.

O primeiro Author, de quern temos
Iioticia, foi Thomas Watson^ que vivia em
1665, (27) de quern conservo algumas obras,

das quaes intiro ter sido Watson famozo Ca-
lygraphico ; mas seguindo em parte a Bar-
bedor.

Cocker, contemporaneo de Watson, es-

creveo em 1666; mas nao fez mais, do que
seguir o primeiro.

Carlos Senell, o primeiro, que em In-

glaterra ensinou a escrever com regras fnn-

damentaes, como se ve da sua obra, que
publicou em 1710, na qual apresentou to-

(27) Ebte anno he memoravel em os annfies In-
glezes , nao s6 por haverein estes ja recoiihecido a
Beu Rei Carlos 11. filho do des^ra^ado Carlos I. co-
mo tambeiu pela cotupleta victoria, que aijuelle Mo-
narca ganhou aos Hollandezes, com queni estava eta
guerra, tomando-lhcs 2-2 navios, e obrigaiido-03 dts-
te modOj a que ajustassem as pazes de Breda.

£ V
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dos OS Caracteres, que naqiielle tempo se

iizavao, demonstrando mathematicamente
o modo de os formar.

Aos referidos Authores, e a sens con-
temporaneos segiiio-se Joao Clurk^ que em
1714 publicou liuma volumoza obra, ua
qual excedeo a Carlos Sntll, nao so na \e-

iocidade, que demonstrao seus Caracteres;
mas tanibem nas proporcoes, que deo a le-

tra cursiva.

A Joao Clark seguio-se Jorge Shelly

,

que publicou sua obra em 1715, na qua!
niostrou a delicacleza da sua penna, e deo
hum novo methodo para o ensino da letra

cursiva. Tanto este Author, como os ou-

tros acima nomeados, uao derao regras al-

gumas para as Letras Maiusculas, e as que
derao sobre as Miniisculas, sao tao cheias

de matliematica, que pode dizer-se terem
elles escrito mais para os adultos, e dou-
tos, que para a mocidade.

Alem dos ditos Authores tern Inglater-

ra abundado eui outros muitos; mas ne-

nhum escreveo regras sobre esta materia, k
excep^ao, dos que acima ficao nomeados;
porem os mais modernos, e particularmente

Latigford^ tem aperfei^oado tanto o Cara-
cter da Letra lugleza com tao delicado gos-

to, que deixao sepultados aquelles, que os

referidos Authores antigos escreverao de-

bdixo de confuzas regras mathematicas.
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§. XIV.

Descripcao da 1 .' Estampa da Arte,

PRiMEiRA Estampa, ou Frontispicio da
Arte, representa ham Escudo oitavado, no
qual esta escrito em diversos caracteres o
titulo da Obra, e o Augusto Nome do Se-
renissimo Principe D. Pedro, como pode-
roza Egyde contra a malevolencia

, que
eempre procura denegrir o merecimento da-
quelles, que com assidua applica^ao so de-

zejao ser uteis a Patria, e ao Soberano, a
quem tem a gloria de pertencer.

Sobre o dito Escudo ha huma Coroa
sustentada por dois Genios Jovens, que era

attitudes symmetricas, parece fallarem aos
Guerreiros, que estao dos lados do Escudo
vestidos a Romana, os quaes tambem em
attitudes identicas estao domando, e aba-
tendo o orgulho, e a mordacidade, a inveja,

e aignorancia; cujos vicios estao simboli-

zados nos Dragoes, e mascaras, que Ihes

servem de baze.

Toda esta allegoria he dezenhada em
forma de la^aria, e de huma so pennada,
formando huma tarja, que embelleza a Obra,
e accredita o seu Author.

E 2
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Methodo de comefar a aprender o Caracier
da Lctra Ingleza.

C A P I T U L O IV.

' §. XV.

• Obliquidade da Letra Ingleza,

XJe todos OS Caracteres de Letras, qne na
Eiiropa se tern seguido, he o Inglez o niais

obliquo: sens Authores Ihe dao 35 graos

de obliquidade: o mesmo sigo nesta Arte;
cuja demonstra(jao presento na Est. 3.' Fig.
2."; e cujo methodo de a procurar he o se-

guinte.

Trace-se a linha recta AB Est. 3.« Fig.

2/ sobre a qual levante-se perpendicular

(28) CD : tome-se hum seniicirculo gradua^

(28) Para se levantar liuma linha perpendicular

Bobre qualquer baze plana, toma-se huma medida ar-

"bitraria com o compasso, por exempio, do ponto a
ao ponto Dy e deste em igual distancia ao ponto b
Fig> 2. Est. 3. recebendo depois no compasso a dis-

tancia comprehendida de a a 6, coUoca-se huma pon*
ta do compasso em a, e fazendo gyrar a outra, tra-

^a-se o arco rex : depois sem mudar de medida obra«
^e o mesmo respeito a ft, e desereve-se o arco zcs; 6
qual cortando o primeiro arco em c, dara o ponto»
que corresponda perpendicularmente a JD : logo a li-

nha, que se lanqar do ponto c ao ponto D, sera per-

peadicular^ pois nao pende nem para a, nem para b.
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</o, como se mostra via inesma Fiir. 2/ Est.

3/, e collocaiido-o sobre a linha recta AB,
de sorte que as extremidades inferiores se

ajustein cum a dita iinha recta AB^ e o

centre com a perpendicular CD; collocado

o seraicirculo desta forma, se contaraO do
ponto C para a direita pela graduac^ao do
semicirculo 35 graos ; cujo ponto se mar-
cara no papel, e determinara a obliquidade

proposta, e por conseguinte o Angulo de
35 gr^os CDE : desviando depois o semi-

circulo, se lancjara a linha obliqua EDF,
que se acha demonstrada por pontinhos na
referida Fig: 2.' Est. 3.'

§. XVI.

Primeira Li^ao,

A. PRIMEIRA licao, que hum Mestre deve
applicar ao Discipnlo no ensino da Caly-
graphia he a das linhas rectas, Li(^ao pri-

meira Est. 3." (29) estas se f6rm;io oblifjua-

niente coru a penna de bastardo, (30) carre-

(29) Araujo sobre esta li<^ao nao fez mais, do que
formar liiihas, pois nem Ihe assignou a distaiicia, que
se deve guardar exactamente entre huma, e outra
linha; preceito essencial, que deve ser ensinado.

(30) Da penna de bastardo se deve uzar ate a li-

^ao decima, desta liqao por diante ate a primeira de
cursivo da penna de bastardinho, e da primeira de
cursivo attf o fina deste, da penaa de cursive.



70 Rcgras MethofMcas

gando sobre o bico direito, por este ser maiop,

que o esquerdo, ate ficar igual com o oufro,

€ trazendo-a com forqa sempre constante,

desde a linha superior da regra ate a infe-

rior, para que o tra^o saia com grossura
igual, a qual se deve executar em os mais
trac^os desta licjao

,
pois nao devem ficar

buns mais grossos, que outros, advertindo

que ao coniei^ar estas linhas, ou outras de
maior extensao, os dedos, que touiao a pen-

na devem estar pouco curvos; porem cur-

vao-se mais em proporc^ao, que a penna vai

descendo formando a linha: alem disto de-

"ve-se guardar na forma^ao das referidas li-

Jihas,' ou trac^os hum mesmo parallelismo,

de maneira que dos espa<^os, que occupao
tres linhas, menos a grossura de huma, se

forme o Rhomboide demonstrado na F/'o-. 1.

£st. .3.', donde se infere, que o espa(^o, que
deve haver entre linha, e linha, he metade
da altura de huma, tomada na obliquidade

da mesma linha: logo os espacos, que oc-

cupao tres linhas, devem formar a altura de
huma.

Achando o Mestre, que o Discipulo

esta desembara^ado na formatura das li-

nhas da primeira li^ao, formando-as com os

preceitos acima declaradoSj o passara para

a li9ao seguinte.
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§. XVII.

Sei^iuida Licao,

A. MAIOR belleza da Escrita consiste na
re<^nlari(lade dos ciirvos, donde resulta a
i^ualdade das Letras

;
por cnjo motivo se

faz indispensavel o exercicio da segunda li-

cao, fazendo por conseguir execulalla per-

feitamente, pois conio coiista de linlias cur-

vas em anibos os extremos, pelo seu uzo se

consegiie a igualdade, que se deve guardar
em a formacilo das Letras.

A segunda licao Est. 3/ he o que vul-

garmente se chama ligacjao : snas linlias

curvas em ambas as extreuiidades, e suc-

cessivamente ligadas liumas as outras, Ibr-

mao-se siibindo com a penna (algum tauto

inclinada sobre o bico maior, com o qnal
se forma o traco hno) subtilmente ate a li-

nlia superior da regra, e gyrando a penna
em forma oval para o lado direito, se for-

mara o curvo superior, donde descendo ate

k linha horizontal da niesma regra, forman-
do a linha magistral, se torna a fazer o mes-
mo gyro com a penna, para o lado direito,

para se formar o curvo inferior da dita linha

magistral : subindo immediatamcnte seni

levautar a penna formar-se-ha outra linlia

porno aprimeira; vindo assim a executar-
se duas linhas de huraa vez, uiio paraado



72 JRegras Methodicas

com a penna, senao ao ineio da altura do
tra^o fino, que continiiar para a terceira,

quiiita, e setima linha, &c. Depois conti-

nuando-as, havera grande ciiidado em Ji-

galias com o meio tra(;;o fino deixado, de
sorte que nao se perceba onde se suspen-
deo a penna: alem disto se adverHra, que
as exh'emidades curvas da linba nao devem
ter tanta gross ura, como tern a parte recta

da mesma linha, sendo necessario para es-

te fim alliviar a penna nos curvos, de fornia

que chegando a tocar nas linlias superior,

e ir»ferior da regra, esteja extincto o grosso:

este preceito hem executado da a Letra In-

gleza muitagrac^a; mas para ser bem ob-

servado, (levemos contenjplar as referidas

linhas desta li^ao, (e igualmente todas as

linhas curvas) como divididas em seis par*

tes iguaes, e notareraos tanto superior, co-

mo inferiormente a sexta parte, para pro-

porcionaUnente diminuir agrossura dos cur-

ios, OS quaes devem ser uniformes.

Quanto a distancia, que deve haver

entre linha, e linha, he a mesma, que fica

declarada a respeito das linhas da primeira

li(^ao, formando assim o espa^o, que occu-

))a tres linhas menos a grossura de huma, o

Rhomboide demonstrado na mesma jEs/. 3.'

Fig. 3/; e o mesmo se entendera a respeito

dos tra(^os finos, cujos devem ficar colloca-

dos ao meio do claro, que ha entre linha,

e linha, relative a esta li^ao.
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Tei)do-me a experiencia mostrado, pe-

la continua^ao de ensinar, que as duas pri-

iiieiras Ii<j6es acima declaradas custao aos

principiautes grande trabalho , gastaudo

miiito tempo, primeiro que chegueui a fa-

zellas com a perteic^ao, que se reqiier, e he

necessaria : querendo pois facilitar-lhes a

brevidade de as executar com os preceitos,

que ticiio especiticadoy, inventei liuma pau-

ta (que se vende com a collec(^ao das Es-
tampas) delineada seguudo os referidos pre-

ceitos, pela qual se forma a primeira, e se-

gurida licuo; cujo methodo de a uzar he o

fceguiiite.

Mctliodo de uzar da Pauta das duas pri-

meiras lifoes,

i\lo exercicio da primeira li^^lo das linhas

rectas se uzara da ret'erida pauta, collocan-
do-a debaixo de papel de pezo, (por se v^r
nielhor) e pela sonibra das linhas mais gros-

gas se tormao os trac^os obliquos, desde a
linha superior da regra, que a inesma pau-
ta mostra, ate a inferior; isto se uzara pelo

espac^o somente de 15 dias; lindos os quaes,

se continuara no mesmo exercicio ; mas
sem a pauta, regrando entao a Escrita da
niesma forma, que represent a a pauta, no
que respeita a altura, que os tra^os obli-

quos devem ter.
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Passando-se para a segunda li^ao, se

tornara a uzar da pauta, collocando-a tam-
bem debaixo de papel de pezo, formando
OS tracos fiiios pela sonibra das linhas mais
delgadas, e os tracjos grosses pela sombra
das liiihas niais grossas, tudo conforiiie tica

aciina especificado no §. XVJ, e isto pelo

mesmo prazo de tempo deterrninado para
as linhas rectas.

C A P I T U L O V.

§. XVIII.

Terceira Licao.

ODAS as letras, de que esta terceira li^ao

trata, e as mais restaiites do Aifabeto Mi-
nusculo, a excepc^ao do .r, se devem fazer

de huma vez sem levantar a penna, porem
primeiro que explique o como se formao,

iiotarei as situa(^oes da penna, e como esta

se deve levar na forma^ao dos curvos, nao
obstante, o que fica dito sobre a segunda
ligao: preceitos estes, que se devem sem-
pre ter em ponto de vista.

As situafoes da penna, de que se faz

maior uzo no exercicio da Escrita , sao

duas: primeira, quando desce, na qual se

forma a maior gross ura da Letra, carregan-

do sobre o bico direito, ate ficar igual com
o esquerdo; seguuda ,

quaiido sobe, na
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qual se forma o fino, alliviaiulo a pemia, e

inclinando-a hum pouco sobre o bico direi-

to. Estas siUia^oes se tomarao como regra

geral, except ii and o da primeira somente a

haste da ietra r, pois ainda que lie feita

desceiido com a penna, esta &e deve levar

com tanta suavidade, que descreva hum
tra^o tiiio, como ella descreve na se2,uuda

situa^HO, para que a dita haste tiquo iutei-

rameiite fina. Alem disto teremos tauibem
como regra geral, que os curves das Le-
tras, no Caracter luglez, devem ter o gros-

60 diminuido proporcionalmente, ate que
tocando ua liuha superior, ou interior da
regra, finalize o dito grosso : para este fnn

lie necessario levar a peniia com sua\idade
carregando progressivamente ,

quando o

curvo for superior, e alliviando, quando for

inferior.

Compreliendidas as situacoes da pen-
na, e a norma de a manejar nos rurvos, se

passara a formac^ao das Lefras Minusculas,
de que a terceira li^-ao Est. 4/' consta, de-

vendo o Mestre ensinar pritvieiro ao Disci-

pulo a forma de regrar a Escrita, conforme
niostra a Elst. no que respeita a altura da
Ietra, e do espacjo, que ha entre huma, e

cutra regra; o qual sera igual a mesma al-

tura da Ietra : depois Ihe ensinara a formal-

las, como abaixo explico.

A Letra c n.° 1 principia-se da sexta

parte superior da sua altura, (como se moj>-
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tra pelas linhas rectas, que dividem os dois
cc coiitornados em 6 partes iguaes) forman-
do huma cabecinha de grossura media, e

gyrando a penna, curvando o tra^o para a
esquerda, ate tocar no regrado superior,

demonstrado nas extremidades pela Letra
c/, se forma o primeiro curvo de metade da
largnra, da do se,s:undo, como se observa
pelas linhas finas obliquas tra^adas nos di-

tos cc contornados ; e descendo immediata-
mente ate o regrado inferior, demonstrado
nas extremidades pela Letra/, curvando a
linha magistral para a direita se fara o se-

gundo curvo, terminando o tra^o fino ao
ineio da altura da regra, onde deve ligar o
seguinte c, como demonstra a linha media
da mesma regra.

A Letra e u.° 2 come(^a-se do meio da
sua altura por huma linha fina, (mais obli-

qua, que a primitiva) que prolongando-a
ate o regrado superior se continiia como a
letra c ; tendo cuidado, de que a dita linha

fina fique ligada ao meio da primitiva, para
formar o olho do e, no qual se da depois

hum toque no fino, para o fortiticar.

A Letra o n.o 3 he huma figura oval,

que deve ser come(^ada do lado direito, na
ter^a parte superior da sua altura, e ele-

vando o tra^o ate o regrado se fara o curvo
superior de igual largura, que o do inferior,

e continuando-se immediatamente o tra^o

ate se encontrarem as suas extremidadeS;
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haverd grande cuidado de as ligar de ma-
neira, que nao se conhe^a onde se priiici-

piou.

A Letra a n." 4 he composta de hum
0, e de hum i: a sua uniao se fara de for-

ma, que o ovado do o se conhe^a perfeita-

niente.

Principia-se como a letra o, e encou-

trando-se as suas extremidades, sem parar

com a penna, prolonga-se o tra^o a linha

superior da regra, donde descendo logo ate

a inferior se curva a haste ; cujo fino termi-

nara no meio da altura da regra.

A Letra i, comprehend Ida no niesmo
numero 4, he huma linha mixta, recta na
extremidade superior, e curva na inferior:

logo deve-se principiar como as linhas da
1.* Li^ao, e acabar-se, como se acabao as

da 2.* terminando o fino no meio da altura

da regra, onde se Ihe unirmos outro i, re-

sultara hum u ; de que se infere ser a Letra

u composta de dois ii, sem os sinaes jsupe-

riores, como mostro nos u6meros 20, e 21

da Li^ao 5/ Est. (J/

A Letra m n.° 5 f6rma-se de tres li-

nhas : as duas primeiras sao curvas na ex-

tremidade superior, e rectas na inferior: lo-

go devem-se comecar como se comecao as

linhas da 2.* Li(jao, e acabarem-se como as

da 1.* A terceira curva em ambas as suas

extremidades forma-se, como t)ca presrri-

pto no §. XVU: estas linhas ligadas ao meio
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da sua altura, occupao dois espai^'os, que
devem ser paralielos.

A Letra n comprehendida no mesmo
n.o 5 conjpoe-se das duas ultimas liuhas de
hum /w, occupando assim hum so espa^o*

A Letra r n." 5 coiue^a-se, formando
huma linha, como a priuieira de hum n; na
cjual ao raeio da parte direita se liga hum
fino, que se eleva a liuha superior da regra,

donde descendo ate a quarta parte do re-

grado, (como se mostra dos dois rr contor-

nados) sobe curvaudo-se sobre o lado di-

reito.

A Letra s n.'^ 7 come^a-se, formando
hum tra^o lino recto (31), que se prolonga
k linha superior da regra, donde descendo
pelo mesmo lino brandameute sem o engros-

sar ate a quarta parte superior, sahe-se

com a penna para o lado direito, formando
huma liuha curva em sens extremos, a qual
se continua ate k quarta parte inferior, on-

de sobre o tra^o lino se linaliza a Letra

com huma cabecinha grossa, como tudo se

mostra nos dois ss contornados.

A Letra v n.° 8 forma-se da segunda
perna do n, elevando-se deste o tra(jo final

ate a linha superior da regra, donde se

desce, engrossando-se metade da grossura

da linha primitiva ; e se diminue progressi-

CSl) ^ traco fino recto do * deve ter 50 graos

de oblic^uidade.
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vamente ate ficar igual com o fino ao mcio
da altura da Letra, depois na quarta parte

superior, he que deve ligar o seguinte v,

como se observa nos dois vv contornados.

A Letra x n." 9 he composla a simi-

llian(;a de dois cc, ficando o primeiro iuver-

so ; cuja iiniao deve-se fazer de sorte, que
a inaior grossura do .r fique transversal da
es(|nerda para a direita, e os dois lados op-

poslos inteiramente finos : isto para se fazer

perfeitamente, he uecessario, que o primei-

ro c tique grosso scmente ate o meio da
parte superior, e o segundo do meio para

baixo ; eiitiio uuindo o meio grosso do pri-

meiro, com o meio grosso do segundo, se

formarii a dita grossura transversrd, (a qual
iiao deve exceder da grossura das mais le-

tras) e ficarao os dois lados oppostos intei-

ramente finos.

A Letra z n." 10 come^a-se, formando
hum tra^o horizontal de movimento curvo
em sens extremos, ao qual da parte direita

se Ihe une huma linha fina, e recta (32),

que se prolonga ate a linha interior da re-

gra, onde se Ihe ajuntara da parte direita

outro tra90 horizontal, como o primeiro.

(32) A linha recta do z deve ser tao oliqua que
dividu hum quadrado da giandeza do mesmo z em
do'.s ani^ulos rectos, e por conseouinte Ihe chamare-
mos linha diagonal, como se acha Ueuiouhtrado uo z

contornado.
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C A P I T U L O VL

§. XIX.

Quarta Li^ao,

jliM Discipvilo formando perfeitamente

as Letras da 3/ Li^ao, ciijas hastes nao
excedem do corpo priniitivo da Letra, pas-

sara a formal* as restantes do Alfabeto Mi-
iiusculo, de que a quarta Li^ao Est. 5.*

consta; nas quaes ha duas diti'erentes has-

tes, a saber : haste simples, e haste compoS'

ta. A simples occupa para cima da liuha

superior da regra, ou para baixo da inferior

conforme a sua construc^ao huina altura,

e huDi quarto do corpo primitivo da Lelra;

e a composta altura e meia do mesmo corpo
primitivo, tanto superior, como iuferior-

iiiente. (33)
Comprehendidas as alturas, que se de-

Tem dar as hastes, se formarao as Letras,

como abaixo ensino.

(33) Araujo da deraaziada altura as hastes, de
maneira que para nao se encontrarem sera preciio

(por me sxplicar assira) huma folha de papel para

se escreverem duas regras, e por esta cauza se achao

algumas hastes embaraqadas com outras (hum dos

erros inais crassos^ nas Est. 14, 15> e 18 da sua

Arte,
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A Letra / n.* 1. nao se diflerenqa do
corpo primitivo do i, em oiitra coiza, que
em o duplo, e hum quarto dasuaaltura:
logo deve-se formar, como fica dito no §.

XVIII. num. 4; quando porem sefoimarem
dois //, (como tambem dois bb^ dois AA, e

dois k/t) o primeiro sera de haste simples;

mas o segundo deve ser de haste composta,
e se fara da maneira seguinte.

Hum quarto acima da linha superior

da regra, demonstrada nas extremidades
pela JLetra (/, se comera hum traco lino,

(mais obliquo, que o magistral), que se

eleva a linha demonstrada nas extremida-
des pela Letra b, onde gyrando a penna
para o lado esquerdo, se furma o curvo su-
perior, e descendo ate a linha inferior de-
monstrada nas extremidades pela Letra yi
se linaliza como o / de haste simples.

A Letra b n." 7 fornja-se de hum /,

continuando deste o traco final ate a linha
>

superior da regra, donde se desce, engros-
sando-se o trac^o, como fica dito a respeito

da Letra v. Da quarta parte superior deve
sahir hum fino, com o qual liga o seguinte
by em distancia igual a sua largura.

A Letra h n.o 2 comera- se, formando
huma linha recta, como as da 1/ Li^ao, e
acaba-se, juntando-lhe outra da parte di-

reita como a da segunda perna de hum ?i,

o que claramente se mostra no mesmo n."

2, de que se iufere ser a Letra h composta
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de hiima linha recta, e outra cnrva nag
extremidades a imitacao da segunda perna
do n.

A Letra k n." 8 se faz, tra(gando huma
linha conio a piimeira de hum A, a qtial se

Ihe line da parte direita hum c inverse, que
acaba sem grossura ao nieio da altura da
regra, (como demonstra a linha rs nos dois

kk contornados) do qual sahe para a direi-

ta huma Hnha a exemplo da segunda perna
de hum n.

A Letra ^ n.° 3 he composta de hum o,

e de hum /; este se deve unir ao o, de ma-
neira que nao encubra a mais minima parte

do seu ovado, isto he, que nao sobreponha.

Forma- se como a Letra a, pois esta nao se

diversifica do d mais, do que na prolonga-

^ao da sua haste, como se ve no mesmo
numero 3.

A Letra p n." 4 he de huma construe-

^ao muito facil, e singela; porque forman-

do huma linha, como as da 1.* Li^ao Esst„

3.', e unindo-lhe da parte direita outra li-

nha a imita(^ao da segunda perna de hum
7?, nos resultara hum p, cuja haste aiem de
huma altura, e hum quarto, que tern da
parte inferior, ha de exceder a linha supe-

rior da regra meia altura do corpo primiti-

vo, bem como se deve fazer na Letra /, e
ponto do i, o que tudo se acha exempliii-

cado no mesmo n6mero 4.

A Letra q n.° 9 forma-se de hum o, e
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e de huma liiiha recta, coiiio as da !. Li-

^ao : come^a-se como a Letra a, pois o

corpo priinitivo desta he igual ao da referi-

da Letra ^, e acaba-se como a citada liuha

da 1/ Li^ao.

A Letra t x\' 5 faz-se como hum i sem
o ponto, com a differen^a de se come^ar em
meia altiira para cima da linha superior da
regra, oiide se corta com lium trac^o fiuo,

que deve ser em dobro maior da parte di^*

reita, que da esquercla.

A Letra / incluida no mesmo n.* 5

J)rincipia-se como hum / de haste compos-
ta, e acaba-se como huma linha das da 1/
Licao ; mas quando se du|)licarem oh Jl\
o primeiro se fara (i imata^ao de hum/ lou-

go (que vou a descrever)
;
pois niio se di*

"Versitica deste mais, que no corte, o qual
deve ser dado na linha superior da regra.

A Letra /longo n." 10 comec^a-se como
a Letra f, e prolongando o tra^o magis-
tral ate tocar na linha demonstrada nas ex-
tremidades pela letra e, gyra-se a penna so-

bre o lado esquerdo, e forma-se o curvo in-

ferior igual ao superior, e subindo forman-
do o iino, este se chega progressivamente
para o dito tra^o magistral, e o corta hum
quarto antes da linha inferior da regra, dou-
de sem parar se continua o fino, e f6rma-se
outro s : (como tica declarado na 3/ Li^ao
£st. 4.^ n/ 7): este deve distar do antece-
dente duas lerc^as partes da sua largura, e

f2
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do consequente tres, como demonstrao as
linhas tra^adas t\osJ's contornados,

A Letra g n." 6 he composta de hum
o, e da haste de humj: este se deve uiiir

ao 0, como fica dito relativo ao q : princi-

pia-se como a Letra a, e finaliza-se como a
LiCtra/longo, que tenho descrito.

A Letra y \\' 11 compoe-se de huma
liiiha como a segunda perna de hum n, e

de hum j sem o ponto : por tanto deve-se

come^ar, formando a dita linha a imita^ao

da segunda perna do ?«, elevando o fino da
parte direita ao regrado superior, donde se

desce, fazendo o J, acabando-se assim a di-

ta Letra //, como hum g.

Quanto h distancia, que deve haver de
huma a outra Letra nas ultimas Li^oes acH
ma referidas, veja-se, o que fica dito no §.

IV. relativo aos intervallos das Letras, e
fa^a-se hum serio reparo sobre as Letras

contornadas, que estao collocadas no prin-*

cipio das regras das sobreditas Li^oes, pois

as linhas finas obliquas tra^adas nas ditas

Letras contornadas demonstrao claramente

as distancias.
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C A P I T U L O VII.

§. XX.

Quinta Li^ao.

JNI A 3.^ e 4/ Li^oes acima referidas ensinei

a formar as Letras Miniisculas, mas nao os

intervallos, que ha em diversas liga^oes das

mesmas Letras, nos quaes faz-se as vezes

necessario afastarmo-nos dos preceitos, que
tenho descrito no §. IV. para que as Letras,

e cada liuma per si fiquem com a sua devi*

da larjiura, que se Hie faz precizo para nao
saliirem defeituozas. Querendo pois occor-

rer ao sobredito, proponlio a Li^ao 5.' Est.

^/, onde demonstro diflerentes liga^oes, co-

ijio tainbem a j^rossura, Jaii^ura, e obliqui-

dade, que se deve dar a Letra Ingleza, o
que tudo abaixo se aclia dechirado.

Para acliarmos a grossura, largura, e

obliquidade da Letra Ingleza, levante-se a
)inha perpendicular a h Letra n n." 1, e di-

vida-se em doze partes iguaes : destas to-

maremos huma para a grossura, scis para
a largura, como se mostra desde o ponto
r ate o ponto s, e nove para a obliquidade,
como demonstra o triangulo a h c. (34).

(34) Este novo methodo de achar a obliquidade
da Letra Ingleza^ se faz prefenvel, ao que tenho
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Depois de ter ensinado o methodo bre«»

ve, e claro de achar a grossura, largura, e
obliquidade da Letra Ingleza, passo a nios-r

trar os sens difterentes intervallos que he,

ao que mais se dirige a Li^ao 5/, por quan-»

to o luodo de formar as lefras be o mesmo,
que fica declarado na 3/ e 4.^ Li^oes.

Nos uuQieros 2, 3, e 4 mostro, que li"

gando a Letra e com as Letras w, ii, s, r,

devera, haver precizaniente duas distancias

iguaes, pois com huma e meia licaria o e

sem a sua devida largura.

Nos n6meros 5, 7, e 8 se ve, que de
71 para s, de o para s, e de i para s, devem
tambem haver duas distancias parallelas.

Nas mesmas distancias se achao com-
prebendidas as bgai^oes de a com s n." 10,

de d com r n," 13, de r com s n.° 21, e de

a com X, e este com r, ou in, ou ii n." 26,

isto he, incluzo hum espago do .r.

As bga^oes das Letras em os mais nu-

meros desta Li^ao 5/ Est. 6.^ ficao compre-^

hendidas na regra geral de distancia , e

meia ; (§. IV.) por cuja cauza aqui nao as

especiiico.

proposto no §. XV. pela facilidade, com que a pQ«
iiemos procurer a qualquer Letra.
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C A P I T U L O VIII.

§. XXI.

Sexta Li^no,

XxsTRuiDO o Discipulo nas Liqoes antece-

dentes, passara a formar o Abecedario de
Bastardo, de que a Licao 6/ Est. 7 * con-

eta; pois se Ihe faz necessario para o coiii-

plemento da uniao de todas as Letras iMi^

n use id as.

Ensiuando nas Li(;oes antecedentes a

forniarem-se as Letras, as alturas das has-

tes simplices, e rompostas, e os intervallos,

que ha em difierentes Jigacoes de humas
com outras Letras : nesta Li<^ao so adver-

tirei, (ringindo-me, ao que iica exposto)
€{\\e as Letras devem ser t'eitas de himia so

vez sem parar com a penna, e o raesmo se

fara, qiiaiido liouver algunia ligaqao conti-

nuada, como de / para ?», deste para n^

6iC.\ que se gnarde huma perfeita igualda-*

de nas hastes, segundo as alturas, que Ilies

tenho assignado; e que os intervallos sejao

paralleios, a excepr^ao dos numeros 1, 2,

e 7, que devem ter distancia e meia, e dos
numeros 3, e G, que devem ter duas distan-

cias, incluindo nellas o s.

No Epilogo collocado na mesma Est,

7.* demonstro todo o Alfabeto Miuusculo,
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como tambem a largura, que deveraos dar
as Letras </, d, g-^ e g (3-5), as quaes por
serem compostas da Letra o, devem ter

maishum grosso delargura, do que as mais
Letras: a razao he facil de perceber, adver-

lindo-se, que a Letra o deve ter seis grosses

de largura, ou metade da sua altura, que
Tern a ser o niesmo: logo as Letras a, </, g,
e q devem ter de largura mais hum grosso,

que he o da haste, que unimos ao o da par-?

te direita para a forma^ao das referidas Le?
tras.

CAPITULO IX.

§. XXII.

Selima, e Oilava Ligoes.

Uepois do Discipulo imitar perfeitaniente

todo o Abecedario Minusculo, formaudo as

suas Letras com faciJidade, conforme a ovf

dem, e regras fundamentaes, que tenho es-

tabelecido, pouca difficuldade havera em

(35) As sobreditas Lepras a, d, g, e q se demonf
fetrao no dito Epilogo no numero 1, como tambem
as letras e, c, f, o, t, f, h, que acaba no numero
2: neste N." se demonstrao as Letras i, r, x, v,

que acaba no numero 3 : neste N.* se demonstrao a?

J>etras /t, i. k, I, m, (cuja primeira haste comeqa nq
numero 2) n, p, u, y, z; o que tudo se acha^a ve?

ridico, exaininando-se com attenijao.
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concel)er as regras pertencentes as Letras

Maiiisciilas, e o motio de as formar, o que
tutlo vou a descrever.

Na Li^ao 7/ Est. 8/ proponlio os tra-

ces principaes, donde se derivao mais de
nietade das Letras Capitaes , e por isso

aconselho ao Discipulo, que escreva pajji^.

nas inteiras, ate couseguir iinitallos coin

desernhara(^o.

O tra(^o n.° 1 Liciio 7/ Eat. 8/ lie simi^

Ihante ao iraro primiiivo de hum .S'. Come-
^a na parallela superior da re;i;ra uo potito

a, formando-se da direita para a esquerda
hum trago fino, e curvo ate o poiito h, on-

de principia a ser recto, a receber a sua de-

vida incliuac^HO de 36 graos, como demons
stra a linlia fina rs, e a eugrossar-se proper-

cionalmente ate o ponto c, no qual acaba
de ser recto, e por couseguinte a dita incli-

na^ao, comecando-se logo a diininuir o
grosso como no priiicipio, e lazendo g} rar

a penna em figura oval, se conclue o dito

tra^o com a curva c, d, e, devendo esta ii-

nalizar com cabeca.

O tra^o n.' 2 forma-se inverse do tra^o

n.' 1, que tenho descrito; pois se conie^a
pela cabeca, em que o outro acaba, e fina-

liza-se, como principiamos o primeiro. (30)

(36) Este PPCTundo traco deve ser construido liiim

pouco mais obliquo, do que os outros, a ra7ao h*",

fcorque sd assim o trajq, (jue Ihe houveriuos de uuif
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O tra^o n." 3 come(ja-se a exempio do
tra^o n." 1 differengaudo-se deste somente
na superioridade da ciirva inferioj;, a qual
deve acabar em forma de circulo sem gros"

sura nas extremidades.

O trac^o n." 4 come^a-se em o ponto a^

donde descendo (formando hum traco cur-

ve de grossura media) ate o pouto b, gyra-
se a penna sobre o lado esquerdo em forma
oval, e descreve-se a curva c d e r s, a qual
do pouto r comec^a a ser grossa progress!*

vamente, e acaba de o ser no ponto s; cuja
grossura deve ser em dobro da do ponto a
ate o ponto h,

Concebida a norma de formar os tracjos

mais geraes, de que se forma a maior parte

das Letras Maiusculas, e executados com
desembara^o, se passara a formacao do
Abecedario Maiusculo, de que a Est. 9/
Li^ao 8." cousta; cujo methodo de formar

as Letras he o seguinte.

A Letra A comeqa-se, formando hum
tra(^o a imitagao dos do n.° 2 da Li^ao ante-

cedente; ao qual se Ihe une da parte direi-

ta na extremidade superior outro tra^o, que
se principia, como os do n." 1, ou 3, e fi-

naliza-se como a inferior parte dos (37):

da parte direita, para a forinacao de A, e de M,
pode ficar, como deve, com 35 graos de inclinagao.

(37) A Letra A p6de-se fazer com mais facilida-

de, ajuntando na parte superior do dito trago nume-
ro 2 Liqao 7, hunaa liaha igual a hum /, como ae
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depois para a completa e\eci\(^dO do y^,

corta-se este aoineio da sua altiira com hu-
ina liiiha recta tiria.

A Letra B j)rincipia-se, formaiido o
traco priinitivo, que he conio o do n." 1 Li-

i^^o 7/; ao qual se ajunta da parte superior

o tra^o n." 4 da niesina Licao 7.'\ e com es-

te huma lirdia curva a exempio de hum c

in verso.

A Letra C se faz de hum so rasg^o

:

come^a-se a exempio da Letra e, Li^ao 3.^

pois ijiio se difiereuca deste mais, do que
no tamanho, e no tracjo tinal, o qual deve
curvar-se para a esquerda em tigiira oval.

A Letra D tambem se faz de hum so
rasgo, e comega-se a exempio do tra^io n.»

1, cou) o qual (ferminando sem rabec^a) tra-

Ta na parte inferior huma liuha circular,

que da volta em torno do principio do tra-

90 primitivo, e acaba, curvando-se para o
interior.

A Letra E compoe-se de duas linhas

curvas travadas: faz-se de huma so vez
sem parar com a penna, principiando-se
pelo tra^o interior da curva de cima, e ti-

nalizando-se corno a referida Letra C.

A Letra F come^a-se, formando hum
tra(^o igual ao do n.° 1 Li^ao 7.^ o qual he
coberto da parte superior com outro Irnco

ve no A do Abecedario IMaiusculo de Bastardiuho
J-i^ao XI. '
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fie movimento ciirvo em seus extremos, que
pode ser principiado a exemplo do tra<^o

n.° 4 da citada Li^ao 7.": depois para coiiit

pleiDento desta Letra se Ihe deve dar hum
corte nalinha primitiva aomeio dasuaaltu*-

ra, poisque semelle se assemelha a hum T,

A Letra G come(^a-se como hum C ; e

sem finahnente curvar para o interior, como
o C, se Ihe ajunta da parte direita huma \\t

nha a imita^ao de hum /, a qual se prolon-

ga para baixo da parallela interior.

A Letra H come(^a-se por hum tra^o,

a exemplo do primeiro de hum c, e sem
parar couj a penna, se Ihe une da parte di^-

reita outro tra^o, que se principia como o

^o n.° 1 Li^ao 7/, e acaba com a figura de
hum J, (sem corn tudo rasgar a parallela in-

ferior) cujo tra(^o lino liga diametralmente

com o traco tino superior da segunda linha

do //, a qual em substancia njio he mais,

que hum C, e assim podemos dizer, que a

referida Letra // se compoe das Letra s J,

((jue abaixo descreverei) e C, ambas de
igual altura, e ligadas diametralmente denr

tro das linhas parallelas.

A Letra/ principia-se pela linha curva
superior, que pode ser come^ada a exem-
plo do tra^o n.° 4 Li^ao 7/, a qual trava

da parte superior com a linha primitiva,

que he igual ao tra^o n/ 1 da dita Li^ao 7.^

A Letra J inicial come^a-se como o /,

e finaliza-se como hum j pequeno, prolon?.



Para ss aprcnder a Escrcver. 93

gando-se a linha primitiva para baixo da
parallela inferior da regra, coiiio se ve no
Abecedario Maiusculo de Bastardiiiho Li-

^<io XI.
A Letra K comeca-se por hum tra(^o<

(como primeiro de hum HJ com o qual

liija da parte direita o tra^o primitivo n." 1

Li^iio 7/: forma-se depois ao lado direito

do traco primitivo hnma linha deluada pela

figura de hum Z>, (que abaixo descrevo) a

qual termina ao meio da altura do dito tra-

^o primitivo, doude volta, formando-se en-

tao huma linha grossa como a segunda de
hum n.

A Letra L comeca-se, formando huma
Imha curva a imitacao da parte superior do
£, fazendo seguidamente gyrar a penna so-

bre lado direito, e deste ao esquerdo em
volta oval se forma a linha primitiva, que
acaba a exempio da primitiva do D, sup-
primida a circular deste na parte inferior.

A Letra M principia-se pelo tra^o n.' 2
Licao 7/, ao qual se une da parte superior

huma linha como a primitiva do A sem o
trac^o final : depois liga-se na extremidade
inferior desta ultima linha hum tra<^o fino^

que se prolonga a igual altura, e couj a

mesma obliquidade do primeiro, ligando-se

ao mesmo tra<^o fino da parte superior outra
linha primitiva, que hiializa como hum /.

A Letra N come^a-se pelo traco n." 2
Li9ao 7.% rectamenle aspirado do meio pa-
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ra cima, com o qiial liga na extremidade
superior a linha priiiiitiva, e com esla na
extremidade inferior, outro trace inverse

do primeiro, que pode finalizar-se arbitra-

riamente* (38)

A Letra O principia-se pela linha cur-
Ta superior, e fazendo gyrar a penna para
a esquerda em volta oval, forma- se a pri-

mitiva, a qual curvando-se na extremidade
inferior se prolonga ate junto da primeira

curva, onde fazendo outro gyro, se curva
para o interior da Letra.

A Letra P executa-se, formando o tra-

90 n.' 1 Li^ao 7.'\ ao qual se colioca da
parte superior o tra^o n.° 4 da mesma Li-
9ao 7/

A Letra Q comega-se a exemplo do
tra^o n." 4 Licao 7/ fazendo gyrar a penna
em volta oval ate ti parallela superior, don-
de declinando-se ate a inferior, se forma a
linha primitiva, que se finaliza conio a pri-

mitiva do L, acima prescripto.

A Letra R conipoe-se da Letra P, que
fica prescripta, e da segunda haste de hum
w, a qual trava da parte direita com tra-

^o n/ 4 Li^ao 7/
A Letra S forma-se do traro n/ 1 Li-

(38) Os dois traqos finos da sobredita Letra N
devern-se dingii* na inclinacao de 35 graos; mas a

linha primitiva, ou a do centro, deve ticar aspisand©

a huma perpendicular.
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^HO 7.% travando-se-lhe ao nieio linm rass^o

curvo deigado, que he por cnde se priiici-

pia a soljredita Letra .S'.

A Letra Tfaz-se sem o corte, como a

Letra F acima prescripta, ou variando nas

curvas, conio se acha exeiuplificado na
Est. 9.'

A Letra U vop:al Maiusculo, nao se

differeij^a do u vogal Minusculo Li^ao 3/,

mais do que no tamanho, e na rama da pri-

ineira liiilia priniitiva, que se conieca a ex-

eniplo do traco n/ 4 Lii^ao 7/
A Letra Fconsoaute Maiusculo, tam-

bem nao se diflreren(;a do v consoaute Mi-
nusculo Li^ao 3.\ mais do que no tama-
nho, e na rama da liuha primitiva, a qual
deve ser igual a do U vogal Maiusculo aci-

ma prescripto.

A Letra X he composta a similhauca
de dois CC, (ticando o primeiro iiiverso) os
quaes se uuem diametralmente, e como (ica

dito a respeito do x Li^ao 3/
A Letra F come<^a-se, formando huma

linha igualmente como a primeira do V vo-

gal acima prescripto, a qual da parte direi-

ta se Ihe une hum j, sem o siual superior;
£ assim desta forma o I^ Maiusculo nao se

diflferenca do y Minusculo, mais do que na
rama da primeira liuha.

Quanto a Letra Z Maiusculo, he qua-
si pela mesma tigura do ;: Minusculo Li^ao
3,% difl'ereu^ando-se de.ste tao someute no
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tanianho, e em alguma varia^ao dos trac^oi^

lioiizontaes, o que tudo se executara pela
imita^ao. (39)

Mas querendo em fira mostrar eviden-

temente os preceitos, on as propor^oes ajus=

tadas, com que devem formar-se as Letras
Maiusculas, proponho a Est. 10, onde cla*

ramente demonstro todas as sobreditas Le-
tras, (i excepcao das irregulares, fonuadas
cada huma de per si dentro em seu Rhom-
boide, o qual he assas regra geral, e me-*

thodica para se conhecerem os preceitos,-

ou as propor<^oes de qualquer Letra Maius-
cula regular, e divide-se em quatro partes

iguaes de ambos os lados, como mostra a

Fig. 2/damesma Est. 10: a sua inclina^ao

he de 35 graos, o que se observa pelo augulo

Fig. 1/, certificando assim, que as Letras

Maiusculas devem ter a mesma obliquidade

das Minusculas.

Como autecedentemente tenho ensina-

do a formar todas as Letras, parece escuA

zado o demorar-me mais iia explica^ao des-

(39) A niaior parte das Letras do Abecedario

Maiusculo Est. Q. se achao conformes, com o que
tenbo dito a seu respeito, a excepcaoi de alo-nma va-

riedade accidental, que se observa em as Letras Kf
L, T, &c. porem esta variedade jamais faz mudar a

essencia das Letras, nera degenerar a sua formaqao.

Advirta-se, que todas as Letras Maiusculas se

podem fazer de huma so penuada, como se ve do)

Abecedario Muiusculo collocado em torno da Est, 28>



Para se aprender a JEscrever. 97

ta regra, como tambeni pela clareza, com
que as Letras se achao formadas , e de-

monstradas nos sens Rliomboides, ajiistaii-

do-se humas com elles, e outras tomando
partes dos mesmos, o que tudo se acha ex-
eraplificado ua sobredita iiv/. 10; assiui por
esta regra, que satisfaz, e illumina o espi-

rito, e que he de pura inven^ao minha, jul-

go ficar-me a gloria de primeiro, \isto que
ate ao presente nenhum Author assinou re-

gras para, se formarem as Letras Mai use u-
las.

C A P I T U L O X.

§. xxiir.

Li^do Nona,

JLIesembara^ado o Discipulo na Li^oes
acima referidas, passara a imitar a Lelra
denominada Bastardo constante de toda a
Li^cio 9/

No seu exercicio se observara, que as
Letras iMaiusculas tenhao altura e meia do
corpo primitivo da Letra, para cima da 11-

nha superior do regrado, ou para baixo da
inferior conforme a sua construc9ao; e que
as Min6sculas sejao executadas segundo os
preceitos referidos na Li^du tJ/, fazendo em
tudo Discipulo por formar huma Letra
constante, pois assim se habilitara, para

G
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com maior vantagem passar a imitar as mais
Estampas desta Arte.

CAPITULO XI.

§. XXIV.

Li^ao De.cima.

A. li^ao decima Est. 17 consta clos Alg'a-

rismos, on Caracteres Arabicos, e Typo*
graficos. Os Arabicos, collocados no nieio

da sobredita Est. 17, sao os de que nos
servimos para as operac^oes dos ealciiiosf

Arithmeticos, e assim convem, que o Dis-
cipulo se exercite na sua formac^ao, con-

struindo-os com a mesma obliquidade de
35 graos, conforme se achao exemplilicados

na sobredita Est. 17.

Os Typograficos, collocados em torno

dos Arabicos, sao os de que se uza nas im-

prensas : elles se combiuao huns de outros,

pois de hum 3, imidas as extremidades ao
centro, se forma hum 8, e da curva supe-

rior do mesmo 3 declinando-a em dobro, e
iinindo-lhe na parte inferior a direita a li-

nha superior do 7 forma hum 2. De huma
cifra se pode formar hum 6 construindo-lhe

da parte esquerda huma linha curva, que
deve exceder a cifra a igual altura desta, e

It mesma linha curva collocada inversa ^
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direita da cifra forma hum 9: duas cifras

iinidas perpeiidicularmente formao hum 8

;

e se a curva inferior do 3 Ihe unirmos da
parte superior metade da linha recta obli-

qua do 7 resultara hum -5, faltando s6men-
te para a sua completa execuc^ao huma pe-

quena linha curva, que se colloca da parte

direita no cume do sobredito numero 5 : e

se em lugar desta ultima curva Ihe puzer-
luos da parte esquerda a liidia recta hori-

zontal do 7, resultara hum 3: e finalmente

da linha perpendicular do 4 se forma 1, e
por consej^uinte do numero 1 se forma o 4,

o que tudo esta demonstrado na referida

Est. 17. Quanto a sjrossura destes Caracte-
res deve ser a nona parte da sua altura,

como se observa nos quadrados, onde se
achao demonstrados.

C A P I T U L O XII.

§. XXV.

Da imitagdo das mais Estampas do Card-
cter Inglez»

J-NSTRuiDO perfeitamente o Discipulo em
OS tracos, que descreve a penna, em as Le-
tras Maiusculas, e Minusculas, e em huma
palavra em todas as regras, que ficao refe-
ridas, (pois estou persuadido ter-me lem-
brado de tudo o necessario para em breve

G 2
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tempo fonnar hum excel lente, e completa
Calygrafico no Caracter da Letra Ingleza)

passara a imitar as mais Estampas desta

Arte pela ordem, em que se achao estabe-

lecidas, pois nao deve passar, por exem-
plo, a imitar a Estampa 19, sem ter imita-

do com facilidade, e perfei9ao a Estampa
18, e assim as mais; porque do contrario

nao conseguira os fins, a que se propoz.
Assim nao me restando mais, que ex-

plicar acerca do caracter da Letra Ingleza,

concluo com as seguintes regras geraes,

que se devem ter sempre em ponto de vista.

Regras geraes para Escrever,

I. Ubserve-se, que a Letra siga hu-
ma mesma obliquidade, largura, e grossu-

ra , segundo o que a este respeilo tenho

descrito.

II. Que as hastes simplices do Bastar-

do tenhao todas huma altura, e hum quar-

to do corpo priraitivo da Letra, e as com-
postas huma e meia, para cima da linha su-

perior da regra, ou para baixo da inferior,

conforme a sua construc^ao; e que as do
Bastardinho tenhao huma e meia as simpli-

ces, e duas as compostas; e as do Cursivo

geral, tenhao duas as simplices, e tres. as

compostas, i
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III. Que as sobreditas hastes, on rema-

tes das Letras, niio se embaracein, on cru-

zeni huinas com outras ;
para o que he iie-

cessario, q-ue o espa^o entre rej^^ra, e regra

seja no Bastardo, e Bastardinlio, de tres

alluras do corpo primitivo da Letra, e no
Cursivo geral de quatro alturas.

iV. Que todas as Letras Maiusculas
tenhao a mesma altura das liastes conipos-

tas para citna da liiiha superior da regra,

on para baixo da inferior, conforme a sua
construc^iio ; advertindo, que as Letras J,

G, e Y grego deveni ter tanta altura para
cima da parallela superior, como para bai-

xo da inferior.

V. Que escrevendose por pauta
,
(ou

sem ella) deve haver todo o cuidado em for-

mar a Letra sempre de huma altura regu-

lar, para o que he precizo prehencher exa-
ctamente a sombra da regra, que demon-
strar a pauta, ou regular a letra com a vista.

VJ. Que todas as Letras sejao similhan-

tes cada huma em sua especie, de modo
que a deve conformarse com a, b com ^,

&c.
Vn. Que todos os enlaces, ou tra(^os

arbiirarios das Letras forraados de cima
abaixo, ou ao contrario, ou ao travez, con-
vera sejao ligeiros; pois a boa letra nao con-
eiste em superfluidades, mas sim em hum
Caracter claro, liberal, e simples.

Fim do Tratado da Letra Ingleza*
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CAPITULO XIII,

Da Lelra PortuQiieza,

I^HAMO Letra Portiigneza, a que se uzou
no seculo passado ate ao princi|)io do feliz

reinado do Senhor Rei D. Joze J, por ser

liuin Caracter de Letra propriamente Na-
cional, e de que Manoel de Andrade de
Figiieiredo compoz, e pubjicou em 1719
liuma Arte. Nella trata seu Author das re-,

gras, e preceitos geraes para se aprender a

escrever, e iia verdade algumas dellas di^

gnas de sereui sempre seguidas, e niostra

em seus Originaes, o melhor Caracter de
L.etra, que ate aquelle tempo se tinha com-
posto; porem nao esta livre de defeitos, por
quanto examinando eu com atten^ilo a sua

Letra, ihe tenlio achado falta de parallelis-

mo, de uniformidade, e de proporfao, pre-

ceitos essenciaes da Letra, e que se devem
observar com exac^ao.

Nota-se uos Originaes de Andrade faU

ta de parallelismo, porque os seus Abece-f

darios maiusculos, nao tern a inesma obli-

quidade dos minusculos, achando-se algu-

jiias letras a prumo, e outras at6 torcidas

para a parte opposta, o que he faltar ao

parallelismo; porque este consiste naigual-
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dade, e constante direccao, que devem ter

todas as linhas, assini rectas, como curvas.

Alem disto as letras maiusculas sao tao af-

fectadas, que se pode dizer sereiii iiiimita-

veis, particularnieiite pelos piincipiantes.

Teni falta de nniformidade
^ porque

achao-se nos seus Orii^inaes letras da uies-

iiia especie, e escritas na uiesma regra com
difl'erente largura, altura, e ate de caracter,

o que he faltar a imiJormidade\ porque esta

consiste na similhau^a, e contbrmidade de
liuma letra com outra, quando sao da mes-
lua especie, pois a deve-se conforraar com
«, b com b, (kc, e variar miiitas vezes a
construc^iio de liunia mesma letra faz per-

der o caracter, e ate diflicultar a leitura.

Tern lalta i\e proporfao; porque achao-

se nos seus Originaes letras da mesma es-

pecie com desij^ualdade, augmentando-as,
ou diminuindo-as sem propor^ao em todas

as suas partes; porque para se auginentar,

ou diminuir, quahpier especie de letra, de-

ve-se observar em todos os seus pontos a
mesma dimiuui(^ao, ou augmento, que he,

no que consiste a proporfdo»
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^. II.

Dos espacos, e intervallos das letras.

A.S letras minusculas; cujos corpos primi-

tivos nao excedem as parallelas da regra,

occupao somente hum espa^o
;

poreiii as

ouiras, queal6m dos corpos primitivos pro-

longao suas hastes, estas occupao mais

hum espa(^o, ou altiira da regra, sendo has-

te sinjples, e hum e meio sendo composta,
como tudo se ve exeraplificado iia 3/, 4/, e

5/ licoes Est. 31, e 32.

Neste Caracter de Letra, como tam-

bem no Aldiuo, poucas vezes ha inais, que
hum iiitervallo

,
por serem as distancias

quazi todas parallelas, (o que Ihe da muita
formozura) porque a largura da letra, he

igual a distancia, ou intervallo, que ha de
huma a outra, e o trago tino aspirado ga-

nhando na sua abertura metade da altura

da letra, sempre liga com a immediata na
ter^a parte inferior, ou superior da regra,

como esta demonstrado iias sobreditas li-

coes Est. 31, e 32.
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§. III.

Do aparo da penna.

yj APARO da penna para a letra Portugue-
za, he o inveiso do aparo para a letra In-

gleza Cap. 2.^ §. S."*

Na Est. 32 mostro os aparos das tres

pennas de Bartardo^ Bastardinho, e Cursi-

vo : nelles se ve, que o bico da esqiierda

(posta a penna em ac^ao de escrever) he
niais largo, e maior, que o da direita. faj
A penna a de Bastardo o sen corte , ou
abertura dos bicos deve ter dois teredos da
altnra dos lados : o da penna b de Bastar-
din/io metade ; e o da penna c de Cursivo

hum ter<^o, como tudo demonstrao as linhas

horizontaes rs nos referidos aparos.

A grossura, que contem os dois bicos

da penna, deve ser pouco menos, que a
grossura da letra, para que a penna se apa-
rar; por tanto he necessario, que as pennas
sejiio proporcionadas, isto he, que a de Bas-
tardo seja mais grossa, que a de Bastar-
dinho j e esta mais, que a de Cursivo : em

fa) Andrade nao tern regularidade no aparo das
pennas, pois as que mostra na sua Arte todas tern

aparo differente.
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tudo mais se observara, o que deixo dito

no Cap. 2.0 §. 8.0

Na mesma Est. 32 mostro tambem o

aparo geral da penna, que serve para se

escrever as letras Grifa, Romana, e Golica^

o qiial deve ter os bicos iguaes tanto em
gross ura, como em altiira, e o sen corte

metade da altura dos lados, o que tudo
claramente se ve no referido aparo letra d
Est. 32; advertindo porem, que a penna
para se escrever as sobreditas letras, e par-

ticularmente a Romana, e Gotica, sempre
deve ser mais grossa, e a largura dos sens

bicos proporcionada a altura da letra, que

se pertender escrever com ella.

§. IV.

Do modo de tomar a j^enna.

I. Jr ARA se escrever a letra Portugue-

za, e todas as mais, toma-se a penna com
OS tres primeiros dedos da mao direita, de
iiiodo que o extremo do dedo maior chegue
justamente a parte superior do corte da
penna, e o lado direito desta encosta-se ao

dito dedo.

II. A extremidade do dedo indice des-

can^ando sobre o lombo da penna deve che-

gar justamente ao alto da unha do dedo
maior^



Para se uprender a Escrever. 107

III. O dedo pollei^ar, hum pouco cur-

vado, e elevado a parte da preeniineDcia da

unha do di^do indice, siijeita a pemia do
lado esquerdo.

IV. O dedo annular dobrado para a

palma da mao, descan^ara sobre o dedo
wiuimo, e este sobre o papel.

V. A pahna da mao deve estar, quazi

em frenle do papel.

VI. A penna no exercicio das Ictras

Portugueza, e Aldina deve inclinar-se hum
pouco para a palma da mao; e no exercicio

das letras Roiuana, e Gotica tem difleren-

tes movimejites, como em sen lugar adver-

tiremos.

VII. Os dedos, que toniao a penna de-

veni estar pouco curvados ao comerar as

letras, e particularmente as hastes, e linhas

de maior extensao
;
porem curvao-se niais

em propor^ao, que a penna vai descendo
formando a linha, de modo que ao escrever

seja esteiidendo, e curvando os dedos.

VIII. Os dedos, que tomao a penna,

nao devem apertalla demaziadamente; mas
sim, quanto for bastante para a segurar;

porque do contrario faz a mao pezada, e a
letra opprimida.

IX. Ao escrever, a mao faz a sua maior
firmeza sobre o dedo minimo.

Estes preceitos, que acabo de dar, e

que formao o verdadeiro melhodo de j)egar

»a penna, he tao necessaria a sua ob^er-
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vancia, que sem ella, ainda que luima pes-

soa leve toda a sua vida a escrever, nunca
chegard a escrever bem.

C A P I T U L O XIV.

§. I.

Melhodo de come^ar a aprender a escrever •

Cardcler da letra Portugueza,

AssiM como as ontras Na^oes tem cara-

cteres proprianiente seus, on compostos, e

derivados huns de outros; assiiii tambem a
INa^ao Portugueza, que em todos os tem-
pos tem progressido nas Sciencias, e Artes
se glorifica de ter sen Caracler de Letra
Nacional, de que por muitos tempos se

iizoii, o qual eu agora reformando, e aper-

fei(,'oando fa) Ihe don hum novo aspecto, e

augmento, e o apresento nesta Arte a Na-
^ao, dando-lhe o methodo, e regras neces-

sarias para o aprender, e Ihe certifico ter

este nosso Caracter de Letra particularida-

des superiores aos das mais Na^oes, sendo

(a) Cotejem-se os originaes de Andrade, com os

que apresento na minha Arte, e se conhecera a dif-

ferenqa, e perfeiqao, particularmente das Capitaes,

que sao todae de oiiaha invengao.
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as mais attend iveis a dura^ao, a facilidade

de ler, e de o aprender a escrever, (o que
se pode conseguir em ties niezes) e a esta-

bilidade, lirmeza, e constancia, com que
se escreve

;
porque escrevendo-se com este

Caracter de letra, por exemplo hum livro

de cem follias, ver-se-ha constantemeute
desde a primeira ate a ultima a mesnia le-

tra, o que nao succede com o Caracter da
letra lugleza.

§. 11.

Obliqitidade da Lelra Porlugueza,

xVndrade nao determina a obliquidade da
letra Portugueza ; porem examiuando eii

OS sens Originaes, achei que a letra, que
elles coutem anda de quinze, a dezeseis

graos de obliquidade, a qual me pareceo
petjuena; pelo que determinei dar-lhe vinte

graos, com que tica a letra mais airoza, e

facil de se executar.

^diEst. 31 Fig. 1/ proponbo o paralle-

lo-grammo donde se deriv a a letra o, e des-
ta outras mais, de que adiante trato, e o
triangulo a b c niostra a obliquidade de vin-
te graos, que deve ter a letra Porlugueza.
O niethodo de a procurar he r> mesmo, que
deixo estabelecido no Cap, 4.* §. J2, e com
especialidade no Cap. ]5. §. i\ onde trato

das Capitaes da letra Aldiua.
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Esta iTiesnia obliquidade de 20 graos,

que don k letra Portugueza, como tambera
a letra Aldiiia, de q«ie adiante trato, se p6-
de achar com facilidade dividindo a altura

da !etra eiu dez partes, e dellas toinar qua-
tro para a obliquidade, como mostra a Fig,
^'^ Est, 31.

L III.

Dos traCos racUcacs^ on primitivos donde se

derivdo todas as Ictras,

1^ A Est, 51 proponbo os tra<^os radicaes,

isto be, as raizes, ou a origem de todas as

letras, e os divido em quatro principios, os

quaes deve o Mestre ensinar priraeiro ao

Discipulo; pois o seu conhecimento previo

servira sem duvida de grande utilidade, a

quern se propuzer aprender o Cardcter da
letra Portugueza.

' A raiz n.° 1 primeiro principio Est. 31,

he bum traco como a letra i, com o primei-

ro extremo recto, e o segundo curvo. Co-
me^a-se por buma pequena farpa fina, qua-
zi horizontal, da parte superior, e assen-

tando os dois bicos da peuna no principio

da sua grossura, desce com igualdade ate

a liuba inferior da regra, onde gyrando a

penna em volta oval, se forma o curvo, as-

pirando o lino ate a ter^a parte da regra,

em cuja altura, be que deve ligar com ou-

tra letra. Desta raiz, ou tra^o, que he a



Para Se aprender a Escrever. Ill

tiiais siiij^ela, e facil de se formar, se deri-

vao, e guardao Inima perfeita uniformidade

as letras i, v, t, ?<, /, 1/ iiumeros 1, 2, e 3.

A raiz, on traco n.° 4 segundo princi-

pio, he pela iniita^ao de hum r. Con)e(^a-se

coino o tra^o n.* 1, isto he por hum perhl,

na linha superior da regra, e assentando os

bicos da penna no priiicipio da sua grossu-

ra, vai seguindo com igualdade, e recta ate

(i Jiidia inferior da regra: depois na terceira

divisao une-se-lhe hum traco fino, que vai

ate a linha superior, e curvando-se para a
direita, iinaliza com grossura na sexta par-

te superior da regra. Desta raiz, e da cur-
va da primeira se derivao, e guardao per*
feita uniformidade as letras r, ii, p, m, //,

/•, j numeros 4, 5, e 6.

A raiz, ou traco curvo cm sens extre-

nios n.** 7 terceiro principio, forma comple-
mente a letra c. Corae(^a-se da direita para
a esquerda na sexta parte superior da re-

gra, por huma cabeca de grossura media,
e gyrando a penna em volta oval ate a linha
superior, curvando o tvac^o vai seguindo ate
(i linha inferior, onde fazendo o mesmo gy-
ro para a diretia, sobe a, primeira divisao
da regra. Desta raiz, e da primeira se de-
rivao, e guardao perfeita uniformidade as
letras c, e, 0, a, d, g, b, q numeros 7, 8,
e 9.

As letras/, e/ longo numero 10 sao
compostas do traco recto da raiz ii/ 4, e
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dos tragos curvos accessohos, que estao

separados da niesma raiz, e so se differen^a

o/, do/longo no corte.

O quarto principio comprehende as le-

tras s, X, 2, dois differentes vv em figura

de cora^ao, e desta figura bum differeDte y
grego ; cujas letras chamo irregulares, por
iiao guardarem na sua forma^ao a regular!-

dade, que se observa nas uniformes.

De todo o referido se conclue, que das
raizes, ou tra^os numeros 1, 4, e 7 Est. 31
se derivao todas as letras niinusculas. As-
sim parecendo-nie ter cumprido, coui o que
me propuz mostrar, deixo de ser mais ex-

tenso a este respeito, guardando para a ter-

ceira, e quarta li^oes o ensino da forma^ao
das letras.

§. IV.

Primeira Lif/io*

A PRIMEIRA li^ao he das linhas rectas

Est. 31 : l6rmao-oe estas liuhas com a pen-

na a, (de que se deve uzar ate 4 li^ao s^ex-

ta de Bastardo ) assentando os bioos no
principio da linha, e trazendo-a pouco in-

clinada para a paima da mao, e com for^a

constante ate ao fim, para que a linba fique

com grossura igual em toda a sua extensaov"

iEstas linhas distao humas das outras 4
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quarta parte da sua altura fbj obliqua, de
niodo que os espa^os, que occupao quatro

liuhas, menos a grossura de huma, foiinem

o Rhomboide abed Fig-. 3/ Est. 31.

Na construc^ao destas linhas, assirn

como de todas as iiiais de niaior extensao,

se observara exactamente o nianejo dos de-

dos, como digo no modo de pegar na penna.

Para facilitar, e auxiliar o Discipulo
nesta li^do, assim como, nas que se se-

guem, se deve uzar da pauta n." 5 por al-

gum tempo, collocando-a debaixo de papel
iino, e formando as liuhas pela inclina^ao

das da pauta, e deste modo ganhara com
facilidade a certeza da obliquidade, que he
o primeiro, e essencial preceito da letra, e

por este motivo, he qne formei as primeiras

li(joes com o parallelismo tra^ado, como se

ve oa Est. 31.

fbJ Andrade nao determina a distancia, que se

deve guardar entre linha e linha, perceito, que deve
«er ensiiiado, e que muito contribue para a igualda*
de das distancia^ da letra.

H



114 Regras Methodicas

Segunda Lifao.

sEGtJNDA li9ao lie das linbas mixtas
JEst, 31 conie^iio-se por huma pequena far-

"pa, ou perfi! a esquerda na extremidade
superior, e assentando os bicos da penna
no principio da sua grossura, vai seguindo
com igualdade ate ao curvo. Estas linhas

'sao rectas, como as da primeira li^ilo, ate

ii sexta parte inferior, oiide deixao de o ser,

e vao cLirvando-se para a direita ; cujo tra-

90 fino aspira a quarta parte inferior, onde
deve ligar fcj com a seguinte, e assim as

inais. O dito tra^o fino deve ganhar na sua
abertura a quarta parte da altura da linha,

que he a distancia, que ba entre huma, e

outra, como as da primeira li^ao, de sorte

que o espa^o, que occupao quatro linbas,

menos a grossura de huma , formem o
Rhomboide Fig, 4.* Est. 31.

{cj Andrade nao da tigaqao a estas linhas, nem
a maior parte da sua letra: eu porem sigo o contra-

Tio daiido-lhe ligaqao, o que muito contribue para a

•sua igualdade, e a torna roais engraqada, e facil de
3e esvreyer.
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Terceira Lifao.

A TERCEIRA li^ao Est. 31 consta da for-

niac^HO das letras minusculas, que nao ex-

cedem as parallelas da regra: derivao-se,

e formao-se estas letras das raizes, on tra-

ces primitivos, que ficao descritos, e fazem-

se da nianeira seguinte.

A letra c n' 1 be em tudo conforrae a.

raiz n.* 7, que fica descrita.

A letra e u.° 2 corae(^a-se no meio da
regra, e aspirando o trac^o lino ate a linha

superior, curvaudo-o para a esquerda, f6r-

nia-se o olho do e, e vai seguindo em tudo
mais como a letra c, pois esta fechada ao
nieio faz hum e, como esta demonstrado na
raiz n.° 7.

A letra o n." 3 he composta da raiz n.<»

7, fechados os sens extremos na parte su-
perior, donde descendo com a penna, for-

lua-se da direita huma grossura
, quazi

igual a da esquerda, como mostro na raiz
n.'7.

A letra a n.' 4 he composta de hum o,

e da raiz n/ 1 sem a farpa, on perfil hori-
zontal. Faz-se esta letra de huma vez, por-
que formado o o, sem levantar a penna, vai

ate 4 linha superior da regra, de cujo pon-
to torna para baixo formando a dita raiz n,°

H 2
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1, que he a haste do a .- a demonstra^^^o
desta letra se ve com clareza no parallelo-

gramo Fig. 1/

A letra m, que iiesta li^ao, e na se-

guinte acompanha todas as letras, para dar
maior exercicio aos dedos, suprindo assim
a liga^HO, he derivada das raizes nume-
ros 1, e 4, como tambem a letra ;i, porque
continuando a curva da raiz n." 4, e aca-
Lando como a raiz u.° 1, forma humw; e

formando duas liiihas como a primeira, e

juntando-lhe depois a segunda perna do w,

travadas todas tres da parte superior forma
hum in.

A letra r n.' 5, he era tudo conforme
a raiz n." 4, que fica descrita.

O inverso n." 6, he derivado da raiz

11.' 7, virada para baixo. Esta figura he a

primeira linha do x n.° 12, e a segunda do
h n." 19, e do p n.° 23, e he tambem a fe-

chante do b n." 15, e do o n." 3.

A letra s n." 7, he huma das letras irregu-

lares, que mostro no quarto principio. Co-
me^a-se a exemplo da raiz n." 7, e formada
a curva superior, vai seguindo trocida, ou
obliqua para a direita, e acaba como o c

inverso : advertindo porem, que a largura

da curva superior deve ser metade da infe-

lior , como esta demoustrado no quarto

principio n.° 11.

A letra u n.' 8, he composta da raiz

n.' 1 repetida, isto he, compoe-se de duas
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linlias mixtas, 4 imita^ao da raiz n.° 1, tra-

vadas da parte inferior, tendo a segunda
menos, que a primeira a farpa, ou periil ho-

rizontal.

A letra v n.' 9 he derivada da raiz n.* 1,

contiiiuando o trac^o fino ate a. liuha supe-

rior da regra, curvando-o alguma coiza pa-

ra interior da letra, e tornando coin a pen-

na para baixo pelo niesmo traco, se forma
a sua meia grossura. Esta letra faz-se tam-
beni em figura de cora^ao, como se ve nos
ndmeros 10, ell desta ligao, e no quarto
principio numeros 14, e 15, onde mostro o
preceito destas letras,

A letra x n.o 12 he composta do d in-

Terso n.' 6, e da raiz n.* 7 reunida esta ao
inverso centralmente, de modo, que fe-

chadas as extremidades de huma, e outra
parte, forma perfeitamente dois oo unidos,

como esta demonstrado no quarto principio

n.- 12.

A letra z n." 13, he composta de tres

linhas, duas das quaes sao horizontaes de
niovimento curvo em seus extremos, e hu-
ma recta, fina, e obliqua. Forma- se esta le-

tra dentro de hum parallelo-gramo, e a dita
linha fina o divide em dois angulos, e por
isso Ihe chamaremos linha diagonal, como
esta demonstrado no quarto principio n.* 13.
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§. VII.

Quarta Ligao,

A- LI9X0 quarta Est. 31 coiista da forma-

^ao das letras; cujas hastes excedem o cor-

po priniitivo dellas, que he a altura da re-

gra. Tern as referidas letras diias dift'eren-

tes hastes, a saber : haste simples, ou sem
cabe^a, e haste composta, ou com cabe^a.

A primeira tern huma altnra da regra para

cima, ou para baixo, conforme a sua con-

strucc^^o; e a segunda tern altura, e meia

tanto superior, como iuferiormente, exce-

pto, quando o corpo primitivo da letra for

em ponto grande, porque entao basta, que
a haste composta tenha mais dois jsrossos,

que a simples, como mostro no Epilogo

Est. 32 : o modo de formar as letras he da
liianeira seguinte

:

A letra / 11/ 14, tendo haste simples,

he em tudo similhante a linha mixta li^ao

segimda. Tendo porern haste composta, ou
com cabe<^a, come^a como a raiz n," 7, e

formada a curva superior, vai seguindo, e

acaba como a dita linha mixta.

A letra b n.° 15 come(^a como hum /, e

aspirando o tra^o fino ate a linha superior

da regra, e curvando-o para o interior da
letra, fecha com a haste na terceira divisao,

donde voltando a penna sobre a direita, e
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seguindo pelo mesmo tra^o, se Ihe da a sua

grossura, bem corao se executa em a letra

©, pois uniiido-se a este a esqiierda hum /,

ficard hum b perfeito como mostra a Fig,

I,' Est. 31.

A letra d n' 16 he composta de hnm
0, e hum / Fi<!. 1/ Come^a-se esta letra

como a raiz n." 7, e acaba como a raiz n." 1.

A letra h n' 17 he composta de hum /,

sem a curva final, e de huma linha mixta
curva em sens extremos a imita^iio da se-

guuda de hum «, como mostra a Fig. 3.*

Ceuie^a-se esta letra por hum pertil na par-

te superior, e assentando os bicos da perma
no principio da haste, vai seguindo recta

at6 a linha inferior da regra, e tornando

para cima com a penna, pela mesma linha,

sahe-se a direita na terceira divizao, e tor-

ma-se a linha mixta, ou seja a segunda
do h.

Tambem se forma o A, juntando da
direita a primeira linha, ou haste hum j in-

"verso, como se ve exempliticado nos dois

hh n.' 20.

A letra k n." 18 deriva-se do h, como
niostro no segundo principio n.'G. Come(^a-
se formando a primeira linha do h, e sahin-

do com a penna na terceira divizao a parte

direita, curvando o trac^o, vai seguindo, e
recolhendo-se ao meio da regra, donde sa-
hindo horizontal, acaba-se como a seguuda
linha do ra.
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A letra k p6de-se tambem formar, di-

versificando a haste, fazendo-a como se ve
nos dois kk n." 19, cuja haste he pela imi-

ta^ao de hum/longo.
A letra g 0/21, he composta de hum

0, e de hum J sem o poiito. Come(^a-se co-

mo a raiz n.° 7, e fechadas as extremida-

des, vai seguindo a penna ate a linha supe-
rior da regra, donde descendo forinando a
inagistral, isto he, a haste, e curvando-a
para a esquerda na parte inferior, sobe-se

formando a rama : esta vai-se chegando a
magistral, e a corta hum pouco antes de
chegar a regra.

A letra y n." 22, he composta da raiz n.«

1, e da magistral do g, que tenho descrito.

O y grego n." 25 diversifica-se do y gre-

go n.° 22; porque forma-se do v n.' 11, pro-

longando o tra^o fino para baixo da regra,

e acabando-o com cabe^a, ou horizontal.

A letra p n.° 23, he composta das duas

linhas, de que se forma o /?, que tenho des-

crito, pois este nao se differen^a do jo, mais

do que na pozi^ao da haste.

O p n.' 24 diversifica-se do p n.' 23 na
segunda linha, por ser esta pela figura de

hum c inverso,

A letra q n.' 26, he composta de hum
0, e de huma linha recta. Come^a-se como
a raiz n.° 7, e fechadas as extremidades,

Tai seguindo a penna ate k parte superior

da regra, e dahi torna para baixo formando
% recta, isto Ixfe, a haste.
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A letra t n/ 2 primeiro principio he

composta da raiz n.* 1, excedida nieia al-

tura da parallela superior da regra, onde

ge llie da o corte, bem como no/n.* 10 ter-

ceiro principio.

As hastes conipostas, ou com cabe^a

superiores das referidas letras sao unitbr-

nies, excepto a haste composta do h n° 20,

a qtial come^a por huma rama curva a ar-

bitno.

As hastes compostas inferiores diversi-

ficao-se das superiores; porque liumas aca-

bao com ponto, outras com travessa hori-

zontal, e outras rectas, a execep^ao das do

g, I/, e j, porque estas devem acabar com
rama, como no caracter inglez, o que tudo

se v^ exempliticado Est. 31, e 32.

§. VIII.

Da grossitra, largura, e ligado da Letra,

UuERENDO especificar com evidencia es-

tas circumstancias, nuo obstante, o que a

seu respeito deixo dito, propuz a Fig. 2.*

Est. 31, na qiial mostro claramente a gros-

sura, largura, e ligado da letra : para este

iim divido a altura do corpo primitivo da
letra em dez partes iguaes, e dellas tomo
huma para a grossura, cinco para a largu-

ra, c]ue he metade da altura, e pouco mais
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de tres, ou seja hum ter^o, do corpo pri-

mitivo da letra, para o ligado do fino, com
o grosso tanto superior, como inferiormen-

te, o que tudo esta demonstrado Fig. 2.*

§. IX.

Quifita Lifao.

A li^ao quinta Est. 32, e 33 consta dos
Abcedarios Mai6scuIo, e Minusculo. O
exercicio, e conhecimento do seguudo faz-

se necessario para o complemento de todas
as letras niinusculas, e para conlinuar a
adquirir o assento da mao

;
pelo que, em

quauto o discipulo nao obtiver esta suffi-

ciencia, nao deve passar a escrever as ou-

tras li^Ses, porque o escrever bem, consiste

em veneer a firmeza da mao, o que se nao
pode aican^ar seni muito exercicio, parti-

cularmente das primeiras li^oes, que deixo

estabelecidas.

No Epilogo coUocado no raeio da Est,

32 mostro reunido todo o Abcedario Mi-
nusculo, assim como as alturas das hastes

compostas, e simpleces, os corpos, de que
se comp6e as letras, os circulos, que se

formao dos curvos, quando estes estiio per-

feitos (o que Ihe serve de prova) e em fira

todos OS preceitos, que ficao descritos, es-

tao reunidos, e evidentemente demonstra-
dos no dito JEpilogo, o que examiaando-se
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com atten^iio, e trazendo li leinbian(;;a to-

das as re!j;ras se acharu veridico.

Vencida a perfeita forma do Abceda-
rio Miijusculo, e concebidas todas as re-

gras, e preceitos, que deixo estabelecidos,

serA facil veucer a forma do Abcedario
Maiusculo, e conceber as suas rei^ras, o

que tudo vou descrever.

Temos visto, que para ensinar a for-

ma^ao das letras niinusculas, seguudo o
meu systema, tenho proposto tres trac^'os,

ou raizes, donde se deriviio todas as letras,

Assiiu tambem para ensiuar a forma^ao das
maiusculas com facilidade, e exactidao,

que permitte a varitdade das suas figures,

e rasgos, lenlio buscado tres tra(^os primi-

tives, doiide se derivao, quazi todas as le-

tras maiusculas; cujo metliodo de os for-

mar lie o seguinte.

O t)a(^o n.° 16 Est. 31 quarto princi-

pio, comera uo ponto a com o trac^o niais

deljiado, que a penua descreve, e gyrando-
a em forma oval da direita para a esquerda,
vai seguindo formaudo a curva, e sobe ate

a, linha superior da regra, decliuaudo o tra-

<^o alguma coiza para a direita. Este trac^o

he o primeiro, que fazemos ua formacao de
A, M, N.

O tra^o n.* 17 Est. 31 quarto principio,

he magistral, e principal de todos, j)or-

que delle se formao a maior parte das
maiusculas. Coiiie^a-se o dito tra^o no
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ponto h por hiima linha fina; porem vai-se

eugrossando progressivamente ate perto de
dois ter<^os da sua altura, donde come^a a
diminuir o grosso, e a curvar-se para a es-

querda, concluindo-se com a curva infe-

rior, a qual tanibem pode acabar com ca-

be^a.

Este segundo tra^o, que se reduz a

hum tra^o mixto, he o primeiro, que faze-

mos para formar as letras B, F, //, J^ K,
P, R; alem de que tambem o empregamos
na formacao de D, G, L, e J, ainda que
iiestas letras nao tern a curva inteira, isto

he, nao se manifesta todo.

O tra^o n/ 18 Est. 31 quarto principio,

comeqa no ponto c, e descendo com a pen-

na formando o tracjo de grossura media, e

curvando sobre a esquerda, sobe, e vai se-

guindo fazendo o gyro oval para a direita

at6 a parte superior, donde tornando a des-

cer com a penna, e engrossando a curva

termina com cabe^a no ponto d.

Este terceiro tra^o, he o segundo, que
fazemos na formacao de J5, F, P, R, 1\ e

tambem comecemos por elle as letras /, J,

H, U, V, X, Y, eZ,
Concebida, e entendida a forma dos

tres referidos tragos primitivos, donde se

derivao as letras maiusculas, fica facil a iii-

telligencia da sua forma9ao, como vou desi

erever.

A ietra A Est, 23 Li^ao 5/, he com«
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posta do traqo n." 16 Est. .31, e de hum /

unido com o priineiro tra^o iia parte supe-

rior: depois para sua completa execu^iio,

corta-se ao nieio da sua altura, com hum
tra90 tino horizontal.

A letra B, he composta do tra^o n.o

17, cuberto por cima com o trac^o ii.° 18,

travado este ultimo com hum d inverso, lo-

go acima da linha media da regra.

A letra C maiusculo nao se differenra

do c miuusculo, mais do que nas curvas

superior, e inferior : a primeira occupa a

terca parte da altura da regra, e a segunda
sobc ate o meio, e ambas curvao para o iu-

terior da letra.

A letra D come^a com o trat^o ii.° 17

suprimida a curva inferior, e substituindo-

Ihe a linha horizontal, que vai seguindo
para a direita, e subindo com a penna con-
tinuando a linha, da volta em torno do tra-

^o magistral, e descendo do ponto superior
da letra ate a primeira divizao da regra, for-

mando a circular, vai seguiudo, e acaba-se
curvando-a para dentro.

A letra E, que se compoe de duas li-

nhas curvas travadas : come^a como hum
C\ e formada a curva superior trava com a
inferior, logo acima da linha media da re-

gra, e acaba-se com a final do C: de modo
que as extremidades do E, sao em tudo
conformes com as do C.

A letra F so se differen9a do/peque-
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no no rasg'o, ou capa, que se Ihe poe por
cima, a qual come^a a exemplo do tra^o

n.° 18, e segue horizontal.

A letra G, quanto ao corpo priraitivo,

ou caixa he confornie ao C, e sem a final

curvar para dentro, une-se-lhe a direita o
meio tra^o inferior do tra^o n.* 17.

A letra //, he composta do tra^o n.®

17, e da raiz, ou trac^o n." 7, ambos de
igual altura, e travados no meio por huma
linha fina horizontal.

A letra / Yogal, em substancia, nao
he outra coiza, que o primeiro tra(;o do H.
Come^a por hum ix2LC\o de movimento cur-

Yo em seus extremos, que serve de capa, e

trava com o tra^o magistral na parte supe-

rior, que he como se come^a o H acima
prescrito.

A letra J consoante come^a como o /
vogal, e acaba com hitm rasgo curvo, que
excede hum ter^o da sua altura, a paralle-

la inferior da regra.

A letra K he composta do tra^o n.» 17,

e de dois meios tra^os curvos em seus ex-

tremes, e travados ao meio da altura da le-

tra, tendo o segundo o dobro da grossura

do primeiro.

A letra Z», comecja com a curva supe-
rior do C, e gyrando a penna para a eS"

querda em forma oval, vai seguindo para
baixo formando a magistral, e ladeando a

penna da esqnerda a direita, acaba-se com
hum trafjO horizontal.
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A letra Af, he composta dos dois tra-

ces priniitivos do A, e de hum terceiro a
exemplo de hum /, que liga na parte supe-
rior , com o ultimo tra^o fino aspirado
do A.

A letra iV, he composta dos dois pri-

meiros tra^os do 31, ficando o segundo per-

pendicular, e reunindo-lhe na extremidade
inferior o primeiro tra^o inverso.

A letra nao muda a forma do o pe-
queno li^iio terceira, a excepcao do rasgo
interior, e da sua maior altura.

A letra P, he composta do tra^o n.<»

17, cuberto da parte superior com o tra^o
B.' 18.

A letra Q, a sua caixa, ou corpo pri-

mitivo, he similhante a raiz n." 7, reunindo-
lhe da [)arte inferior a direita hutn traco re-

cto no ponto de reuniao, o qual acaba ho-
rizontal.

A letra Q faz-se tambem a exemplo de
hum O, sahindo deste hum tra(^'o curvo,
que excede a paraliela inferior da regra, co-
mo se ve nos Abcedarios Est. 34, e 35.

A letra R, he composta do trat^o n." 17»
cuberto da parte superior com o trac^o n.* 18,

continuando ate o meio da altura da letra,

onde trava com hum terceiro tra^o a imita-

9ao da segunda perna do n.

A letra 5^, he composta do iTaqo n' 17,

travado com hum trac^o fino, e curvo, que
vem ao meio d* altura da letra.
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A letra T, he confornie a leira F sera

o corte, (J lie fica descrito.

A letra iJvogal maiiisculo, comegn co-

mo o tra^o n." 18, e tocando iia parallela

superior da regra, desce, e vai seguindo ate

a inferior, onde voltando em figura oval so-

be a igual altura do priineiro tra^o, e ciir-

"vando alguma coiza para o interior da letra

acaba com cabec^a.

A letra V consoante, come^a como o
fJvogal maiusculo, e conforma-se em tudo
mais com o v minusculo n.° 10 terceira li^ao.

A letra X, he composta de dois CC
travados diametralmente, ficando o primei-

ro inverso do segundo: esta letra conforma-

se miiito com o x minusculo terceira li^ao.

A letra Fgrego maiusculo, he confor-

me o ?/ grego minusculo n." 25 terceira li-

^ao, que fica descrito.

A letra Z maiusculo he conforme o z

min6sculo n/ 13 terceira lic^ao, a excep^ao
dos rasgos horizontaes ; cujas curvas ex-

cedem, e diversificao-se alguma coiza das
do z pequeno.

Este especulativo das letras maiuscu-
las, esta conforme as Figuras, e rasgos do
Abcedario Maiusculo Est. 33, a excepgao
de alguma variedade accidental, que se ob-
serva em algumas curvas, porem estes ac-

cidentes nao mudao a essencia das letras,

nem degenerao a sua forma^ao, antes Ihe

da gra^a, e mostra liberdade de penna do
escritor.
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Para facilitar ao Discipulo o ensino

das letras Maiusculas, e mostrar-lhe com
clareza a sua forraa^ao, dividi a altura da
regra em ties divizoes iguaes, e a do centre

em duas, nas quaes terminiio as curvas, e

niais rasi^os das sobreditas letras, e mos-
trao perfeitamente a sua exactidao. Felo
que deixo de ser mais extenso a este respei-

to, confiando no cuidado do zelozo Mestre,

que conformaudo-se em tudo com as re-

gras, e preceitos especiticados, fara ao Dis-
cipulo a demonstracao verbal.

He necessario porem advertir, que o
maior trabalho de hum Mestre consiste era
por ao Discipulo na perfeita forma de todas
as letras, para o que he necessario mos-
trar-lhe com mcthodo claro, e siugelo o seu
especulativo, ao tempo, que o Discipulo
come^ar a formallas, eusinando-lhe primei-
ro OS tracos principaes, que descreve a pen-
na, e os movimentos desta, e assim pora o
Discipulo em estado habil de poder passar
para as seguintes li9oes.

§. X.

Lifao Sexta^

A LI9A0, que o Mestre deve applicar ao
Discipulo, depois da formacao de todas as
letras, he a da letra denominada Bastardo
Jbst, 33, que deve ser da altura do Abce-

i
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dario min^sculo Est. 32-^ porque para se
aprender a escrever, qiialquer caracter,

deve-se principiar por letra de maior altura,

para os dedos se habituarem a hum movi-
luento largo, ficando-lhe ao depois facil o
passar gradualmente para o nienor; porque
do grande para o pequeno, vai-se luelhor,

que do pequeno para o grande. INo exerci-

cio do Bastardo Est. 33 ensinara o Mestre,
pritneiro a forma de regrar a escrita, dfU
xando entre regra, e regra hum entrevallo

de duas alturas e meia ate tres do corpo
primilivo da letra : depois ensinara a guar-

dar exaclamente os espa^os dasletras, e de
Home a nome, que deve ter espac^o e meio.

Logo que o Discipulo forme com des*

embara^o, e perfei^ao o Bastardo, passara

para a ligao seguinte.

^. XI.

Licdo Setimao

A. liqao setima Est. 34, consta da letra,

que se appellida Bastardinho. No seu en-

sino advertira o Mestre, primeiro, que a

letra siga toda a mesma obliquidade, para

o que he bom escrever por algum tempo
coin a pauta n.° 5 por baixo do papel : se-

gundo, que oespa^o entre letra, e letra seja

jguai a sua largura, e que de nome a iioiaae
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ge deixem dois espa^os: terceiro, que as li-

nhas, ou regras, que seescreverem em cada
escrita, devein constar de hunia so sentenca,

ou dito, porque na sua repeti^ao se alcau^a

a certeza dos espaqos, e se chega mais fa-

cilmente d perfeicao, para poder passar a
iinitar os exeniplares de Cursivo, de que
trata a li^ao seguinte.

§. XII.

Ligao OUava.

A li^ao oitava Est. 35, consta da letri

appellidada Cursivo liberal ; cujo noine Ihe

piQvem do deserabaracjo, com que se es*

creve; porque como he de j)equena altura,

fazem-se duas, tres, e mais letras de huma
vez, e ate algumas palavras iuteiras, sem
erguer a penna, o que da muita agilidade

a mao.
O seu exercicio se fara com o auxilio

da pauta n.' 5, pela qual se escrevem tres

alturas de letra Cursiva liberal, isto he,
maior^ nienor, e minima, seudo a media, ou
a menor do tamanho, em que deve ficar a
letra para o expediente: pelo que he ueces-
sario, que o Mestre cuide eflScazmente, em
que o discipulo siga sempre hum caracter
de letra liberal, e perceptivel, o que nao
conseguira, sem observar exactamente os
cinco preceitos essenciaes da letra, que sao



132 Regras Metfiodicas

a obliquidade^ altura regular^ largiira pro*

porcionada, grossura igual, e uniformidade ;

porque qualquer falta destas he digna de
censura, e faz-se logo reparavel, porque es-

tes preceitos sao as circumstancias, ou as

qualidades principaes, que constituera hu-
ma boa letra, seja de que Caracter for.

O Abcedario maiusculo, que propo-

nho na Est. 35, quanto ao caracter he Por-
tuguez; porem o seu ornato he de gosto

particular, e os curiozos tirarao delle, e

dos mais desta Arte novas ideas.

Fim do Tratado da Letra Portugueza:,
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CAPITULO XV.

§. I.
«

Da Letra Aldina^ G^^i/<^> ou Itdlica.

MAIOR parte dos Caracteres das letras,

que as Naroes da Eiiropa uzao ha tres se-

culos a esta parte, sao derivados, ou tein

sua origein da Letra Aidina, assim cha-

inada por ser o seu inventor Aldo Fio Ma-^

nuzio, que nasceo era Basiano^ territorio

situado em o Lacio Romano, e vivia no
principio do seculo XVI. Foi Aldo homem
de muila erudicao, versado nas Linguas
Orientaes, e Impressor em Veneza, onde
em loOl puljlicou a formozissirca Edicao,
que tem por titulo Le cose volgari de Misser

Francesco Petrarcha con prefazione injine.

E em 1502 aexcellente Edicao Le terze Ri-

vie di Dante : In Venez'ia nelle case d'Aldo^

e assim em outras mais edicoes ate o anno
de 1515, todas feitas no apreciavel Caracter
de letra, que elle mesmo inventou, e que
depois foi conhecido com o nome de Aldino,

Deste Caracter de letra se uzou, e se

uza nas imprensas de toda a Europa; ain-

da que hoje he mais conhecido com o no-
me de Grifo; cuja denominacjao, creio pro-

vem de se ter vahdo delle Sebastiao Gri',
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fo impreSsor em Leao de Franca, iias siias

edi9oes, que publicou quinze aunos depois
da existencia de Manuzio, e este o motivo
porqne os Francezes

, quizerao de certo

modo escuiecer a gloria de A Ida, a queni
todos devemos hum sem niimero de Obri*
ga^oes

,
pois podemos affirmar, que elle

Jfoi, o que desterrou com o invento do seu
preciozo Caracter de letra, as barbaras im^
pressoes goticas, e mais manuscritos, que
todos puxavao para o ^6tico, e tao confu-
20S, que havia grande difficuldade para os

ler, e alem de que, foi Aldo o primeiro,

que deo huma nova forma de letra facil,

Teloz, legivel, e susceptivel de regras soli-

das, e fundameiitaes
;
por cujas conheci'

das vantagens, todas as Na^oes da Eiiropa
a seguirao, fazendo-se depois geral com o

Home de Chujicellaresca, ou Baslarda, fa)
de que aiiida hoje uzao os Francezes, e a

ensinao nas suas escolas, ainda que detrio-

rada, e chela de defeitos, e erros crassos,

porque os F'rancezes sem pre tiverao nega-

^ao para escrever, tanto com a penna, co-

mo com o buril; e para prova desta minha
asser^ao vejao-se as obras de escrita de
sens authores, onde nem ha belleza do es-

critor, nem do grayador, e vejao-se tambem

fa) O chatnar-se a esta letra Bastarddj provewi

ia declina^ao de seus principio*.



Para se aprender a Escrever, 135

as siias cartas manuscritas de correspon-

dencia commercial, ciija letra he a |jeior,

que pode ser : o que tudo serve de prova

evideiite a niiiiha asser^ao; porqne se os

iiiestres de Escrita, e os eiupregados no ra-

mo do conimercio (que he onde se eiicoii-

trao melhores letras) nuo escrevem bem, o
que farao os mais ?

Foi pois na Italia, que a letra Cursiva,

oil Arte de escrever corrente teve a sua ori-

gem, e por isso os Italianos merecem neste

particular hum lugar de distin^ao, sendo
elles tambem os primeiros, que publicarao

ohras de Escrita, dando excelleiites metho-
dos, e regras para se aprender a escrever :

de sorte que podemos dizer, que se hoje se

escreve tao perfeitamente, a elles devemos
o priucipio.

He tambem conhecida a letra Aldina,

pelos impressores com o nome de Busim'
dillia Ilaliana. As maiusculas desta letra

tomuo a forma das Latiiias, ou Homanas,
e OS ifo-, e OS 5s minusculos sao siujilhantes

aos da letra cursiva redonda.

Aldo, e Grifo uzarao das maiusculas
sem inclina^ao, e denio quinze graos de
obliquidade as minusciilas

; porem Fablo
Manuzio filho do immortal Aldo, homeiu
tambem de muita err.di^ao, o que bem
mostrou nas suas Obras, deo igual inclina-

rao as maiusculas, resrulando toda a letra

per huma inesma obliquidade, como clara-
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raente se ve da famoza Edigao, que piibli-

cou em 1533, que tern por titulo // Fetrar-

cha coti le annotazioni promesse prima da
jildo Padre di Paolo il quale dedica il Libro

(I Geovanni Bonifacio, Marchese D'Oria, In
Venezia. ne.lle case degli Eredi d'Aldo Roma^
no, e d'Andrea Asolano suo Suocero,

i II.

Principios methodicos para se aprender
a escrever a Letra Aldina.

ODOS OS authores
,
que tenho visto, e

ontros de quern tenho cabal noticia, assim
Estrangeiros , como Nacioiiaes , falao da
letra Aldina, on Grifa; mas nenhum tem
ainda estabelecido hum methodo debaixo
de principios, para se aprender a escrevella,

e o mesmo succede a respeito das letras

Romana, e Gbtica. Eu porem nao so dou
noticia destas letras ; mas tambem as ensi-

110 a escrever com methodos fundados em
principios theoricos, e praticos, pelos quaes
se pode aprender as referidas letras, ou ca-

racteres em breve espa^o de tempo, e as*

sim julgo licar-me a gloria de ser o primei-

ro, que reduzio o seu ensino a methodo
claro, facil, e breve.

A letra Aldina tem soffrido muitas mu-
dan^as na sua inclina^ao, e ate mesmo no
Caracter, Principiou-se a uzar na Italia
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com qiiinze graos de incliiiacao: algnns

Authores Hespaiihoes a elevaiao a vinte e

cinco graos, e ontros a triiita. Os Inglezes

a estfio hoje uzaiido nos seus escritos, com
a mesma obliquidade da letra Iiigleza, co-

mo se ve nas obras de Cliawpion, Sniilhy

Thomson, e outros ; cnja obliquidade por

demasiada faz degeuerar o caracter primi-

tivo da letra.

Pelo que qnerendo occorrer a estes

prejuizos assentei dar a letra Aldiua vinte

graos de inclina(^ao, como mostra o angulo

Fig. 1/ Est. 36, com que fica mais airoza,

facil de se escrever, e Ihe couserva o seu

primitivo Caracter.

Na E$t. 30 mostro os principios prati-

eos para se aprender a escrever as letras

Aldiua, e Roniana, e os divido uas seguiu-

tes li^oes.

^. III.

Primeira lifao da Letra Aldiua,

J\. PRIMEIRA li^ao, que hum Mestre de-
"ve applicar ao Discipulo no ensino da letra

Aldina, he a das linhas rectas Est. 30, (que
he a baze fundamental de todas as letras)

as quaes come^ao por hum perfil, ou forpa,

alguma coiza obliqua, da esquerda para a
direita na extremidade superior da linlia, e
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assentando os bicos da peniia no principio

da sua grossura, desce, e vai seguiiido re-

cta, e com o grosso ignal at6 a extremida-
de inferior, onde ladeando a penna para a
esquerda, e dalii para a direita descreve-se

huma pequena linlia fina horizontal, que
serve de baze. Estas linhas distao humas
das outras a terca parte obliqua da sua al«

tura.

§. IV.

Segunda Lifao,

A SEGUNDA li^ao da letra Aldina, he das
linhas mixtas Est. 36. Come^ao-se como as

da primeira li^ao, e trazendo o grosso igual

ate a extremidade inferior da linha, curva-
se para a direita, e aspirando o tra^o, aca-

ba com a final fina, ganhando na sua aber-

tura metade da distancia, que ha entre li-

nha e linha, on seja a sexta parte da sua
altura. Estas linhas guardao a mesma dis-

tancia humas das outras, que as da primei-

ra ligao.

No exercicio destas duas primeiras H-

^oes, deve-se fazer uzo ao principio da
pauta n.' 5, o que sem duvida servira de
g^rande utilidade; porque sem o seu auxilio^

he difficil adquirir a devida inclina^ao.
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§. V.

Terctira Lifao,

TERCEIRA li(^ao Est. 36, consta da fop-

inacao de todas as letras ininusculas, as

quaes devem ter de largura nietade da sua
altura, e este he o espac^o, que deve haver

entre letra e letra, exceptuando as letras m,

V, .r, 5, que occupao dois espacjos , e o
niesmo se deixa eutre riome, e noiiie. As
hastes tanto superiores, coino iuferiores,

tern menos hum grosso do corpo priniitivo

da letra, e da mesma altura sao as Capitaes

corre.-pondentes das minusculas, conio ujos»

tro nos Abcedarios Esf, 40.

A letra ^ n.° 1 lomando a forma do «•

cursi\o da redonda, he composia de hum
o, que deve ter na altura a quarta parte de
nieiios, que as outras letras; cuja dimiuui-

^cio se faz da parte inferior, donde sahe hu-
ma linha curva em liiiura de s, que dando
volta da direita para a esquerda fecha junto
ao ponto donde principiou.

A letra g- n." 2 Est. 36, he composta
de hum o, e de huma linha recta na parte

superior onde se junta ao o, e curva na in-

ferior. O caracter deste ^, ainda que nao
he da primitiva, com tudo p6de-se uzar
delle, porque procede de raiz legitima, aleni

de que he uniforme com as mais letras, faz
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melhor symmetria na regra, forma-se de
huma vez, e he inais cursiva, e estas van-

tagens uao se devem desprezar.

A ietra / longo difleren^a-se do/ s6-

mente no corte, pelo o nao ter, e so se ihe

line a esquerda na linha superior da regra,

lium pequeno tra^o horizontal.

Qnanto ao niodo de forniar as letras

iwinysciilas do Caracter Aldino, he o nies-

mo, que fica descrito da forma^ao das mi-
nusculas do Caracter ForfuQucz, e escu-

zando por este motivo ser mais extenso

,

deixo de as especificar, e tambem por fazer

a sua demonstra^ao clara, e distinctamente

no Epilogo coHocado na Est. 37, onde se

ve OS corpos, de que se compoe as letras

constantes de todo o Abcebario oiinusculo,

sendo-nie so necessario advertir a este res-

peito, que as hastes superiores das letras

if, d, h, /)•, /, t, coniegao por hum pertil, ou
farpa, conio as linhas da primeira liqao; e

as hastes inferiores das letras p, q acabao

com a baze horizontal das mesmas linhas,

e esta he somente a differen(ja, que ha na
formacao das letras minusculas dos dois

Caracteres Portuguez^ e AldhiQ.

A Ietra Aldina nao tem ligac^ao ; todas

as letras sao soltas hunias das outras, e os

finos aspiraes, e dos travados sobem so-

mente hum terijo da altura da regra, e

abreni metade da distancia, que ha entre

ktra e Ietra, a excep^ao dos travados, por-
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que estes devern gauhar na sua abertura a
distancia iuteira, isto he, raetade da altura

da letra, que lie a sua largura, couio iica

dito.

i VI.

Quarta Li^ao,

QUARTA ligao da letra Aldina Est. 37,

consta do Abcedario minusculo, no qual

dere o Mestre t'azer exercitar o Discipulo,

para que tome a perfeita forma de todas as

letras, e habituar os dedos ao maior movi-
mento, para ao depois passar com aptidao

a executar o Abcedario maiusculo, e depois

o cursivo.

Na Est. 32 mostro o aparo da penna,
com que se obra a letra Aldina^ o qual de-

Te ter os bicos iguaes em altura, e grossu-
ra, segundo for necessario, para o tamanho
da letra, que se quizer escrever.

No Epilogo coUocado na Est. 37 esta

reunido todo o Abcedario minusculo, e de-
monstrado claramente todas as propor^oes,
preceitos, e regras necessarias para a sua
forma^ao

;
porem nao obstante a sua de-

monstrac^ao, vou especificar as principaes.

Todas as linhas assim rectos, como cur-
vaSf e mixtas das letras min^sculas, tern de
grossura a decima parte da altura do corpo
primitive da letra, isto he, segundo o men
eystema.
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Todas as farpas, bazes, e travados das
curvas sao finos.

Todos OS tinos aspiraes, e dos trava-

dos das letras, chegao a ter^a parte da al-

tiira da regra, tauto superior, como infe-

riormente.

Todas as bastes siiperiores, e inferio-

res tern bum grosso de menos, que a altura

do corpo priinitivo da letra, excepto o t^

que excede a regra so tres grossos.

Todas as letras minusculas tern de lar*

gura cinco grossos, ou seja metade da sua

altura, excepto w, v, x, 2, que teni o do-

bro das mais.

Estas siio as regras geraes, que se de#

veni observar, e que estao exemplificadas

no Epilogo Est. 36, segundo o meu syste»

ma, que adoptei para a letra Aldina,

§. VIL

Quinta Licao,

A. lt^ao quinta Est. 37, consta do Abce-
dario maiusculo Aldino, ou Italico. A sua
obliquidade he a mesma do Abcedario mi-

nusculo, porque consistiudo a maior belle-

za, de qualquer caracter de letra obliqua,

na regularidade da sua incliua^ao, (coiza

inobservada por alguns authores) o que
produz agradavel eflieito, devemos por tan-

to construir as maiusculas com a mesnaa
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obliquidade de 20 graos, com que construi-

nios as minusciilas, e para este fim uzare-

luos do methodo segninte.

1.° Levante-se a linha perpendicular A
B sobre a recta horizontal B C Fig. l.^ Est.

37: descreva-se a circular A D C, e divi-

da-se esta em nove partes iguaes; e como
cada parte destas vale dez graos tomare-

mos duas de A para E, e descreveremos a

Jinlia obliqua B E, a qual niostra a obli-

quidade de 20 graos; e por esta se forma-
rao todas as letras mainsculas. E para que
se formem com as devidas proporc^oes, se

construira a quadricula Fig. 2/ Est. 37, di-

vidindo-a em oito partes iguaes, de ambos
OS sens lados, e se tirarao as parallelas

,

que iijostra a mesma Fig. 2.*

2/ "^J'odas as linhas grossas de cada le-

tra tenio de grossura a oitava parte da sua
altura, e as finas a sexta parte do grosso,

seiiundo o meu svstema.
3." Todas as travessas, ou linlias bori-

zontaes, que se formao nas extremidades
das letras, sabem para os lados a oitava
parte da altura da letra.

4.* Todas as liidias assim gr6ssas, co-
mo delgadas, quando nao tra-vao com ou-
tras, que proseguem rectas, sao curvas nos
lados das extremidades.

5.* Todos OS curvos das linhas sao par-
tes do circulo.

Jblste especulativo , ou regras geraes.
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lie sufficiente para guiar o Discipulo, e na<5

sou mais extenso a este respeito por julgar

ter dito o necessario , como tambem pela

clareza, com que as letras estao formadas
clentio das cjuadriculas, tomando humas
toda a sua exteiisao, como as letras ^, D,
H, R\ M, N, R, U, V, X, Y, que se

ajustao com a quadricula, e as outras to-

inao partes das mesmas, o que tudo deve o
Discipulo notar com atten^ao para seu co-

iihecimento.

§. VIIL

Sexta Li^ao.

A licao sexta Est, 40, consta dos Abce*
darios maiusculo, e minusculo de cursivo,

OS quaes se devem executar simultanea-

mente, como estao exemplificados , para

que o Discipulo tome o couhecimento ca-

bal das suas propor^oes, segundo as regras

convenieutes para a sua formacao, que dei*

xo descrito, e a este respeito so advertirei

mais, que as maiusculas correspondentes

ao cursivo, isto he, as que se mettem nas

regras, devem ser da mesma altura das

niinusculas, e que a sua grossura sera o

dobro da grossura das minusculas
;
porera

as Capitaes, que se escrevem no principio

dos paragrapbos, devem ser de maior altu-

ra, e se Ihe dard a grossura proporcionada.
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Eslas letras podem ser plenarias, va*

zias, ou ornatadas, seguiido o gosto, e lia-

bilidade, de quern as esciever, no que p6-
de variar infinitamente, o que tudo da niui-

ta gra^a ds letras.

Ja deixo dito, que pela pauta n.° 5 se

formao tres diHereutes alturas de letra cur-

siva, isto he, nniior, metior^ e minima.
O original da letra cursiva, que nios-

tro na mesnia Est. 40, he a letra media, ou
o cursivo menor, o qua), per ser de altura

rnais regular para o expediente, he de que
devemos fazer uzo na pratica.

Como a letra Aldina niio admitte ador-
nos, e as suas hastes sao pequenas, nao
lie necessario deixar entre regra, e regra,

niais que tres corpos da letra, islo he, nos
nianuscritos, porque nas impressoes bastao
dois.

Fim do Iratado, e ensino da letra Aldina,
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C A P I T U L O XVI.

§. I'

Da htra Hontana, ou Latina,

A NECESSIDADE de escrcver com velocida-

de tern sido, he, e sera preciza em toda»

as idades, e tempos
;
porem esta mesma

precizao, foi a caiiza principal da corru-
p<^'ao dosmais formozos caracteres. Osanti-
gos Romanos baveriao eoiiservado os seus,

com aqnella belleza, e perfeii^ao, que ain-

da hoje admiramos em suas inscripebes ^

Vioedas, e outros monumentos existentes, se

a barbara riac^ao dos Godos, nao houvera
abatido aqaelle iraperio, e obscurecido com
a sua invazao as Sciencias, e as Artes,

Sao OS Caracteres Romanos a fonte

donde dimanao todas as letras, que se tern

iizado, e se uzao em quazi todas as na^oes

da Europa ; a excep^ao porem das maius-
cnlas, porque estas dimanao das antigas

Gregas, donde os Romanos extrahirao as

suas, como fiea advertido na origem das
letras.

Era a letra primitiva Romana de duas
especies, huma das maiiisculas iniciaes, cu-

hitaes, e grandes quadradas, como Ihes cha-

mavao os antigos ; e outra das letras meno-
res, que era o Caracter minCisculo, ou cur-
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sivo, de que uzavclo os Romanos: qual fos-

se a forma desle cardcter niiii6sculo, e a

sua origeui se ig-nora absolutanteute, e s6

podemos dizer, que Plauto em sua Bacchi-

des Ihes chama litttras minutas: e Seneca na
lipistola 95, Scripluram minutissimam, Sue^
tonio na vida de Caligula cap. 41 diz: Pro^
posuit qaidem legem, sed minutissimis litte-

ris, et angustissimo loco : uti ne cui scribere

liberet.

A este respeito convem pois alguns au-

thores, que o sobredito caracter min6sculo
dos antigos Romanos, o tomariao dos Gre-
gos, do mesmo modo, que tomarao o maius-
culo; ao que me nao posso conformar, por
quanto: tendo maduramente raciocinado d
cerca dos referidos Caracteres, e feito hum
prolixo exame sobre os fragmentos de le-

tias autigas, e de que tratao as Paleogra-
phias, que tenho lido, sou de parecer, que
OS Romanos nao conhecerao caracteres, ou
letras minusculas, e que s6 uzanio das
maiusculas, fazendo-as em ponto menor, e
mais redondas, do que as iniciaes, e nisto
he, que consistiria o cardcter minusculo, e
com effeito : reflectindo bem , vemos, que
isto mesmo ainda hoje uzamos, pois que o
Abced^rio min6sculo Romano tem letras,

que s6 se differen^ao das maiusculas no ta-

manho, como sao i, o, s, v, u\ .r, z, e o ij

grego, que o corpo primitivo he igual a le-

tra V, Alem de que, nao he crivel, que se

K 2
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OS antigos Romanos tivessein , e irzassem

caracteres miniisculos de difl'erente forma,

nao se achassem alguns fiaiiineritos delies,

assim conio se tern acliado dos maiusculos;

e tambein nao he de presuinir, que os es-

critores nao nos dessem noticia da sua for-

ma, e origem.

O que podemos dizer sobre este parti-

cular, com verisimilhan^a, be que os anti-

gos Romanos tinhao tres differentes modos
<le escrever. O primeiro com as letras

Maiusculas ^ o segundo com o admiravel

artificio das Nolas, e o terceiro com as Sin-

gulas.

Erao as Notas romanas buns signaes,

ou signos mui faceis de execular, e simi-

Ihantes aos Joroglipbicos dos Chinas, ou
aos numeros, que aprendemos dos Arabes,

porem de grande valor, e comprehensao no
seu signiticado, e com ellas notavao, on es-

creviao velozmente. Este artificio, a que os

Gregos chamao Brachioraphia, ou Arte de
escrever breve, se perdeo inteiramente, e

so sabemos, que existio, e que os empre-
gados nesta Arte se chamavao Notaries;

cujo officio era da maior confian^a, e hon-
ra, porque viuhao a ser os Secretarios, que
iiotavao tudo, quanto se fallava pelos I\i'

dres ConscriptOS, ou se recitava pelos Cau-
sidicos, isto he, os Advogados do Senado, e

isto com tanta expedi^ao do Esft/lo, (que

era o instrumento, cum que escreviao) que
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nao obstante ser sciencia comnuim, eiitre

OS que se applicavao a entendellas, se ad-

niiraviio os iiiesmos Komanos de tao pre-

cioza, e ulil habilidade. A este respeito he
digiio de se lerem as obras poeticas de Au-
souio, (a) pela expressiva piiitura, que es-

te Poeta faz de liuni Nolario na facilima

ac^ao de escrever, ou iiotar^ o que ouvia,

ou I he dictavao, e particulaniiente os se-

guintes versos, que serveni de prova, e que
vein em o nuuiero 138 de seus lipigramuias,

onde diz

:

Puer notarum proepetum
Sollers minister advola

Bipaiens puijillar expedi, &c.
Evolvo libros uheres,

Instarque dens* j^randinis

Torrente lingua perstrepo,

Tibi nee aures ambigunt,
JVec aucupatur pagina,

Et muta parc^ dextera

Volat per aequor cercura.

Cum maxirae nunc proloquor,

Circumloquentis ambitu :

Tu sensa nostri pectoris

Vix dicta, jam ceris tenes, &c.

faj Este famozo Poeta era filho do cclebre Me-
dico J. Aus. de Bas, e chegou a ser Cons. Horn, no
JY. scculo.
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Era com effeito habilidade estupenda ?

Fallar velozmente o Advogado, e o Notario
sem se confundir notar tudo nas taboinhas

encerradas, de modo que o mesmo era pro-,

iiunciar, que ja notado estava ! Que ulili-

dades uao se seguiriao, se hoje possuisse-

jnos tao admiravel modo de escrever ?

A origem das Notas, he difficil averi^

guar, porque huns as atribuem aos Egyp'
cios, outros aos Hebreos, e outros aos lio*

TiiaJios, affirraando, que Cicero, Seneca^ e

outros sabios Romanos forao os seus inven-

tores.

Porem seja, quern quer, que fosse o

inventor das Notas, o certo he, que os Ro-
manos as uzarao, e erao de varias sortes,

tomando differentes denomiua<^oes, segun-

do o fim, para que serviao.

Humas se denominavao Servis, de que
cada hum uzava : outras Feciiniarias, para

marcar os interesses : outras Juridicas, de

que uzavao os Jurisconsultos : outras «/m-

diciariaSf de que uzavao os Juizes : outras

Censorias, para notar a qualidade dos deli-

ctos, e a infamia : outras Sufragatorias y

Thezourarias, Grammaticaes, Numeraes, &c,

que deixo de especificar, por iiao ser mais

extenso.

As Singulas, terceiro modo de escre-

ver, de que uzarao os antigos Romanos,
para evitar o trabalho, que riecessariamen-

te havia de occasionar huma escritura com
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caracteres maiusculos, reduziao-se a es-

crever somente as iniciacs das digoes sepa-

radas com hum ponto, por exempJo: S. C.
Senaius Consuilum, em que se suprimiao
quatorze letras. O Acordao do Senado : S,

P. Q. R. Senatus Popuius Que Jionianus^

em que se suprimiao vinte letras. M. A. T.
J\Jagni/ica aiictoritas tua. L. T. Luciu'f li~

ins. P. P. Pater PalricB &c, e outras mui-
tas, que se encontrao em varias obras, que
por brevidade deixo de referir.

Estas letras assim divididas com hum
ponto se chamao Sincrulas, porque era hum
niodo de escrever couipeiidiozo, sem por
niais letras, que as iniciaes, como se ve dos
exemplos acima referidos.

Uzarao pois os antigos Romanos das
Singulas, pela precizao de escreverem ex-
peditivamente, o que occorria uo Seiiado,

antes da espantoza inven(^ao das Notas.

Deste modo se conservarao puros os
caracteres romanos, tendo chegado ao seu
iiiaior auge de perfeic;io no seculo doiro,
isto he no reinado de Au^iisto; porem ha-
"vendo os Godos inundado o Imperio Ro-
mano no principio do seculo V, em tempo
dos imperadores Honorio, e Arcadio, o do
rei dos Visigodos Alarico, forao as Scien-
cias, e as Artes em decadencia, e com el-

las a Calygraphia, escrevendo-se depois
huma letra mixta, e tao mal forraada, que
nem era romana, nem gutica.
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Estabelecidos os Godos pelo imperio
Romano , forao aprendendo o Idionia , e

Caracter Latino
;
poiem sem aquella pii-

reza, e elegancia, com que os Nacionaes o

possuiao ; e assim compozerao hum Cara-
cter de letra, que com propriedade se pode
chamar Romano-Gotico, o qual degeneran-
do de seculo em seculo, e adquirindo no-

Tas altera^oes, resultarao delle as letras mi-
iiusculas, que sefizerao geraes por todas as

Nacoes da Europa, debaixo da denomina-
^ao de letra Gotica, e sem outra difteren-

9a, que a de certo habito nacional, como
se observa hoje nas letras modernas das
mesinas Na<^oes.

Eita noticia previa, e hist6rica, que
acabo de dar dos caracteres romanos, e do
iizo delles, assim como tambem, as que
dou a cerca dos outros caracteres, julgo

serao estimadas dos amadores da Arte Ca-
lygraphica ,

pois acharao reunido nesta

obra, o que eu mendigando achei a custa

de grandes fadigas, em muitas, e volumo-i

zas obras, revolvendo-as huma, e muitas

vezes.
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§. II.

Prhicipios mellwdicos para se aprender a es-

crever a leira Romana.

IJuERENDO ensinar a escrever a letra Ro-
mana por principios, e rejj^ras fundamen-
taes, coino tenho feito a respeito das outras

letras, proponho os principios praticos na
Est. 3(i, e OS ensino segundo as regras, e

li^'oes seguintes.

§. III.

Primeira Lifao da Letra Romana,

xjL letra Romana deve ser feita perpendi-

culannente, e esta he a maior difficuiflade,

que o Discipulo tem a veneer, pelo descos-

tume da mao, que sempre pende a inclinar

a letra; porem esta difliculdade se vencera
farilmente aprendendo-se a escrevella pela

pauta n.* 6, de que se deve uzar em todns
as li^oes, ate a mao estar acostumada a ti-

rar as linlias perpendiculares.
A primeira ligao, que o Mestre deve

applicar ao Discipulo no ensino da letra

Romana, he a das linhas rectas, e perpen-
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diculares Est. 36, as quaes come^ao por
hum perfil, ou farpa, quazi horizontal, e
terminJio com buma travessinha hna, que
sahe para ambos os lados a distancia de
dois ter^os da grossura das mesmas hnhas.

O eutrar a penna na factura destas li-

nhas rectas, deve ser com o aparo virado

alguma coiza para a palma da mao, para
fazer a farpa do principio, e sem a erguer

assentao-se os dois bicos, e puxa-se com
firmeza, nao carregando mais em hum pon-

to, que em outro, nem a movendo para al-

gum dos lados, para que fique o grosso

igual, em toda a extensao da linha, e esta

perpendicular.

Estas linhas distao humas das outras

a ter^a parte da sua altura perpendicular,

de modo que o espac^o, que occupao qua-
tro linhas, menos a grossura de huma, for-

mem o quadrado abed Fig. 1/ JEst. 36
principios da letra Romana.

Ao escrever a letra Romana, como
tambem a Gotica deve estar o papel de todo

direito ao corpo, e rosto, e nao inclinado,

. como se poe para se escrever as letras, que
tem inciina^ao.
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§, IV.

Segioida Lifao.

SEGUNDA li(^ao Est. 36 consta tanibem
de linhas rectas perpendiculares, com tra-

vessinhas em ambos os extremos, pela tigu-

ra de hum 7 maiusculo. Come(^ao-se estas

Jinlias formando primeiro a travessinha, ou
Jinlia horizontal superior, que tenha de
comprimento duas grossuras e meia, da
grossura da linha perpendicular, e asseii-

tando OS bicos da penna ao meio da traves-

sinha, desce perpendicularmente ate a li-

nha inferior da regra, donde ladeando a
penna para a esquerda, e dahi para a di-

reita , f'6rma-se a travessinha inferior, oii

baze da linha.

Estas linhas distao hunias das outras,

tambem a ter(^a parte perpendicular da sua
altura, conio as da 1/ li^ao, de niodo que
o espa^o, que occupao quatro linhas, nie-

nos a grossura de hunia, formem o quadra-
do Fig. 2/ Est, 36, piincipios para a letra

Roinana.
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§. V.

Terceira Lifao.

A TERCEIRA li(^ao Est. 36, consta de li-

nhas curvas em ambos os extremos, pela fi-

gura de hum C maiusculo. Comeqao-se es-

tas linhas, formando a direita na parte su-

perior, hum pequeiio tra^o fiuo perpendi-
cidar, e subindo com a penna pelo mesmo
tra^o ate ao meio, e gyrando-a para a es-

querda em forma de circulo, descreve-se

a curva, que termina da parte inferior, com
outro trago fiiio, e perpendicular igual ao
primeiro.

Estas linhas curvas convem ao Disci-

pulo fazellas tambem ao contrario, isto he,

da esquerda para a direita, como estao ex-

emphlicadas na mesma Est. 36.

Com o exercicio das referidas linhas se

habilitara o Discipulo para formar todas as

letras minusculas circulares, como ee^ cc,

del, bb, pp, yg, ^"C.

Para a factura das linhas curvas, to-

ma-se a penna alguma coiza virada ao dedo
pollegar, eprincipia-se com a quina da pen-

na, ou bico da direita, porqueassim aofazer

da linha, assentao-se os dois bicos no meio
do ouvado, onde ha a maior grossura da li-

nha, e hum pouco mais abaixo come^a a

diminuir a grossura, como no primeiro ex-
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tremo, e virando entao a penna, como no
priiK.ipio, acaba-se ciirvaiido o extreiiio in-

ferior igual ao superior.

§. VI.

Quarta Licno.

xV. QUARTA li(^ao Est. 3f5, consta da forma-

^ao das letras miiiusculas, ou seja a letra

Jiomatiii/ia,

As propor(joes desta letra estao perfei-

tamente exemplificadas no Epilogo collo-

cado na Est. 38, onde dentro de luima qua-
dricula dividida de anibos os lados em seis

partes iguaes, estiio fbrmadas as letras nii-

iinscnlas, segundo o men sy.stema, que te-

nlio adoptado para a letra liomanilha ; po-

rem nao obstante isto, vou descrevelias por
ordeni, para maior clareza do Discipulo, e
de queni dellas se quizer aproveitai'.

1/ A letra Romanilha deve ter de gros-

sura a sexta parte da altura do corpo pri-

mitivo da letra, excepto os modelos, ou yna-

irizts, que se fizereiu para a fiindi(^ao da
dita letra, as quaes devem ter de j>rossnra,

luenos alguma coiza da sexta parte; por-
que a imprensa Ilia restilue, quando com-
primindo a letra ao papel liuniido, faz au-
gmentar o grosso; e este o inotivo, porque
aliviei alguma coiza a grossura das letras

do Abcedario minusculo Est. 38, o qua!
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por conseguinte pode servir de governo pa-
ra as niatrizes; e a mesma diminuicjao do
grosso se fara para as matrizes das mai6s-
culas dos dois Caracteres Romano^ e Aldi-

no Est. 37.

2.* As letras, que se f6rmao de linhas

rectus, e mixtas devem ter de largura entre

linha, e linha dois gr6ssos, ou seja a terqa

parte da sua altura. Nesta regra estao com-
prehendidas as letras h, m, n, u, r, e o va-

cuo do a ; cuja curva superior occupa pro-

ximamente dois grosses.

Esta regra se observara nas letras de
maior altura, a que chaniao Parangona,
Peticanon^ GraoCanon, e dahi para cima,
ate a do Abcedario Rst. 38, e o mesmo se

executara nas letras correspondentes doca-
ractev A Idi f10 ; porcui nas letras de menor
altura, como as que chamao Texto, Tana"
zia, Leititra, Interduo, Breviario-grosso, e

JBreviario-miudo, devem ter de largura dois

grossos e meio, coin que fica a letra niais

airoza, e agradavel. A inteira observancia

destas regras faz-se ainda inais necessaria

na factura das matrizes.

3.^ A letra o no interior, forma a figura

de Ellipse, e no exterior a de hum circulo

perfeito : nesta ultima figura estao compre-
hendidas as letras, que se derivao, ou se

formao do o, como c, e, e as caixas das

letras b, d, p, q incluzo o grosso da haste,

4.* A cabe^a do c, e o olho do e occu-
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pa dois gr6ssos, ou seja a ter^a parte da
altura da regra.

5/ Todas as hastes, que excedem o
corpo priinitivo da letra, devem ter cinco

grossos de altura, ou seja a sexta parte

meiio.s, que o corpo da letra, exceptuando
o /, que excede a regra s6mente hum gros-

so. Nesta regra estiio comprehendidas as

hastes das letras b, d, f, h, j, /.-, /, p, q, f
longo, e a curva inferior do o-, e a rama fi-

na do y grego, a qual termina com cabeija.

6.* As hastes das letras /, j, / longo,

que principiao com cabe^a, occupao dois

grosses ua curva circular. Os pontos do /,

e doj' devem ser collocados na distancia de
dois gr6ssos, para cinia do corpo da letra.

1^ O o, que forma o corjio primitivo do
g deve ter someute cinco gr6ssos de altura,

isto he, menos a sexta parte inferior da re-

8.' A letra g^ quando se dobrar, isto

he, quando se escrever dois ^'ir, para evitar

o maior espa^o, que he necessario deixar
entre elles, sera bom fazellos juntos, sobre-

pondo as curvas inferiores entrando huma
dentro da outra, como mostro nos Abceda-
rios Est. 40 ; cuja tigura he engra9ada, e

symmetrica.
9.* Todas as farpas das hastes posterio-

res, devem ser alguraa coiza obliquas, co-

mo tambem as farpas inferiores do d, e da
It, que toraa estas letras mais engra^a-
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das, do que fazendo-as liorizontaes* A le-«

tra u vogal minuscnio p6de-se tambem fa-

zer com a segunda liiiha ciirva na parte in-

ferior, como mostro nos Abcedarios Est.

40, cujo u he mais eiigrac^ado, e synim6-
trico.

lO."* Todas as farpas, e bazes das linhas

rectas, devem sahir para os lados, someute
dois ter^os do grosso da letra.

11/ Todos OS fiiios dos travados das le-

tras, tanto superiores, como iiift^riores, de-

vem ligar na altura de lium grosso, ou seja

na sexta parte da altura da letra.

12/ O espa^o entre letra, e letra sera

igual a sua largura, sendo a letra C()n)posta

de linhas rectas, como m, ii, ?/, h; poreni

sendo composta de linhas curvas, ou deri-

vada do o, deve haver no espa^o menos
hum grosso.

13/ O espa^o entre nome, e nome deve

ser de cinco grossos, nao havendo virgula,

ou outros signaes da Pontuac^ao do Perio-

do; porque havendo-os, deixa-se o dobro,

e OS signaes devem ficar collocados ao meio
do espac^o entre nome, e nome,

14/ O espa^o entre regra, e regra nas

impressoes deve ser de huma, e tres q uartos,

ate duas altnras da letra
;
porem nos ma-

iiuscritos p6de-se deixar tres altnras, e o

mesmo digo a respeito das letras Aldina, e

Gotica. Estas regras geraes, e propor^oes,

que dou a letra liornaniiha, e que estiio

1
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exemplificadas no Epilogo Esl. 38, me pa-

rece serein ajustadas com a razao, e coin

ellas tica a letra na verdade mais elegante,

symmetrica, liberal, e airoza : pelo que
dezejava fosseni seguidas nos Caracteres

Typographicos, e entao teriamos sem duvi-

da hum Tt/po Nacional ,
(on seja Venlurcii"

se derivado do nome do sen Author) que
excederia na elegancia, symmetria, libera-

lidade, e airozidade a esses decantados Ti/-

pof! de Didol, e Bodoni; cujos caracteres,

ainda que hum pouco agradaveis, com tudo
examinados por intelligentes se achao clieios

de defeitos, e particularmente as maiuscu-
his de Didot, que na verdade sao bem mal
formadas.

§. VII.

Quinta Ltfao»

A. QUINTA lir^ao consta do Abcedario
Maiusculo R()))iann^ on Latino ; cuja de-
inonstrac^cio proponho methodicamente na
Est. 39, onde dentro de quadrados dividi-

dos de ambos os lados em oito partes
iguaes, estao formadas todas as letras Ca-
))itaes, debaixo de preceitos, e regras geo-
metricas.

No quadrado, ou seja qnadrlcula Fig;
].* Est. 39 mostro, que a grossura das
hastes grossas das reteridas letras, he a

L
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oitava parte da sua altura, e que as hastes

delgadas tento hum quarto das gr6ssas.

Dentro da referida Fig. 1/ Est. 39,
que serve corno de huma escala, se dese-

nhao todas as letras maiusculas, tomando
della as partes, ou propor^oes necessarias

para a sua forina^ao
;
porque humas Jetra»

occupao todo o quadrado, outras nao o
occupao todo, e duas o excedem, que sao
iV7, Q, como tudo esta exemplilicado na re-

ferida Est. 39; porem para mais clareza do
Discipulo, vou especiticallas por ordem al-

fabetica, propondo primeiro as regras futi-

damentaes para a sua forma^ao, tudo se-

gundo o meu systema.

1/ A forma^ao das letras Capitaes Ro-
Bianas, eompoem-se de linhas rectas, e c«r-

vas: as rectus fazem-se com a parallela, e

as curvas com o compasso.
2/ Todas as hastes grossas das letras

maiusculas, ou Capitaes Romanas, devem
ter de grossura a oitava parte de hum lado

do quadrado.
3/ Todas as hastes delgadas das referi-

das letras, terao a quarta parte das grossas.

4.* Todas as travessinhas, em que ter-

minao as hastes tanto superior, como infe-

riormente devem sahir para os lados a oita-

Ta parte do quadrado, e devem ter a face

do extremo plana, ou horizontal, e a outra

proxima a esta, curva.

b,^ Todas as curvas de huma face das
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travessinlias, ou finaes dns letras, sao quar-
tos do circiilo, e formao-se perfeitaiiiente

com compasso, collocando iiuraa poiita

no pequeno signal das duas linhas cruza-

das, que luostnio as sec^oes do couipasso
£st. 38.

6/ As curvas magistraes, de que sefor-

niao as letras C, G, O, Q sao circulos per-

feitos, e a curva magistral do D he meio
circulo exacto.

7/ 'J'odas as curvas das mais letras sao
semicirculares, ou partes do circulo, e tan-

to humas, como outras, se formao perfeita-

mente com o compasso; pondo huma ponta
fixa em distancia preciza, e fazendo gyrap
a outra em forma de circulo, se descreveni
as curvas, que contem todas as letras, o
que tudo esta perfeitamente exempliticadij

JEst. 39.

8/ Na Typograpbia , todas as letraa

maiusculas, que se mettem pelo meio das
regras, devem ter a altura das hastes dag
minusculas, e de grossura mais meio gros-
so das pequenas; e o mesmo se observarii
nos manuscritos.

9/ As Capitaes, ou Maiusculas, que se
escrevem no principio das Ora^oes, Capi-
tulos, Titulos &c. devem ser de maior al-

tura, das que se mettem nas regras, e de-
Tem ter exactamente de grossura a oitava
parte da sua altura, como determina a se-
gunda regra.

L 2
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10/ As primeiras letras maiusculas, de
que trata a nona regra, podem ter os fun-

dos ornatados, no que se pode variar infi-

nitamente, segundo o gosto, e habilidade.

de queni as escrever, guardando sempre as

propor^oes, e preceitos, que ficao descritos

para a sua formac^ao, como tanibem o pre-

ceito do claro, e escuro.

Estas sao as regras geraes, ou os pre-

ceitos solidos, e certos, que se devem se-

guir na forma^ao das maiusculas Romanas,
ou Latinas, e quern as formar segundo el-

les, e mais, que a seu respeito you des-

crever, produzira perfeitamente o Abceda-
rio seguinte.

A. Esta letra occnpa todo o quadrado.

A travessa media, que preiide as duas has-

tes principaes do A, deve ser collocada lo-

go acima da terceira divizao, ou seja exa-
ctamente no meio do \acuo do A.

B. Esta letra teni ua sua maior largu-

ra seis grossos e meio, e na menor, menos
meio grosso. A curva superior tern de altu-

ra tres grossos e dois ter^os de hum grosso,

e a curva inferior tern quatro grossos ehuiu
ter^o.

C. Esta letra na parte exterior he pro-

ximamente hum circulo, isto he, menos a

oitava parte da sua largura, e na parte in-

terior forma quazi a figura de Ellipse.

D. Esta letra occupa todo o quadrado.

A curva magistral pela parte exterior, he
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hum semicirculo perfeito, e pela interior,

he huma ineia Ellipse.

E. Esta letra ua parte inferior tem de
largura seis grosses e meio, e na superior

teui nienos meio grosso. A travessa media
fica coliocada ao meio da altura da letra, e

tem na sua extensao horizontal dois grosses

e hum quarto, e na perpendicular dois

gr6ssos e dois ter^os.

F. Esta letra he huma porciio do E,
menos a linha, on travessa inferior.

G. Esta letra pela parte exterior tem o
mesmo circulo da letra C, e pela interior

he proximamente elliptica, e por isso esta

demonstrada na mesma circumferencia do
C Est. 39, para mostrar a identidade das
duas letras. Na parte inferior junta-se ao
circulo buma pequena haste recta, que ter-

mina na terceira divizao, guarnecida por
cima com huma linha delgada, ou travessa,

que sahe de ambos os lados a oitava parte,

e prehenche o quadrado.
H. Esta letra occupa todo o quadra-

do : a travessa media, que prende as duas
hastes grossas, que suo reahnente dois //,
deve ticar coliocada ao meio da altura do
quadrado.

1 vogal. Esta letra he a mais sinijela

do Abcedario: forma-se de huma unica li-

nha grossa, guarnecida nas extremidades
com as travessiuhas, occupando com ellas

tres oitavos do quadrado, que he a sua
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maior largura. Esta letra he a primeira,

que fazemos na formai^ao das letras Z?, i>,

Ms F^ Ky L, P, Ry T, e he a ultima linha

do M, e as diias niagistraes do H, e pode-
ee dizer em s^eral, que da letra /, e da cur-

va do C se forinao todas as Jetras.

J consoante. Esta letra na parte supe-
rior, he como a letra 7, e na inferior ter-

mina curvando em forma de circulo, e sobe
dois gr6ssos, ou seja a quarta parte da al-

tura da letra.

K, Esta letra tern de largura, menos
hum oitavo da sua altura : a haste delgada
reune-se com a segunda grossa ao nieio da
altura do quadrado, junto a linha primiti-

Ta, ou magistral.

L. Esta letra he huma por^uo do E,
isto he, menos a linha superior, e a travessa

media, e por isso esta demonstrada na
mesma letra E, como tambem esta a letra

F Est. 39 ;
porque estas tres letras proce-

dem da mesma raiz, e tern partes ideuti*

cas.

M. Esta letra excede o quadrado na
sua largura hum grosso : as duas linhas do
centro formuo a figura da letra Fconsoante.

A letra 31 p6de-se fazer tambem den-

tro do quadrado, sem o exceder, e fica

inais engra^ado, esbelto, e airozo.

N. Esta letra occupa todo o quadrado:
a haste grossa, ou linha diagonal, occupa

ua sua inclina^HO seis grosses, e trava com
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as hastes delgadas, de hum, e outio lado,

na oitava parte do quadrado.

O. Esta letra pela parte exterior he
hum clrculo perfeito, e por consequencia
occupa todo o quadrado, e pela parte in-

terior, he huma Ellipse, o que tudo se

obra exactamente com o compasso.
A letra ticara mais elegante fazendo-

ee toda elliptica, isto he, diminuindo da
sua largura de hum, e outro lado a ter^a

parte de hum grosso, isto he, tendo mais
a duodecima parte de altura, que de lar-

gura, como esta demonstrado na mesma le-

tra O Est. 39.

P. Esta letra occupa seis gr6ssos na
sua maior largura: a curva primitiva desta
letra, pela parte exterior, como tambem
pela interior he semicircular, e occupa qua-
tro grossos tanto na altura, como na largu-

ra, e consequentemente termina no meio da
altura da letra.

A letra P ticara mais enijracada termi-

nando a curva pritnitiva hum quarto de
grosso, logo abaixo do meio do quadrado,

Q. Esta letra he similhante ao O, jun-
tando-ihe ao meio da parte inferior a cauda,
que he huma curva, que sahe fora do qua-
drado, e principia com a grossura das li-

nhas grossas, a qual vai diminuindo, e cur-
vando ate que termina aguda.

R. Esta letra na parte superior, he co-

mo jP, unindo-se u curva primitiva deste.
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pela parte inferior, huiiia linha curva em
sens extremos, que termina aguda na de-
cima quinta parte do quadrado.

S. Esta letra, que he formada de hu-
nia liiiha curva ern toda a sua extensao, e

que o centro della, passa pelo centro do
quadrado, tem da parte inferior na sua
maior largura cinco grossos, e pouco me-
nos da parte superior.

T. Esta letra, he composta da haste

do /, collocando-Ihe da parte superior hu-
nia travessa, que sahe para auibos os lados

dois grossos e nieio, unindo-se-lhe nas ex-

tremidades huma linha alguma coiza obli-

qua, que tem grosso e nieio de altiira.

U vogal. Esta letra occupa todo o

quadrado : a haste grossa deixa de ser re-

cta, e comeca-se a curvar na parte inferior

na sua segunda divizao, donde tambeni co-

niega a diminuir a sua grossura, ate esta

licar igual com a haste delgada, com a

qual continua, ate igual altura da priraeira.

V consoante. Esta letra occupa todo

o quadrado : a haste primitiva, e grossa

faz a sua reuniao com a delgada ao meio

do quadrado na parte inferior, perto da se-

gunda divizao da quadricula.

X. Esta letra occupa todo o quadra-
do: a haste grossa cruza com a delgada ao

centro do quadrado, de modo, que os dois

vacuos superior, e inferior da letra sao igua-

lissimos.
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Y grcgo. Esta letra da parte superior,

he iguai a parte superior do A^ e da infe-

rior, he meia parte inferior do /, conio esta

demonstrado Est. 39.

Z. Esta letra occupa todo o quadra-

do : a haste grossa, ou linha diagonal pas-

sa pelo centro do quadrado, e trava nas ex-

tremidades com as delgadas, ou linhas ho-

rizontaes.

A letra Z sera mais elegante, e airoza

fazendo-a dentro de hum parallelo-gramo,

isto he, diminuindo-lhe na largura, a oitava

parte da sua altura.

Este especulativo das letras maiuscu-
las Romanas esta conforrae a sua deinon-

stra^HO Est, 39, e deixo de ser mais exten-

so, por uiio ser demaziadamente prolixo,

como tambem pela clareza, com que todas
as letras cstuo demonstradas ; cujas curvas
tern a vantagem de se fazerem exactamente
com o compasso, coUocando hunia ponta
nas distancias accuzadas, com os signaes,

que mostrao as secc^oes do compasso.
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§. VIII.

Sexta Lifao.

A li^ao sexta Est. 40 consta dos Abceda-
rios maiusculo, e minusculo da letra cursi-

va, OS quaes deve o Discipulo iraitar siinul-

taneaniente, para tomar iiiteiro conhecimen-
to do caracter da letra; e depois poder pas-

sar com aptidao a escrever differentes altu-

ras de letra cursiva, uzando para este fim

da paiita n." 6, e come^ando primeiro a

escrever a letra maior, a que chamao Pa-
rangona, a qual se forma pela pauta na
maior altura das suas regras: depois passa-

ra a escrever a letra, que se denomina Tu'

nazia, que se forma pela pauta nos dois

ter^os da altura das regras; e depois escre-

vera a letra, que chamao Leitura, tendo

cuidado de fazer as maiusculas correspon-

dentes da altura das hastes, excepto coino

fica dito, as primeiras dos Capitulos, &c,

as quaes podem ser maiores, o que faz des-

tacar mais os paragraphos.

Fim do tratado da letra Romana, ouLat'ma,
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C A P I T U L O XVII.

§. I.

Da Lclra Gotica,

\J CARACTER da letra Gotica , como fi-

ca advertido no Cap. 4." desta Obra, dima-
na da letra Roniana, se coine^ou a nzar na
anliga Luzilania a priucipio do seculo V,
pelo motivo da invazao dos Godos; ciija

JNagao dcpois de estabelecida pelo inipeiio

Komano, eiitrou a uzar da dita letra em
suas itioeiias, iiiscrijj^oes, e escnfos.

Kste caractcr de letra seuzou em Por-
tugal, ate reinado do Senhor llei D. Joao
III, com algumas mudan^as adqniridas no
decurso dos teiDpos, seiido depois substi-

tuido pelo caracter Aldino , Jfalico, on
JSastardoy e este pelo Fortuguez.

Como no Cap. 4.°, e em outros lugares
desta Obra trato do Caracter Gotico, da
sua origem, e altera^oes, que adrpiirio em
difterentes epocas, parece-me por tanto es-

cuzado tornar neste lugar a repetir, o que
deixo dito.

Muitos, e differenles sao os caracteres
g(5ticos, que se tern uzado na Europa, pois
podemos affirmar, que ainda sao mais, que
as Na9oes, que fizerao uzo delles, e que
todos tem a mesina origem

\
porem os
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mais legiveis, ele<^antes, e susceptiveis de
regras so I id as, e seguras, sao os caracteres
Golico-Germaiiico, e Gotico-Italico : deste
ultimo fazeiii os Inglezes grande uzo em
seus escritos, e o tern levado ao maior auge
de perfei(^ao.

Scio por tanto os dois referidos cara-

cteres goticos, que me proponho easinar

por priiicipios , segundo o men systema

,

alem de que tanibem se pode I'azer uzo dos
liiesmos principios, para o eusiuo do cara-

cter gotico, que mostro na peuultima Es-
tampa desta Arte, o qiial se uzou nas Hes-
panhas desde a primitiva, e particularmeii-

te nas inscripcdes, e he o caracter gotico,

que tern as maiasculas mais similliantes as

maiusculas Romaiias, ou Latiaas.

§. IL

Principios methodicos^ e anahjticos para se

aprender a escrever os caracteres Golico-

GerinanicOj e Golico-Ilalico.

•1/ 1 ODA a letra gotica deve ser feita

perpendicularmente, e ao escrevella deve
estar o papel de todo direito com o corpo,

para que as linhas fiquem perpendiculares.

2/ A penna para se escrever esta letra,

deve ser lium pouco grossa, e rija, e o apa-

ro com OS bicos iguaes em largura, e altura.
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3.' A largnra dos bicos da penna deve

ser proporcionada a grossura da letra, que
se qiiizer escrever.

4.° O braco direito deve estar qnazi che-

j!;ado ao corpo, e saliido fora da meza qiia-

iro dedos, e o mesnio deve estar afastado

o peifo; porque estando encoslado prejudi-

ca a sande.

5/ Na forma^ao da letra j^jotica, a pen-

na tern dois, ou inais dift'erentes inovimen-

tos, 011 sitnn^oes: hum tia formacao das li-

Jihas perpendicit/ares, e outro na das linlias

curvas, ant^ulares, on escjidyiadofi, e nas ho-

rizonlaes. Para a fonna^ao das priineiras,

traz-se a penna dii'eifa ao peito, sem a in-

clinar para al2,inn dos lados; e para a fornia-

c;io das curia.'^y e niais linhas lorniadas ao
travez, o movimento da penna, he com o
aparo virado para a pa I ma da mao, e lis

\ezes qnazi delado, quando alinha heniais

horizontal.

6/ Todas as letras minuscnias dos ca-

racteres g6ticos terao de o:rossnra a sexta
parte do corpo primitivo da letra.

7.' Todas as linhas gr6ssas primitivas
das letras maiuscnias dos referidos caracte-
res goticos, terao de grossura a oitava par-
te da sua altura.

8.* Todas as hastes posteriores das nii-

n{isculas excederao a resfra dois tercos da
altura da mesma, except© a haste do f, que
CAcede so metade.
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9.' Todas as hastes inferiores das letras

niinusculas, excederao a regra soniente nie-

tade da sua altura.

10." JNa forma^iio das letras minusculas
a largura, ou o daro eiitre linha, e liiiha

recta, on ciirva, deve ter dois grosses da
letra, isto he, a ter^a parte da sua altura.

11.* As letras niinusculas do gotico-Ita-

lico, e algumas do gotico-Germanico sao

angulares, ou esquinadas, isto he, os tra-

^os, de que se compoem as letras, travao

huns, com outros de canto, ou em forma
de angulo.

I'i." O espa^o entre letra, e letra sera

igual a sua largura, excepto entre duas
curvas, que entao o espa^o deve ser menor,
V. g : entre as letras o e ; porera esta ex-

cep^HO he so no golico-Germanico.
13.° O espa(^o entre nome, e nome ser4

de quatro grossos da letra, nao havendo al-

gum siiinal da Pontuagao do Periodo; por

que havendo-o sera o espaco de seis gros-

sos, e o signal deve ficar ao meio do espa^Oo

14.° O espaco entre regra, e regra sera

de duas alturas do corpo primitivo da letra,

ate duas e nieia.

15.° As letras mai6sculas, que se met-

terein no meio das regras, terao a altura

das hastes posteriores; porem as maiuscu-

las, (|ue se escreverem no principio dos pa-

ragraphos, podem ser maiores.

l(j.° As letras maiusculas goticas , e
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tambem as niinusciilas, Siio susceptiveis de
terem os fundos abertos, ou ornatados a

arbitrio, |2:uardando porem a regra do cla-

ro, e escuro, isto he, fazendo o tra^o da
direita groaso, e o da esquerda fino.

17." Os finos aspiraes, on fiiiaes das le-

tras em geral, no caiacter ^olico devem sa-

liir para os lados das linhas liiim grosso,

exceptuando alguns finos accidentaes, que
se fazem arbitrariamente.

18." As maiusculas do Gut'ico-Germani'

CO, quanto ao seu ornato, e mesino alguns

tragos primitivos de algumas letras, sao ar-

bitrarios. A Est. 23 contem hum Abceda-
rio maiuscnlo do dito gotico; e o seu orna-

to he o mais siiigelo, que se pode fazer.

1.0." As pennadas, que ornao as maius-
culas do GoticO'Gcrnmnico, nao devem con-

fundir os tragos primitivos, que constituem
as letras ; he necessario pois, que as pen-
nadas sejao finas, particuiarmente, quando
cruzarem coni algum trac^o grosso; porque
ale he erro cortar hunia liuha 2:rossa, coin

outra grossa.

20/ As maiusculas do Golico-Ilalico

y

sao mais singelas : os tragos, que formao
as tiguras das letras, quazi todos travao
buns com outros em forma de anguio; cou-
servao uniiio, e nao admitem tragos estra-

nhos, como as do Golico-Ge.rmanico.

Esles sAo OS principios, ou regras ge-*

raes, que se devem seguir na furnia^ao da9
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letras dos referidos caracteres goticos ; cu-
ja analyse proponho praticamente na Est.
41, onde com clareza se ve os corpos, ou
tra^os primitivos, e mais por<^oes, de que
se compoem as letras minusculas dos so-

breditos caracteres.

§. III.

Da formacao das letras minusculas dos dots

caracteres goticos.

RES coizas principaes ha, que examinar,
ou analysar das referidas letras goticas.

1.'^ Os tra^os curvos, e primitivos do
Gotico-GcrwanicOy de que se compoem as

letras a, c, d, e^ g, o, q ; cujos primeiros

tra^os sao identicos ; e os tra^os rectos^ e

angulares, OMiCsquinados, de que se com-
poem as mesmas letras do Gotico-Ilalico,

OS quaes traviio, ou fazem uniao em forma
de angulo.

2.^ Os tracjos rectos^ ou mixtos, de que
se compoem as letras a, i, j, m, n, r, t, u,

y dos dois caracteres, cujos tra^os em sub-

stancia sao iguaes ao tra^o primitivo do i,

3/ Os trac^os mixtos, que excedem as

regras, e de que se formao as hastes pos-

teriores , e inferiores das letras, que sao

quazi todos, como o tra^o primitivo do L
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Desta analyse se tira por concliisao,

t]|ue OS traCos^ ou raizes, de que se 16rmao
todas as letras iiiinusculas, coiisisteni prin-

cipalmente em tres, a saber: o traco curvo

do <?, o tra(^o mixto do i, e o traco do / ; e por
consequencia as letras c, i^ I sao a origem,

e fundamento de todas as mais; pelo que,

em o Discipiilo sabendo formar as ditas

tres letras, forraara depois com facilidade

OS Abcedarios minusculos dos dois cara-

cteres goticos.

Os mesmos sobreditos tra^os formados
em ponto maior, se empregao tarabem na
factura de muitas letras maiusciilas de am-
bos OS caracieres.

Este especidativo, ou analyse da for-

ma^ao das letras, junto com os priiicipios,

ou regras geraes, persuado-me ser suflicien-

te para o seu ensinOj e assim deixo de ser

mais extenso, por nao complicar os metho-
dos, ou rejTras estabelecidas, e por achar
desnecessario dar mais regras, visto a cla-

reza, com que as letras est;io demonstra-
das, e analyzadas praticamente na JEsL 41.

Pelo que deixo ao cuidado do sabio,

e zelozo Mestre a distribui^ao dos princi-

pios praticos, que mostro na sobredita Est,

41, e conformando-se com as regras acima
especificadas, fara verbalmente a sua ex-
plica^ao ao Discipulo.

Achando o Mestre, que o Discipulo,
esta habil na forma9ao dos Abcedarios mi-

M
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nt'isculos de ambos os caracteres, o passara
para a formac^ao dos maiusculos Est. 23,

41, e 42, e depois o podera passar a escre-

Ter o cursivo, uzando sempre em todas as

]i9oes da pauta n." G, pela qual se escre-

vem tres, ou mais diflereiites ahuras de ie-

tra cursiva, devendo senipre come^ar pri-

nieiro pela maior, corao deixo dito a res-

peito da letra Romana.
He todo o exposto o discurso desta

Obra, (alem d'Arilhiuetica) a qual coni-

prehende o ensino theorico, e pratico de
seis caracteres de letras, e de hum Ty])o

Fortiiguez^ ou Venturtnse , tudo por meio
da imprensa, e da gravura, e nao me afar-

guei mais , como desejava para melhor
mostrar a sublimidade da Arte, (nao ob-
staute a grande collec^ao de Estampas, e

a diversidade de engra^ados , e custozos
Abcedafios, que etias contem) por moti-

TO da minhd occupa^ao, em cujo penozo,

e continuo trabalho emprego o meu tem-

po; como tambem por coartar a grande
despeza, que faz a gravura das Estampas,
em que tenho com satisfa^ao, e ulilidade

p{iblica, gasto buma grande somma; porem
iica-me o prazer de a ter distribuido por
babeis gravadores, e mais officiaes Portu-
guezes, e que tudo tem sido feito em Por-
tugal, onHe na verdade temos Arlistas, e

officiaes em todo o genero de trabalho, que
se estes nao excedem aos estrangeiros, aa
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menos os igualiio, e por consequencia nSo
precizamos destes ultimos. Pelo que espe-

ro, que o Publico, e a Posteridade conhe-
cendo as minhas boas inten(j5es, que todas

se fimdao no dezejo de ser util a Patria,

me farao justi^a.

Fim do tratado da Escriiao

iyi2
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N o q 5 E s

D E

ARITHMETIC A^

CAPITULO I.

Dejinifao, e Divizao d'Arithmetica,

ODA a Sciencia deve ter sen principio pe-

la detini^ao, para que pelo meio desta se

perceba melhor, o de que se trata. Assim
primeiro definirei, que coiza he Arithmeti-

ca, e em que partes se divide.

A Arithuietica he a Scitncia, que trata

dos Niimeros: elia considera a natureza, e

propriedades destes, e ensina os meios fa-

ceis, tanto para expressallos, como para os

compor, e resolvellos, ao que chaiuamos
calcular.

Divide-se a Arithmetica em Theorica,
e Prdtica : a Theorica trata da sciencia das
propriedades, das razoes, e demonstra^oes,
que comprehendem suas differentes regras:
a Priilica he a arte, que uza dos JNumeros,
segimdo as leis da Theurica.
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N^o se p6de saber, que coiza he Nu-
niero, sem primeiro entendermos, que coi-

za he Unidade.
A Umdade he hiima coiza indivizivel,

(pelo menos assim a consideraraos) tomada
as raais das vezes arbitrariamente, para ser-

Tir de termo de comparaqao, respeito a to-

das as quantidades da mesma especie : v,

g. huma Arroba, que tern 32 Arrateis, o
Arratel he a Unidade, ou a quaritidade,

com que comparamos o N6mero, das que
compoe a Arroba, Tambera podiamos to-

mar a On^a para Unidade, e entao 512 ex-

pressaria o Numero, das que contem a Ar-
roba.

O Nuraero serve pois para expressar

de quantas unidades, ou partes da unidade

se con>p6e huma quantidade proposta. O
Numero se p6de iinaginar de differentes

maneiras. Imagina-se, e chaina-se Numero
Jnteiro, o que consta de unidades inteiras,

e exactas : por exemplo 100 Homens, 30
Covados , &c. ; chama-se Numero Mixta

,

ou Fraccionario, o que consta de unidades

inteiras, e partes da unidade, como 5 Moe-
das e i, 8 Varas \, &c.

Entre as differentes especies de Nume-
ros, de que uos servimos, chamamos Nii"

Tiiero Ahstracto aquelle, que expressa uni-

dades, sem determinar a especie, de que
sao : V. g. 5, ou 5 vezes, 4, ou quatro vezes^

&c. : pelo contrario chamamos Numero Con'
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creto ao que diz a especie das unidades»

que expressa, como 20 inoius, 4o marcosi

&c.

Se OS Numeros expressao liuma mes-
nia especie de uuidades, assini coino 100
Soldados^ tiOO Soldadog, &c. chamao-se AV^-

meros Homof[eneos ; porem nao seiido da
niesma especie, como 8 pipas, 7 ulqueires,

&c. chamao-se Numeros Htterogeneos.

Em fim chamamos Numeros Digitos

,

ou Simplices, a qualqiier dos n6meros, que
nao chegao a dez, como de 1 ate 9 inclusi-

vameiite; e Numeros Composlos, os que se

determinao por dois, ou mais Algarismos,

como 12, 152, kc.

Para expressarmos todos estes N6me-
ros, ou outros quaesquer possiveis nao te-

mos mais, que dez Caracteres, a mie elia-

mamos Algarismos ; ciijos nomes nos JNu-

nieros, que elles lepreseatao , sao os se-

guiutes. (1)

Cifra, ou
zero. hum. dois. tres. quatro. cinco, seis,12 3 4 5 6

sete. oito. nove.

7 8 9

(1) Para Ifermos corn facllidade os Numeros se

wza vulgarmente de hum Caracter, que se appellida

Cifrao, o qual se escreve deste modo ^. O seu lu-
gar he entre os railhares, e as centenas : v. g. em
24<S^600 reis. Tarabem este Caracter serve He abbre-
viatura, sendo os ultimos tres algarismos cifras, por
exemplo, 50^000 rtis, he o mesrao, que 50^ reis.
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Para exprimir todos os Numeros com
estes Aioarismos, convierao os Arifhmeti-^

cos em reduzir dez Unidades a hiiina so, a
que charaao Dezena : em contar as Deze-
7ias, coino as Unidades; isto he, liuma De-
zena, diias Dezenas, tres Dezenas, &c. ate

nove, servindo-se dos mesmos Caracteres

para expressar estas novas Unidades ; poT

rem distinguindo-as pelo lugar, que se Ihes

assignalou, que he a esquerda das Unida-
des simplices.

Para representarmos pois quarenta e

sete, que comprehende quatro Dezenas, e

sete Unidades, se escreve 47 ; e para ex-

pressar setenta, que se compoe de sete De-
zenas, sem nenhuma Unidade, se escreve

70, pondo cifra a direita do 7, nao s6 para

determiuar a letra 7 a signiticar Dezenas;
mas tambem para se enterider, que nao ha
Unidades simplices. Deste modo podemos
contar ate noventa e nove inclusivemente.

He necessario pois, antes que passe-

mos adiante, advertir, que pela mesma con-

ven(^ao se assentou, de que estando hum
algarismo posto ao lado esquerdo de outro,

©u seguido de hum zero, vale dez vezes

inais, do que Valeria, se estivesse so.

Seguindo se pois este methodo, pode-?

mos contar de 99 ate novecentos e noventa

e nove; formando de dez Dezenas outra

nova unidade, a que chamaremos Ceiitena,

pois dez vezes dez fazem cem, e contare*
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tnos estas Centenas de huma ate nove, re-

presentando-as com os mesmos algarismos,

collocados ii esquerda das Dezenas.

Por esta razao, para figurarmos sete*

centos sessenta e quatro, ciijo Nuinero con-p-

teiii sete Centenafi, seis Dezenas, e qiiatro

Unitiades, escreverenios 764. Se qiiizesse*

mos representar setecentos e quatro, que
nao compreliende Dezena alguma, o faria-

lijos deste niodo 704, pondo zero na caza

das Dezenas, porque nao as ha, e se tani-

bem nao houvessem Unidades siiiiplices,

porianios duas cifras, e escreverianios des-'

ta sorte 700, do que inferimos: Que sc quaU
(juer ali>aris}no signijlcalivo for seguido de
oiitros dois, ou de dais zeros, mostrard hum
Namcro cent vezes maior, do (jue mostraria^

se eslivesse so.

Seguindo este systema, contaremos de
999 ate nove mil novecentos noventa e nove,

forniando de dez Centenas hunia nova Uni-
de, que se appellida Milhar, porque cem
vezes cem fazem mil: contaudo pois estas

novas unidades, como as antecedentes, e ti-

gurando-as com os mesmos algarismos, as
collocaremoS a esquerda das Centenas.

Assim se tivermos v. g. para assentar
cinco mil qiiatrocentos setenta e tres escre-
veremos 5473: para cinco mil e tres, po-
remos 5003, e para cinco mil escreva-se
5000: por onde se ve : Que hum ulgarismo
seguido de outros tres, ou de tres cijras, re-
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presenta hum Numero mil vezes maior^ do
que representaria, se eslivesse so,

Por tanto seguindo-se coiistantemente

€ste methodo , formando sempre de dez
JJn'idadts de qualquer ordem huma so, e

collocando as novas Unidades, que daqui
se orii^inarerii, em lugares tanto mais para

a esquerda, quanto aiaior for sua ordem,
se podem expressar, como com effeito ex-

pressamos, todos os Numeros imaginaveis.

Applicando-se pois oraciocinio, aoque
fica dito, nao ser^ diflScil o ler, ou declarar

o valor de qualquer N6mero composto de
muitos algarismos; mas para facilitar mais

a sua leitura, proponho a seguinte Taboa-
da Niimeratoria, a qual deve todo o prin*

cipiante tomar de memoria.
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TABOADA NUMERATORIA.
1/ Periodo.

Unidade vale 1

Dezena 10

Centena lUO

2.° Periodo.

Unidade de Milliar 1 000
Dezeua de Milhar 10000
Centena de Milhar 100000

3,* Periodo.

Unidade de Conto 1000000
Dezena de Conto lOOOooOO
Centena de Conto lOOOoooOO

4.' Periodo.

T^'nidade de !VTilhar de Conto 1000000000
De^ena de iMilliar de Corito lOoooOOnOOO
Centena de Milhar de Coii/o 10! OOOOOOOOO

5." Periodo.

Unidade de Contos de Contos lOOOOOnooOOOO
Dezena de Contos de Contos lOOOOOOOOOOOOO
Centena de Contos de Contos.... lOOOOooooOOOooo

6.' Periodo.

Unidade de Milhar de Contos
de Contos 1000000000000000

Dezena de Milhar de Contos
de Contos 10000000000000000

Centena de Milhar de Contos
de Contos lOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Decorada a presente Taboada, e en*-

tendida a sua explica^ao, se podera5 ler

com facilidade os Numeros, como o exem-
plitiramos, mostrando o valor do Numerg
sejjuiritec

^ K
o e 5 «

^O .^ S -^

89:454:504

Para dizermos, oil declararmos o valor

do preseute Numero, on de outros quaes-

quer, primeiramente o dividiremos em por^"

^oes, ou periodos de tres letras da direita

para aesqiierda, exceptuando a ultima por-

r^ao da parte esquerda, que conforme a

quantiddde dos AJgarismos, de que o Nu-
mero constar, podera ser tambem de duas,

ou de huma so letra
;
porem sempre coii-

serva o nome de periodo.

Feito isto, leremos o dito Numero,
principiando da esquerda para a direita,

dizendo : oilenta e nove contos, qiiatrocentos

cincoenta e quatro mil, quinhentas e quatro

Unidades,
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CAPITULO IL

Das principaes Regrets d'Arit/unetica,

ij OBJECTO d'Arithmetica he, como fica

dito, dar regras para calcular com facili-

dade os INumeros, prociirando reduzir o

calciilo dos mais complicados aos niais sim-

plices, que se expriiiiem pelo menor ISu-

niero de letras, que he possivel. As opera-

9oes, com que isto se consegue, suo duas,
Sommar, e Diminiiir; poreni eommummen-
te se coutiio quatro", Sommar, Diminuir,
Multiplicar, e Repurlir, ou por outros no-

mes, AddifJo, Subiracfao, MultiplicaCao, e

Divizaoi Como com estas quatro opera^oes
operamos todas as questoes dos ]N'umeros,

he necessario fazer pelas executar coin

promptidao, procuraudo alcan^ar a razao,

em que ellas se funtlao
;
porem primeiro

que expliquemos o como se praticao tanio

em Ntimeros Inteiros, como em Quebra-
dos, CO nvem saber os sinaes, com que os

Arithmeticos as costuraao indicar.

O signal da Addifao he este (+), que
»e pronuncia mais. O da Subtrucfao he (—),

que quer dizer menos. O da MuUiplicuCao
he (X), ou simplesmerite (•)> ^1^^ siguificao
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inulliplicado poi\ £m fim para a Divizao se

uza de outros sinaes, que sao (^ , : , ou—),

e se pronuncicio dividido por : e para se en*

tenderem os resultados, se uza de duas li-

nhas parallelas deste uiodo (^), que se le

he igual a, o que tudo se ve nas seguintes

expressoes.

5 mais 4 he igual a Q. . ..

,

5+ 4=9
7 menos 5 he igual a 2 7—5=2
4 muUiplicados por 3 he igual a 12. . . , 4X3=12, ou

4- 3=12
6 divididos por 3 he igual a 2 * 6-^ 3=2, ou

6: 3=2, ou
6
—=2
3

§.1.

Addifao dos Numeros Inteiros»

A Addigao lie huma opera9ao, pela qual

reunimos dois, ou mais Numeros em hum
so, que seja igual a todos juntos*

Os N?iraeros, que se reunem, appelli-

dao-se Addicoes^ ou Farcelias, e o Nume-
ro, que resulta da opera^ao, appellida-se

Somma, Aggregado, ou Total.

Os Ndmeros, que se propoe para se

r6unirem, devem ser da mesma natureza,

pois he evidentemente impossivel de reunir
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em hum so N6mero, I\6meros de differen-

te natureza, por exempio, inoedas, eruza-

dos, urrateis, &c. pelo que a Addi^no nao
se pode praticar senao sobre qnantidades
homoaeneas, isto he, da mesma especie.

Para que os priiicipiantes aprendao
com promptidao a addicionarem, ou a reu-

nirem os INumeros, proponho a sejruinte

Taboada, a qual devem saber de memoria.
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T ABO A DA

Das Sominas dos Numeros DigiloSi

9 12 6 9 15 9 9.

9 e 1 jao JO

9 2 11

9 3 12
9. ...4. ...13

9 5 14
g....6 15

9 7 16

9.... 8.... 17
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Sabenclo-se de memoria a presente Ta-
boada dos INiimeros Digitos, se poderao

somiiiar com facilidade outros INumeros

maiores, que elles, observaiido-se as Ke-
gras seguintes.

Regras,

1/ Escrevao-se tod as as Addigdes de
raodo, que as Vnidades correspoudao peN
pendicularmente a Unidades, Dezenas a De-
zenas , Centenas a Cenlenas^ &c. e tire-se

Imiua linha por baixo da ultima Addicao.

2/ Reunem-se os Numeros de cada co-

lumna, come(^ando pelas Unidades da di-

reita para a esquerda, e se a Somma con-

star de hum so Algarisnio, escreva-se este

por l)ai.\o da linha em frente da columna
sommada; porem se tiver dois, ou mais
Algari-smos, escreva-se o primeiro como an-

tes, e o outro, ou os outros, guardem-se de
memoria para sommallos com os Numeros
da columna seguiute, e assim por diante de
columna em columna ate a ultima, debaixo
da qual escreveremos por inteiro, o que
sommar.

3." Se entre os Numeros de alguma
columna occorrer huma, ou mais cifras, nao
se faru cazo dellas, e se sommarao os Al-
garismos significativos como antes; e se
toda a columna for de cifras , escreva-.se

huma por baixo da linha, se he que nao se

N
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guarda algum da columna antecedente,

pois entao se deve escrever, o que se guar-

dou. Com a pratica dos exemplos seguintes

se entenderd melhor, o que tica manifesto.

EXEMPLO I.

&E pertendermos addicionar os Numeros
754, e 435, os assentaremos da maneira se-

guinte.

7547 . , ,. _

1189 Sonnna,

E tendo escrito os Numeros, como se

v<S, e fica dito, come^aremos da direita pa-

ra a esquerda a sommar os Algarisuios da
columna das Unidades, dizendo 4 e 5 sao

9; e porque esta Somma tem s6 hum Al-

garismo, o escreveremos por baixo da Jinha

em frente da columna. Passando as Deze-
nas diremos 5 e 3 sao 8, e o assentaremos

por baixo. Na columna das Centenas dire-

mos finalmente 7 e 4 sao 11, que escrevere-

mos por inteiro, e teremos concluido a ope-

ra^fio; e por conseguinte o Numero achado
1189 he a Somma, que pertendiamos dos
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Ntjmeros propostos, pois se comp6e dag

Unidades, Dezeiias, Centenas, e iMilhar

de ainbos elles juutameiite. Logo 754-i-435

£=1189.

EXEMPLO IL

OE quizermos saber o Aggregado dos Nu-
meros 5745, 7040, 515, e 316, os escrevere-

mos, como abaixo se mostra.

674.5

7040
^^'/Parccllas,

316J

13616 Aggregado .

Comeqando como no exemplo antece-

dente, achainos que os Algarismos signi-

ticativos da primeira columna sominao 16;
e porque em 16 ha dois Algarismos, escre*

veremos o primeiro 6 debaixo da linha, e

o segundo Algarismo 1 guardaremos para o
reunirmos com os Algarismos da columna
seguinte, onde diremos : 1 ,

que vem das
Unidades, e 4 sao 5, e 4 sao 9, e 1 sao 10,

e 1 sao 11; de cujo Aggregado escrevere-

raos 1 no seu devido lugar, e o outro guar-

n2
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daremos para o ajuntarmos cotn os Nume»'
ros 7, 5, e 3 da terceira columna, os quaes
reunidos fazeni 15, que junto ao 1 faz 16,

e desta Somma escreveremos 6, e levare-

nios 1 para a quarta columna, onde dire-

mos: 1, que vem da operac^ao antecedente,
e 5 sao 6, e 7 siio 13, que escreveremos
por inteiro

;
porque nao ha mais, que ad-

dicionar ; e finalizada a operac^ao, teremos
o Niimero 13616 por Aggregado das Par-
cellas, ou N6meros propostos ; do que in-

ferimos ser 5745+7040+515+3 1€=13616.
Se forem muitos osISumeros, que hou-

vermos de reunir, para que nos nao equi-
voquemos, uzaremos do methodo seguinte.

Dividao-se os Numeros em duas, tres,

ou mais por^oes, e escreva-se a hum lado
a Somma de cada divizao; e depois reunem-
se fodas estas Sommas, como se mostra no
seguinte exemplo.



de Arithmitica. 197

EXEMPLO III.

7454
1794
9791
794

19833 Sotiima da 1/ divizao.

3100
790
1470
710

6070 dita da segunda.

1406
716
9794
1406 13322 dita da terceira.

39225 dita total.

Deste modo podemos reunir quantos

Numeros se dos offerecerem.

§. II.

Subtracgao dos Numeros Inteiros.

xiL Subtracgao he huma operac^ao ,
pela

qual suhtrahimos hum N6mero de outro

Numero
, para conhecermos a differenga ,

que ha entre elles, isto he, de quanto hum
excedt o outro.
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O N6mero, que intentamos suhfrahiff

QppeWidai-se Subtrahendo: o outro, de quem
se sublralie , appellida-se Minaendo : e o
que resiilta da opera^ao, denomina-se Res-
to, Exctsao, ou Dijf'eren(;a.

Tan to o Minuendo, como o Subfrahen^
do sao essencialmente ]N6meros da mesma
natureza; e por consequencia nao podeinos
iiunca praticar a Subtrac^ao sobre quanli"

eludes heterogeneas.

Para que com maior facilidade se aprn-

da esta opera^ao, proponho a seguinte Ta»
boada; a qual convem aos principjantes

&aber de i^emofia,
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TABOADA
Dos restos de hum Numero Digito menor de

outro maior, e de oulro, que nao passa

de 18 Vnidades.

De 1 a 1 vai
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Res'ras."&

'

I.* Para suhtrahir bum Ndmero de ou-

tro escreve-se o Namero menor debaixo do
inaior, do mesmo modo, que fica dito a res-

peito da Addicao, e passa-se huma linh^

por baixo do dito Numero menor.

2/ Principia-se a operac^ao da direita

para a esquerda, tirando cada INumero in-

ferior do superior correspondente ; isto he,

as Unidades das Uiiidades, as Dezenas das

Dezenas, &c. e escreve-se o resto debaixo

da iinba em frente do Numero, que se di-

minue, pondo zero, quando njio houver dif-

ferenca de hum Numero a outro,
3.'^' Se o Algarismo inferior he maior,

que o superior, este se augmentara com
huma Dezena, tirando para isso com o pen-

san)ento huma Unidade do Algarismo, que

estiver huma caza mais para a esquerda; e

feita a Sublracgao, ajuntaremos 1 ao Alga-

rismo inferior, que se for subtrahir.

4.'' Se o Algarismo, donde se quizer ti-

rar a Unidade, for cifra, tirar-se-ha a Uni-

dade, nao da cifra, porque nao a tern; mas
sim do primeiro Algarismo significativo,

que estiver huma, duas, &c. cazas para a

esquerda; e entao, ainda que se tira 100,

1000, 10000, &c. segundo as cifras ,
que

houverem, nunCa por isso se ajunta mais,

que 10 ao Algarismo necessitado.
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5/ Se Algarismo inferior for cifra, e

nao lioiiver, que Ihe ajuntar da opera(^rio

autecedeiite, escreve-se o Algarisiiio supe-

rior debaixo da linlia.

i5.* 8e no Niimero superior ficar hum,
ou inais Algarisuios, dos quaes uao liaja

nada, que subtrahir, escrevem-se debaijiLO

da mesiua liiiha.

EXEMPLO I.

JJados OS Numeros 8G47 , e 5435 para

subtrahir o segundo do primeiro, escrevao-

jse da maneira se^-uinte.

S647 Minuoicio.
54'35 Suhtraheiido.

i52l2 Besto,

E come^ando pelas Unidades, digo:

5 tirados de 7 resta 2 , que escrevo por
baixo : passo depois as Dezenas, e dia;o:

3 tirados de 4 resta 1, que ponho debaixo
das raesmas Dezenas. Chegando a terceira

columna, digo: 4 tirados de 6 resta 2, que
assento igualmente debaixo. E passando
em fim a ultima columna, digo: 5 tirados

de 8 resta 3, que escrevo debaixo dos mi-
Ihares; e deste mode acho, que depois de
subtrahir 5435 de 8647 resta 3212, e por
censeguinte 8647—5435=3212.
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E X E M P L O II.

Oe nos pedirem a diflferenga entre os Nu-
ijieros 71476, e 9082, escrevao-se, como
abaixo se niostra.

71476 Mlnuendo.
9082 Subtrahendo,

62394 Differenfa.

Principiando a operac^ao como no ex-
emplo antecedente, tirando as Unidades
das Utiidades, passa-se as Dezeiias ; e co-

mo 8 niio se pode tirar de 7, ajunta-se a

este lOUnidades, que seformarao de huma
Unidade tirada inentalmente ao 4, que esta

para a esquerda, e diz-se 8 tirados de 17

ticao 9, que se escreve debaixo das Deze-
iias, e guarda-se de memoria hum para o

ajuntar ao Algarismo inferior seguinte para
a esquerda. Passando a terceira columna
diz-se: 0, e 1, que se guardou, he 1, que
subtraliido de 4 restao 3, que se escreve

por baixo, Continuando a opera^ao, diz-

fje: 9 tirados de 1 nao pode ser; mas obraii-

do da niesma sorte, que na segunda colu-

mna, lirar-se-ha 9 de 11, e a diflferenga 2
escreve-se por baixo no sen competente lu-

gar; e porque de II vai J, e nao ha letra

inferior, com quem se ajunte, subtrahir>se-^
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ha do NTimero superior 7, e o excesso 6
assenta-se per baixo da linha em frente do
iiiesiJio 7. Finalizada a opera^ao, achamos
ser a differenc^a entre os Nilmeror popostos

62.'3iJ4
;
pelo que se manifesta ser 71476—

•

908-2=62394.

EXEMPLO III.

1^ ERTENDENDO-SE diminiiir 480662 de

760042 disporemos os jNtiuieros da maneira
seguinte

760042 Mimiendo.
480662 SuOtrahcndo,

279380 Excesso.

Comecando a operagao tirando as Uni-
dades de Unidades escreveremos cifra por
baixo, e passando as Dezenas obrareinos,

como fica advertido na quarta regra, e o
excesso 8 o assentaremos por Ijaixo em lu-

gar correspondente. Fiiialniente praticando
como nos Exemplos antecedentes, e fazen-

do applicacao, do que fica prescrito nas
regras, acliaremos o excesso 279380; por
Glide conhecemos ser 760042—480662
=279380.
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Prova da Addicao, e Suhtraccao,

Prova de hiitna opera^ao Arithmetica
he huina segunda operaQao, pela qual nos
asseguramos do resultado da primeira. A
Add'tgao prova-se pela Siiblraccao, e a Sub-
trac^ao pela Addifdo : a razao he

; porque
estas duas regras sao oppostas entre si, e

o que huma faz, desfaz a outra.

Prova-se por tanto a Addicao , som*
mando outra vez todas as Addifoes pela or-

deni inversa; isto he, da esquerda para a
direita. O que soramar a primeira columna
subtrahir-se-ha da Somiua total, que Ihe

corresponder, e o resto, se o houver, se as-

sentara por baixo
;
para junto do qual se

abaixarao as mais letras da Somma total.

Passando depois a segunda columna, e a

todas as mais, se procedera da mesma sor-

te, que na primeira; e se a final nao restar

nada, entenderemos., que a primeira opera-

cao esta bem feita : o que se ve verificado

no seguinte exemplo.
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Para se provar a Sublracfao somm^-se
o Suhtrahendo com o resto achadv, e desta

opera(^fio resiiltara o Minuendo^ se a Sm6-^

tracedo estiver bem feita.

Assim observamos, v. g. no pnmeiro
exemplo, que subtrahindo 5435 de 8647
achamos o resto 3212, o qual sommado
com o Stibtraheiido 5435 reproduz o Mi-
iiuendo 8647 ; donde inferimos, que a pri-

nieira opera^ao foi exacta, come abaixo se

ve exempificado.

8647 Minuendo,
6435 Subtrahendo,

3212 Resto,

8647 Prova.

E isto he por ser 8647—5435-r3212,
assim como 3212-4-5435=8647.

§. III.

Multiplicacao dos Niimeros Inteiros.

JVIL Vltiplicar hum N6mero por outro, he
huma opera(^ao, pela qual se toma o pri-

meiro Numero tantas vezes, qtiantas sao as

Unidades, ou partes da Unidade, que ha
no segundo. O Nuinero, que se multiplica,

f:\\dim^'%Q MuUiplicando; o outro, por quern
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•Se ha de miiltiplicar, chama-se Multiplied-

dor: e o Numero, que resulta da Multipli-

cafao, chama-se Frodncto.

Pode fazer-se indifferentemente do
Multiplicando o MidtipLicador^ e deste o

Multiplicando ; porque o Froditcttt sera

sempre o mesmo : v. g. 7x5, on ^.x7, que
de arabas as maneiras o Fioditcto he ^5 :

assim podemos tambenj chaiiiar Factorta,

ou Froducenles ao MuUipUcundo^ e MuUi-
piicador, como Facto, ou Frodncto^ ao que
resulta da Multiplicofao, Logo 7, e 5 sao
IDS Factores^ ou Froduceiites do Facto, ou
Producto 35; e isto he por ser 7 vezes 5, o

mesnio que 5 vezes 7.

Explicado ja , o que he miiltiplicar

hum Numero por outro, fareuios coujpie-

hender iacihnente
,

que esta operacao se

poderia praticar , escrevendo tantas vezes

O Multiplicando, quautas Uuidades l)aja no
Multiplicador, e somniando ao depois. As-
sini V. g. para iiiultiplicar 5 por 4 se pode-
ria escrever em huma colunina 4 vezes o
Numero 5, e a Somma "20 desta /iddiC(i(*

seria o Froducto da Multiplicucao de 5 por.J » .
'^.

4; do que se segue, que quanto maior ior

o Multiplicador, tauto maior, e mais cus-
tozo sera este modo de multiplicar; e como
pela Multiplicaqao achamos o mesuio re-
sultado por hum caminho mais curto esta.

claro, que a Multiplicucao he hum metho-
do breve de fazer a Addicao.
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Como officio do MultipUcador he as^

signar as vezes, que se ha de repetir o Mul*
iiplicando, seuipre se devera considerar co*
mo Ntimero abslracto, ainda que seja concre-

to. Se houvesse, por exempio, de mullipli"

car hum Numero concreto por outro tambem
concreto, como 24 arrateis de arroz a 50
reis porarratel, he claro, que nao multi-

plicaremos 24 arrateis por 50 reis; mas sim
24 arrateis por 50, tomando este Numero
com abstracgao ; pois o que importa saber
he, que os 24 arrateis de arroz se hao de
tomar 50 vezes, para saber o valor de to-

dos elles a razao de 50 reis cada hum.
A Multipiicagao de hum Numero, por

outro se reduz a tres cazos: primeiro a mul-
tiplicar hum Numero Digito por outro: se-

guudo, a multiplicar hum Numero Com-
posto de Unidades, Dezenas, Centenas,

&c. por hum Numero Digito, ou ao con-

trario : terceiro, a multipHcar hum Nume-
ro Composto de Unidades, Dezenas, Cen-
tenas, &c. por outro tambem Composto de
Unidades, Dezenas, Centenas, &c. A prin-

cipal de todas estas multiplica^oes he a pri-

meira; pois com ella so se executao com fa-

cilidade, quantas opera^oes occorrem em
OS outros dois cazos: a sua intelligencia

consiste em aprender de memoria a Taboa-
da seguinte.
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T ABO A DA

jDo5 Productos de hum Niimero D'tgito por
outro.

1 vez 1 h
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Mulliplicagdo de hum Numero composto par
hum Numero simples,

Aprendida de memoria a Taboada ante-

cedente, que comprehende as multiplica-

qoes do primeiro cazo, sera facil fazer com
brevidade as multiplica^oes do segundo,
conforme as regras seguiutes.

Regras.

1.^ Para executar esta opera(^ao escre-

Te-se o Multiplicador (que segundo sup-

pomos nao tern rnais de hum Algarismo)

debaixo do Multiplicando em o lugar das

Unidades simplices, e passa-se huma linha

por baixo, para servir de separa^ao entre

OS Factores, e o Facto.
2.^ Multiplique-se o Algarismo das Uni-

dades simplices do Multiplicando pelo Mul-
tiplicador, e se o producto constar somente

de hum Algarismo, escreva-se este debai-

xo
;
porem se constar de dois Algarismos,

escreva-se o primeiro como antes, e o outro

guarde-se de memoria para se ajuntar com
o Producto seguinte, nao sendo o ultimo,

pois em similhante cazo se escreve no lugar

mais adiante para a esquerda.
3." Encontrando-se no Multiplicando

alguma cifra, em se chegando a muItipH-

calla, se escrevera cifra, se he que nao »€
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guardou nenhnni da opera^ao antecedente;

porque entiio deve-se escrever, o que se

guardou. Com a prdtica dos exemplos se-

guintes se veriio exemplificadas estas regras.

EXEMPLO I.

QuERENDO-SE o producto do Nljmero 7805

multiplicado por 5, escreveremos os Facto-

res da maneira seguinte.

7805 Multiplicando.^ Producentes , on Factor

5 MuU'iplicador.Xtores, doude se diz

39025 ...,*..,. , Praducto, ou Facto.

£ come(^ando a opera^ao pelas Unida-
des do Multiplicando, diremos : 5 vezes 5
sao 25 ; e como em 25 ha 2 Dezenas, e 5

Unidades, escreveremos as 5 Unidades de-

baixo das Unidades dos Factores, e guar-

daremos as 2 Dezenas para as ajuntar-

mos ao Producto das Dezenas. Passando
ao N6mero seguinte, diremos: 5 vezes

be 0, e 2, que guardamos , sao 2, que
escreveremos por baixo. Continuando de-
pois , diremos : 5 vezes 8 sao 40 ; e co-

mo este Numero nfto tem nenhuma Uni-
dade actual, poremos 0, e guardaremos 4
para o addicionar ao producto do INiimero

seguinte, onde diremos: 5 vezes 7 sao 35,

e 4, que guardamos, sao 39, que escreve-

o 2
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remos por inteiro, porque n^o ha mais, que
iiiultiplicar ; e por conseguinte o N6inero
39025 he o Producto total, que se queria,

pois se cotnpoe de todas as partes do Nu-
luero 7805 toniadas 5 vezcs, e por couse-
guinte 5 vezes todo o INumero.

EXEMPLO II.

ENDO de tnultiplicar 70045 por 8, assen-

taremos os Numeros pela forma seguinte.

o [ Producentes,

560360 Producto,

E principiando pelas Unidades sfmpli-

ces, diremos : 8x5—40, de que escrevere-

nios uas Unidades, por nao as haver no
Producto, e levaremes 4 para as Dezenas,
onde diremos: 8x4rr32-h4=36y de que as-

sentaremos 6, e guardaremos 3. Passando
depois ao Algarismo seguinte, diremos : 8
XO=0-l-3=:3, queporemos por baixo; e con-

tin iiando a opera^ao, dizendo : 8x0=0, es-

creveremos por uao haver nenhuma Uni-
dade daquella ordem. Finahuente passando
ao ultimo Algarismo, muUi|)licaren)os 8
por 7, e o Producto ^Q o escreveremos por
inteiro, por nao haver mais que luultiplicar;

e teudo assim concluido a opera^ao, acha-
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mos ser o Producto total 560360; e por

consequencia direinos ,
que 70045x8=

560360.

j\Iultinlicafao de hum Niimero composto por

outro tambem composto.

JRegras.

1.* Sendo os Producentes ainbos com-
postos, OS escreverenios do mesnio modo,
que nos exemplos antecedentes, e passada
huma linha por baixo, multiplicarenios ca-

da Algarismo doN6mero inferior por todos

OS do superior, couio se estivera so, come-
^ando a escrever cada Producto da direita

para a esquerda, de sorte que corresponda
ao Algarismo do Multiplicador, que muU
tiplica.

2.* Quando algum dos Producentes, on
ainbos acabarem em cifras , estas nao se

luultiplicar^o; porque nao produzem nada;
mas ajuntao-se depois defeita a Multiplica-

^ao ao Producto total da parte direita, pa-

ra que dito Producto corresponda ao va-

lor de ambos os Producentes.
3.* Se houver huma, ou mais cifras

entre os Algarismos significativos do ^lul-
tiplicador, tamhem nao as multiplicare-
mos pela mesma razao de nao produzirem
uada ; observando escrever seiupre o pri-
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meiro Al^arismo de cada Producto parcial

debaixo do Algarismo Multiplicador.

4/ Coiicluidas todas as Multiplica^oes,
soiDinao-se os Productos parciaes, e a sua
Somma expressara, o Producto total, ou
Facto.

EXEMPLO I.

(oiuRENDO multiplicar o Numero 43746
pelo Numero 4392, os escreveremos do mo-
do se"fuinte.'o

Ayn,^ i Producentes, ou Faclores,
4392 3

87492
393714 V p J ,

131238 r '

174984

192132432 Producto total, ou Facto,

Primeiramente multiplico 43746 pelo

Algarismo 2 do Producente iuferior, que

expressa Uuidades simpliees, e escrevo o

Producto 87492 por baixo dalinha. Depois

multiplico o mesmo Numero 43746 pelo se»

gundo Algarismo 9, e assento seu Produ-
cto debaixo do primeiro ; mas corao o 9

€xpressa Dezenas, poaho o primeiro Alga-
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rismo do segundo Producto debaixo das
Dezenas do prinieiro. Concluida esta ope-

racao pelo .9, passo a multiplirar o nies-

mo Numero 43746 por o do Prodiicente in-

ferior, pondo sen Producto 131*238 debaixo

do segundo
;
poreni escrevendo o sea pri-

nieiro Aigarismo 8 na columna das Cente-

nas
;
porque o Multicador 3 expressa Cen-

tenas.

Finalmente mnltiplico 43746 pelo ulti-

mo AI.2:arismo 4 do Producente inferior, e

o sen Producto 174984 escrevo debaixo do
antecedente, adiantando iiuma columna k
esquerda, para que o stu prinieiro Aigaris-

mo 4 fique correspondeudo aos Milliares;

porque o 4 do Producente inferior expres-
sa Milliares; e sonimaudo ao depois todos
OS Productos parciaes , aclio 192132432,
Producto verdadeiro de 43746 niultiplica-

do por 4392: de tnodo, que 43746x439--=
192132432, valor total de 43746 tuinado
4392 vezes.

EXEMPLO II.

Sequizermosmultip]icar4600 7 n »

por 400 S ^''^^"^^'f'^^

1840000 Producto.

Neste cazo mnltiplico somente 46 por
4, e ao Producto 184 ajuuto as quatro ci-
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fras, que sao, as que ha iios Producentes •

pela razao prescrita na regra segunda,

EXEMPLO III.

Querendo-se o Producto de 420421 „ ,

multiplicado por ^^^^^^
Producentes.

l6Bl68\Productos par"
84084 J ciaes.

842521G8 Producto total

Feita a Miiltiplicai^ao por 4, e escrito

seu Producto 168168, ninltiplico immedia*
taniente por 2, e comego a escrever o Pro*
diicto de modo, que expresse Milhares co-
mo corresponde; por cujo motivo o adiau^

to ties coUunnas para a esquerda; porque
ha duas cifras entremedias dos Algarisnios

signilicativos do Producente inferior, e po-
rt ho o Numero 4, que me sahe da Multi-
plica^ao deb^ixo do 8 em lugar de ser de-

baixo do 6, se nao houvesse cifras: achado
o segundo Producto 84084, e sornmando
eom antecedente da 84252168; cujo Nu-
mero expressa o Producto total, ou Facto
da Muldplicacao de 42042 por 2004; e
por conseguiiite direi

, que 42042x2004=3
84252168.
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i IV.

Divizao dos Numeros Inleiros,

Divizao, ou regra de dividir^ he hiima

operagao, pelaqiial sebiisca, quantas vezes

hum ]N6mero he conteiido em oulro.

O N{imero, que se divide, chama-se
DividendOi o Niimero, pelo qual se divide,

appelida-se Divizor, e o N6mero, que ex-

pressa as vezes, que o Divizor he conteudo
no Dividendo, denomina-se Quocienie. Per
exemplo, querendo dividir 24 por 4, lie o

mesmo que buscar quantas vezes o Nunje-
ro 4 he conteudo no Numero 24, que acha-

inos ser 6 vezes : assim neste cazo 24 he o

Dividendo, 4 o Divizor, e 6 o Quociente.
De que se segue, que o Dividendo in-

due o Divizor tantas vezes, quantas o Quo-
ciente a Unidade: assim no exemplo acima
referido o Dividendo 24 inclue o Divizor 4
tantas vezes, como o Quociente tem de
Unidades, porque o Quociente, que ex-
pressa sempre as vezes, que o Dividendo
inclue o Divizor, sendo aqui 6, o Dividen-
do 24 inclue seis vezes o Divizor 4, assim
como o Quociente 6 inclue seis vezes 1.

De que se infere, como o Quocien-
te expressa as vezes, que o Divizor he
coatido no Dividendo, raultiplicando-se o
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Divizor pelo Quociente, ou ao contrario, o
Producto sera igual ao Dividendo; porque
isto he tomar cabalmente o Divizor tantas

vezes, quantas cabe em o Dividendo, ja
seja o Quociente hum Numero inteiro, ja
fraccionario.

Quanto a especie das Unidades do
Quociente , nao se pode determinar , nem
pelas que expressa o Dividendo, nem pelas

que expressa o Divizor. O Quociente, que
sempre sera hum mesmo INumero, podera
expressar Unidades de mui distincta espe-

cie, confurme a pergunta, que der motive
a operac^ao.

Por exemplo : se tratarmos de saber

quantas vezes 4 moedas sao contidas em
10, o Quociente sera hum Numero Abstra-

ctor que expressara 4 vezes
;
porem se nos

perguntarem, quantas bragas de obra se

poderao fazer por l(j moedas, a razao de
4 moedas a bra^a, o Quociente 4 bra^as

sera hum Numero Cuncreto ; cujas Unida-
des nao tern nenhuma relac^ao com as do
Dividendo, nem com as do Divizor. Da-
qui inferimos a verdade, de que so a per-

gunta, que da motive a Divisao, he que
determina por si so a natureza das Unida-
des do Quociente.

Pelo que fica dito acerca da Divizao,

se entendera facilmente, que ella equivale

a huma repetida Subtrac^ao, ou (que he o

mesmo) a subtrahir tantas vezes o Divizor
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do dividendo, quantas for possivel ; assim

p6de-se dizer em geral, que a Divizao he

huma especie de Subtraccao, que serve pa-

ra acliar, quantas vezes hum Numero pode
ser iiicluido em outro.

Querendo v. g. dividir 18 por 0, equi-

valerd esta operacao a subtrahir o Divizor

6 do Dividendo 18 tres vezes, pois tantas

cabe tl em 18, como abaixo se mostra.

18
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Mas attendendo primeiro, que para se

aprender com facilidade esta opera^ao da
Divizao, se faz necessario saber dividir de
iiiem6ria todo o Numero menor, que 90 por

qualquer dos Numeros Digitos
;
proponho

a Taboada seguinte, a qual devem os prin-

cipiantes decorar.
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TABOADA

Das Divizoes de hum Numero composlo de

huinUj ou de duas letras, por outro de

huma letra somente.
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4.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

e.

etn

em

7. . etn

7
7

Nogoes

A. . em . . l6 cabe vezes 4
4 20 5

24.

28.

32.

36.

6

7
8

9

25 cabe vezes 5
30 6
35 7

8

9

40.

45.

36 cabe vezes 6
45 7
48 8

954.

49 cabe vezes 7
56 8

963.

8. . em . . 64 cabe vezes 8

8 72 9

9 em 81 cabe vezes 9

4
5

6

7
8

9

em . i6 cabeveves 4

6

7
8

9

20
24
28
32
36

4
4

4
4
4

5 . . em . 25 cabe vezes 5
30
35
40
45

5
5

6 . . em . 36 cabe vezes 6
7 42 6
8 48 6
9 54 6

7 . . em . 49 cabe vezes 7
8 56 7
9 63 7

•
- -

I
- I I I

8 . . em . 64 cabe vezes 8

9 72 8

9 . . em . 81 cabe vezes 9

Diuizao de hum Numero composto por hum
Numero simples.

Decorada a Taboada antecedente, a
qual nos representa as vezes, que cabe exa-
ctamente hum Numero menor em outro
maior, v. g. 6 em 48, que entra 8 vezes ; 5
em 45, que entra 9 vezes, &c. porem como
nem todas as Divizoes sao desta iiatureza,

pois se uos offerecem com frequencia ou-
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tras de Numeros niaiores, darei por taiifo

as rei^ras uecessarias para facilitar sua ext-

1." Escreva-se o Pivizor ao lado direito

do Dividendo com o siiial de divizao (Cap.
2.o) eritremedio, e tire-se hiuiia liniia, por

baixo da qual se asseiitao os Ali^arisuios do
Quocieiite, que se Ibrein achando.

2/ Prociire-se quantas vezes o Divizor

cabe no ])rimeiro Algarismo da esquerda

do Dividendo, on nos dois primeiros, quaj)-

do succeda ser o primeiro menor, que o

Divizor, e tendo achado o INumero das ve-

zes, que o Divizor cabe no Dividendo, se

assentara no Ingar destinado para o Quo-
ciente, e inultiplicando por elle o Divizor,

poreinos o Producto debaixo do Dividendo
parcial, que he o primeiro, ou os dois pri-

meiros Algarismos da esquerda do Dividen-

do total.

3/ Tire-se huma linha por baixo do Pro-
ducto, e depois diminua-se este do Divi-

dendo parcial, que Ihe corresponder, e o
resto, se o houver, escreva-se por baixo da
liidia. Ao lado direito do dito resto ponha-
se o Algarismo seo;uinte do Dividendo prin-

cipal , e constituir-se-ha outro Dividendo
parcial, com o qual se praticara da mesma
sorte, que com o primeiro se praticou, e

assim se proseguira ate o ultimo Algarismo
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incliizivo do Dividendo principal, escreveih*

do sempre os Numeros, que seforem achan-
do para o Quociente, a direita dos que es-

tiverem ja escritos.

4/ Se algum dos Dividendos parciaes

for menor, que o Divizor, se escrevera ci-

fra no Quociente, e abaixaremos o Algaris-

mo seguinte do Dividendo total, se he que
nao for a ultima Divizao.

5.* Se depois de concluida toda a ope-
raqao , ficar algum resto, este se escreve-

ra por cima de huma linha ao lado direito

do Quociente, pondo-lhe por baixo o divi-

zor. Com a pratica dos exemplos se perce-

bera melhor, o que fica prescrito.
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E X E M P L O I.

iSendo dado o Numero 7397 para se divi-

dir pelo Niiniero 6, primeiramente assen-

tarei os Numeros, como abaixo se mostra.

Dividendo . . 7397 "-r 6 . . Divizor.

6
12321 . . Quociente,

13
12

19

18

17

12

E come^ando pelo priraeiro Algarismo
da esquerda do Dividendo, digo: em 7
que vezes ha 6 ? ha 1 vez, que escrevo no
Jugar do Quociente por baixo do Divizor

6; e multiplicando este N6mero pelo Quo-
ciente 1, escrevo o Producto t) debaixo do
Dividendo parcial 7, e fazendo applica^ao
da terceira regra, execute a Subtraccao, e

o resto 1 escrevo debaixo da linha. Ao la-

do direito do dito resto 1 ponho o Algaris-

p
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mo immediato 3 (tendo-o primeiro assigna-

do com hum ponto, para que nao haja en-

gano, e assim nas mais Diviz5es) do Divi-

dendo principal^ e formo o segundo Divi-

dendo parcial 13.

Continuando a opera^ao, digo: em 13

quantas vezes cabe 6? e conio 6 cabe 2 ve-

zes em 13, assento 2 ao lado direito do
Quociente 1, e multiplico este novo Quo-
ciente 2 pelo Divizor (>, e escrevo o Produ-
cto 12 debaixo do Dividendo parcial 13, e

praticando da mesma sorte, que iia opera-

^ao antecedente, assento o resto 1 por bai-

xo da liiiha, e abaixo como antes o seguinte

Algarismo 9 do Dividendo total, e tenho a
terceiro Dividendo parcial 19.

Proseguifido a Divizao, digo: 6 em 19

cabe 3 vezes, e escrevo 3 no Quociente, e

fazendo a Multiplica^ao, e Subtrac^ao co-

mo antes, escrevo o resto 1, para junto do

qua! assento o ultimo Algarismo 7 do Di-

videndo geral, e tenbo o quarto, e ultimo

Dividendo parcial 17, e indagando em fim,

que vezes cabe 6 em 17, acho que sao 2:

escrevo 2 no Quociente, e multiplico pelo

Divizer 6: escrevo seu Producto 12 debai-

xo do Dividendo parcial 17 ; e fazendo a

Subtrac^ao, tenho a ultimo resto 5, o qual

por nao caber vez nenhuma no Divizor 6,

o escrevo a continua^ao do Quociente era

forma de Quebrado, como se mostra no ex-

€mplo. E tendo concluida a Divizao, per-



de Artthmitica. 227

cebo com bastante claridade, que 7397 di-

vidos por 6 cotnpanheiros (como he costu-

me dizer-se) cabe a cada hum 1'232|, isto

he, 1232 Unidades, e cinco sextas partes

da Unidade.

EXEMPLO II.

tJuERENDO-SE dividir o Nlimero 57463
por 7, assentao-se os Niimeros do modo se-

guinte.

« • • •

Dividendo . . 57463 4* 7 . . . Divizor,

66
8209 . . . Qiiociente,

14

14

063
63

Nesta opera(^ao tomaremos as duag
primeiras figuras 57 da esquerda do Divi-
dendo total para primeiro Dividendo par-
cial, pela primeira ser manor, que a do Di-
Tizor.

EntSo dividindo 57 por 7, cabe 8, que
assentaremos no Qiiociente, e praticando
segundo as Regras 2/, e 3/ teremos o res-

to 1, para junto do qual abaixaremos a le-

p2
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tra segninte 4 do Dividendo total, e ronsti-*

tuiremos o segundo Dividendo parcial 14.

Repartindo pois 14 por 7, cabem 2,
que poremos no Quociente ao lado direito

do 8, e obrando como no primeiro cazo,

achamos nao restar nada; pelo que assen-

taremos zero por baixo da linha, e para
junto delle poremos o Algarismo seguinte

(5 do Dividendo geral : e como 6, terceiro

Dividendo parcial, nao contera vez nenhu-
ina o Divizor 7, escreveremos zero no Quo-
ciente conforme a 4/ Regra, e praticando

em tudo como nella se contem, teremos o
novo, e ultimo Dividendo parcial 63 ; os

quaes divididos por 7 cabem 9, que escre-

veremos no lugar do Quociente; e fazendo

a Multiplica^ao, e Subtrac^ao, achamos
nao ficar resto algum. Tendo em fim aca-

bada a operacjao , conhecemos, que divi-

dindo-se 57465 por 7, o Quociente he 8209
exactamente.

Divizdo de hum Numero composio por outro

tamhem composio,

Regras,

I.'* Quando o Dividendo, e o Divizor

forem ambos N6meros compostos, os es-

creveremos primeiramente como nos exem-
pios precedentes, e tomareroos para primei-

ro Dividendo parcial tantos Algarismos da
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parte esquerda do Dividendo total, qnaii-

tos forein necessarios para ao nieiios caber
huiua vez o Divizor.

2/ Buscar-se-ha, quantas vezes a pri-

meira letra da esquerda do Divizor se in-

due na primeira, on nas primeiras duas da
esquerda do Dividendo parcial, confornie

esfe constar de tajitas letras, ou de inais

liuma, das que tiver o Divizor, e o Qiio-

ciente, que se achar, se escrever^ no seu
coiupetente lugar.

Quanto ao mais, ses^uiremos, o que
prescreveni as regras da Divizao anteceden-
te de hum N(jmero coniposto por outro

simples, e com a pratica dos exemplos se-

guintes se vera tudo exeraplificado.
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EXEMPLO I.

XVEQUERENDO-SE o Quocientc do Ntamero
77845 dividido por36, escreveremos osNti?
jiieros da forma seguinte.

Pividendo , . 77845 4' 36 . . . Divizor,

72
2162H.. ,Quocierae,

85
72

]3

E toinando para primeiro Dividend©
parcial os dois primeiros Algarismos da es-

querda do Dividendo total, (tendo primei-

ro marcado o segundo Algarismo com hum
ponto para governo, e assim nas mais ope-

ra^oes) come^aremos a opera^So, dizendo

:

em 7 quantas vezes ha 3? e porque 3 se in-

plue 2 yeze^ em 7, e p JProducto do Divj?
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zor 36 por 2 he menor, que o Dividendo
parcial 77, assentaremos 2 no Quociente.

Multiplicando pois o Quociente 2 pelo Di-
vizor 36, escreveremos o Producto 72 de-

baixo do Dividendo parcial 77; do qual
feita a Subtrac^ao, ficaru o resto 5; e tendo

depoivS abaixado o Algarismo 8 do Divi-

dendo total, teremos o segundo Dividendo
parcial 58. Proseguindo a operacao, diremos:

em 5 que vezes ha3? e como3 nao se indue
eiu 5 mais, que I vez, poremos 1 no Quo-
ciente ao lado direito do primeiro 2 ; e feita

a Multiplica^iio, e Subtraccao, nos resul-

tarii a differen^a 22, junto a qual escreve-

remos a letra immediata 4 do Dividendo
principal, e assini constituiremos o terceiro

Dividendo parcial 224. iNeste Dividendo
como consta de mais huma letra, das que
tern o Divizor, diremos: em 22, que vezes

ha 3 ? ha 6, (Numero das vezes, que 36
cabe em 224) que escreveremos no Quo-
ciente; e multiplicando 6 pelo Divizor 36,

teremos o Producto 216, que assentaremos
por baixo do Dividendo respectivo 224,
donde feita a Subtraccao, resultara o ex-
cesso 8, para junto do qual abaixaremos
o ultimo Algarismo 5 do Dividendo total,

e tereraos o ultimo Dividendo parcial 85,
Partindo final meute 85 por 36, cabem 2,

que escreveremos no Quociente ; e feita a
Multiplica(;;HO, e Subtraccao, acharemos o
ultimo resto 13, que o poremos a continual
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9ao do Quociente, como se mostra no ex-

eniplo: e assim o Quociente total he o Nu-
iiiero nii\to, ou fraccionario 31621^ .

E X E M P L O 11.

Pertende-se dividir 289045 por 453.

Dividetido . . . 289045 -r 453 . . . Divizor,

2718

1724
1359

038^j[. Quociente,

3655
3624

31

Tendo tornado para primeiro Dividen-

do parcial os quatro Algarismos 2890, pois

iios tres primeiros nao cabe vez nenhuma o
Divizor, dividiremos 28 por 4, e achare-

mos, que cabe 7; porem conio multipli-

cando o Divizor 453 por 7 da 3171 Nume-
ro maior, que o do Dividendo parcial 2890,
conheceremos, que o Quociente deve ser

menor, que 7, e assim escreveremos somen-
te 6 no Quociente; e feita a Multiplica§ao,
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e Subtrac^ao, segnndo as regras prescritas,

teremos o resto 172, para junto do qiial

poremos a letra seguinte 4 do Divideudo
total, e constituireinos o novo Dividendo
parcial 1724.

Dividindo pois 17 por 4 teriamos? o

Quociente 4, que ssio as vezes, que 17 in-

due 4; porem pelo mesiiio motivo manifes-

to na Divizcio anterior, escreveremos s6-

mente 3 no Quociente; e tinalizada a ope-
racao, teremos o resto 365, para junto do
qual escreveremos o Algarismo 5 do Divi-

dendo principal, e resultara o ultimo Divi-

deudo parcial 3655.

Proseguindo finalmente a operncao
,

dividiremos 36 por 4; e pela razao ja ex-
posta teremos o Quociente 8, o qual mnl-
tiplicado por todo o Divizor, produz o ISu-

niero 3624, que subtrahido de 3655 resul-

ta a differenca 31., a qual, por nao caber
"vez nenhuma no Divizor, nem haver em o
Dividendo total Algarismo algum para Ihe

ajuntar, a escreveremos a continuacilo do
Quociente pela norma, que se ve no iixera-

plo.
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Modo de abhreviar o methodo declarado

da Divizdo.

i ARA facilitar aos principiantes a intelli-

gencia das regras da Divizao, determina-

cios, que se pozesse debaixo de cada Di-
videndo parcial o Producto da Multiplica--

^ao do Divizor pelo Quociente, e debaixo
deste Producto a differen^a, que houvesse
depois de subtraliir o Producto do dito Di-

\idendo parcial, Poreni attendendo, a que
este methodo he hum tanto exteiiso, e tra-

balhozo, podemos para mais facilidade dei-

xar de escrever o Producto da Multiplica-^

<^H0, e faremos a Subtraccao do Dividendo

parcial, a medida de como formos prati-

caiido a Multiplica^ao, e escrevendo a dif-

fereii^a por baixo. Com o exemplo seguinte

se mostrara este novo methodo exemplifi^

cado.
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E X E M P L O.

Pede-se o Quociente do Numero 8404565
dividido por 6452.

• • • •

Dividendo . . 8404565 -f 6452 . . . Divizor,

19525
16965 1302^,4- Quociente,

4061

Separados os primeiros quatro Alga-

rismos 8404, os quaes formao o priiiieiro

Dividendo parcial, diremos: em 8 que ve-

zes ha 6 ? ha 1, que escreverenios uo Quo-
ciente : depois multiplicareinos este Quo-
ciente I por todo o Divizor, e segundo se

for tirando sen Producto, se hira este sub-
trahindo do Dividendo parcial, de que nos
resultara o resto 1952, para junto do qual
escreverenios o Algarismo seguinte 5 do
Dividendo principal, e constituiremos o

segundo Dividendo parcial 19525.

Continuando pois a opera^ao, diremos:
em 19, que vezes ha 6? ha 3, que escreve-

remos no lugar do Quociente, e praticando
da mesma sorte, que na operagao anterior

praticamos, nos resultara a differen^a 169,
a qual ajuntaremos o Algarismo 6 do Di-
videndo total, e teremos o terceiro Divi-
dendo parcial 1696, porem como este f6r>

jqa hum membro meaor, que o Divizor, eg-
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creveremos cifra no Quociente, e abaixare-
iiios o ultimo Algarismo 5 do Dividend©
principal

, para constitiiirnios hum novo
nieinbro, onde possa caber o Divizor. !Fi-

nalmente tendo o ultimo Dividend© parcial

16965, e proseguindo a opera^ao, diremos:
em 16 quantas vezes ha 6? ha 2, que pore-

mos 110 Quociente, e fazendo a Multiplica-

^ao, e Snbtrac^ao juntamente, teremos o
ultimo resto4061, que escreveremos adian-

te dos inteiros do Quociente, como ate ago-
ra teinos feito, e se ve no exemplo.

Se pelo decurso das Divizoes parciaes

se verificar, como pode succeder, que o
Divizor se inclua no Dividend© mais de 9
vezes, nos servira de prova, de que o Al-
garismo do Quociente da opera^ao antece-

dente se julgou menor, do que devia ser.

Se a continuac^ao do Dividend©, e Di-

vizor houverem citVas, se tirarao (para mai©r
brevidade da ©pera(^ao) a ambos os JNiime-

ros tantas cifras, quantas haja, no que ti-

Ter nienos. Se v. g. nos dessem para dividir

4000 por200, dividiremos s6mente40 por 2;

porque em 40 Centenas cabem tantas vezes

2 Centenas, como em 40 Unidades cabem
3 Unidades.

Prova da Multiplicagao, e Divizao,

Pelo que temos expressad© acerca des-

tas opera^oes se tira o method© de provaU
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las. Assim para provarmos realmente a j\lul-

tiplica^ao o fareinos por meio da Divizao,

dividiiido o Pioducto por hum dos Frodit-

centes; e se o Quociente mostrar o outro,

enteiideremos, que a Multiplica^ao esta

bem feita. Se por exemplo inultiplicasse-

mos 742 por 5, teriamos o Froducto 3710,

o qual dividido por 742 sabira no Quocien-

te 5; e se o dividissemos por 5, saliiria no
Quociente 742; o que por qualquer das

opera^oes entendemos, que a Multiplica-

^ao esta certa.

Oonsequentemente para provarmos a

Divizao o faremos por meio da Multiplica-

^ao, multiplicando o Divizor pelo Quocien-
te, ou ao contrario, e no Producto deve sa-

hir o Dividendo total, no cazo de que nao
licasse resto algum da Divizao, e ainda
quando fique, sahira sempre o Dividendo,
addicionando-se ao Producto o resto da
Divizao. Assim v. g. tendo acliado acima
no ultiuio exemplo. que dividindo-se o jNu-
mero 8404o6o por 6452 resulta o Quociente
1302, e a differen^a 4061. Para provarmos
pois esta operacjao multiplicaremos 6452
por 1302, ou o que he o mesmo, 1302 por
6452, e resultara o Producto 8400504, ao
qual addicionando-se a differenc^a 4061, te-

remos o Producto total 8404565 i^ual ao
Dividendo principal. Do dito inferimos,
que as duas opera^oes de iVJultiplicar, e
Dividir provao-se reciprocameuie.
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C A P I T U L O lit

h* I.

Dos Quebrados, ou Fracgdes.

Uehrado, ou Fracgdo he hum N6mero9
pelo qual seexpressa humaj ou mais parte*
da Unidade, supposta esta dividida era

partes iguaes.

Para se representar hum Quebrado,
s^o necessarios dois Nuriieros, os quaes se

escrevem hum sobre outro, divididos com
hurna linha, que indicA Divizao ; cujo Di-
Tidendo he o Niimero superior, e Divizor o
inferior, v. g. ^, f, &c.

O Numero superior appellida-se Nu'
Tuerador^ e o inferior Denominador,

O Numerador, e o Denominador tarn*

bera se appellidao TermoSj ou Factores do
Quebrado.

Fallando-se porem de dois, ou mais
Quebrados, os Numeros superiores, ou in-

feriores, considerados juntaniente, appelli-

dao-se termos homologos, ou homogeneos ; e

os Numeros superiores de huns compara-
dos com OS inferiores dos outros, appelii-

dao-se termos helerogeneos. '

O Numerador de hum Quebrado mos-
tra quantas partes da unidade se tomao, e
o Denominador determina, em quantas par-
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tes iguaes se divide a unidade principal, a

que o Quebrado se refere.

Quando coiicluida hnma Pivizao fica

algum resto, este, e o Divizor i6rn)ao Imiii

Quebrado, cujo Numerador he o resto da
Uiviziio, e o Denoniinador o Divizor. Da-
qui se infere, que a origem dos Qutbrados
vent das Divizoes^ que se conclueni com res-

toSf ou que se nao pbdem effeituar.

Para Idr o valor de hum Quebrado,
proiuincia-se primeiro o Numero superior,

e depois o inferior : se o Denominador he
Numero digito , diio-se-lhe os nomes de
•nteios, terfoSy quartos, quintos, sexlos, scii-

mas, oitavoSy e nonos ; ou amelades, terfas^

quarlas partes^ &c. sendo ])oreni INuniera

coinposto ajunia-se-lhe a palavra dvos. As-
sini para ler, ou declarar o valor dos Que-
brados 2 , i , :< , f , i, L I, ler-se-hao se-

gundo a rec^ra, hum meiu, dots ierfos, tres

quartos, quatro quintos, cinco sextos, sets se-

timosj setc oilavos, uito nonos; e para se le-

rem os Quebrados
l^-,

~, se dira quatorze

oitenta dvos , vinte e quatro trinta e sete

dvos. (1)

(I) Esta palavra dvos nSo tem valor als^um, nem
depende por conseguinte della o valor do Quebrado,
so serve para dar a entender, que as partes, que ex-
pressa o Numero, donde te pronuncia, sao totalmcn-
te iguaes entre si; de modo que nos dois Quebrados
acima propostos, quatorze oitenta avos, e vinte e qua-
tro trinta e sete avos, poderianaos tambem dizer </««<•
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O valor dos Quebrados augmenta ,

quanto maior be o Numerador, ou quanto
iiienor be o Denominador; isto he, o valor

dos Quebrados augmenta, qiiando cresce

o Numerador, e mingoa o Denominador;
por consequencia o valor dos Quebrados
be menor, quando mingoa o Numerador, e
cresce o Denominador : segue-se pois de
todo o expressado. 1.° Que, quanto mais
bum Quebrado se cbega a Unidade, maior
he seu valor: assim be que, quanto maior
he o Numerador, mais o Quebrado se cbe-

ga a, Unidade. Logo seu valor deve ser

maior, quanto maior for o Numerador, v.

g. J-, f : o ultimo destes dois Quebrados be
maior, porque se cbega mais a Unidade, que
o primeiro, pois quatro quintos approxi-

mao-se mais a hum inteiro, que tres quin-

tos.

O Numerador, como ja dissemos, de-

termina quantas partes da Unidade se to-

mao : assim be, que quantas mais partes

da Unidade se tomao, mais o Quebrado se

cbega a Unidade, e quanto mais o Que-
brado se cbega a Unidade, maior be seu

valor. Logo o valor dos Quebrados he
maior, quanto mais cresce o Numerador:
pelo que diremos em geral, que entre Que"

torse de oitenta partes iguaes, e linte e quatro de

trinta e scte partes iguaes, pois isto he, o que quer

<iizer a dita palavra dvos.
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hradoa, que tenltdo hum mesmo Denomina-
dor, sera maior^ o que tiver rnaior Numera'
dor. 2.0 Que o valor dos Quebrados he
maior, quando o Denominador he nienor

:

quanto mais os Qiiebrados se chegao a
Unidade, maior he sen valor; assiin

,

quanto ineiior for o Denominador, mais
se chegaO os Quebrados a Unidade, pois o
Denominador determina em quantas partes

a Unidade esta dividida; assim quanto nie-

nor for o Nuniero Uc'i»i ditas partes, tanto

mais se chega a Unidade. L-ogo o valor dos
Quebrados he maior, quanto iiieJior he o
Denominador, v. g. ^, -^- : o ultimo destes

dois Quebrados he maior, porque o Deno-
minador he menor, e se chega mais a Uni-
dade, que o primeiro pois dois tergos se

chegao mais a Unidade, que dois quintos:
looB podt'Se dize.r em geral^ que enlre Que-
brados, (juc te)ilido iguaes NumeradoreSy He-

rd maior, a que ticer menor Denominador.
Os Quebrados dividem-se em pruprioSy

e improprios. Quebrado proprio he aquelle,

cujo Denominador, ou Numero inferior he
maior, que o Numerador, ou iNumero su-
perior. Qwebrado improprio, he o que teni

o Denominador, ou Numero inferior i;2:ual,

ou menor, que o Numerador, ou Numero
superior: v. g. \j he Quebrado proprio,
porque seu Denominador 51 he maior, que

5 > ^ 7
seu Numerador 36, e os Quebrados -^, e

-,

sdo improprios, porque o Denominador do
Q
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primeiro he igual ao Numerador, e o Deno-
iDinador do segundo he inenor, que o Nu-
merador.

Quando o Denomiuador de hum Que-
brado he igual ao seu Numerador, he igual

a Unidade, e quando o Denomiuador he
inenor, que o Numerador, lie maior, que a
Unidade: assim o Quebrado anterior -f he
igual a Unidade; porque o seu Denomina-
dor he igual ao seu Niunerador, e o Que-
brado y- he maior, que a Unidade

;
porque

o Denomiuador 7 he menor, que o Nume-
rador 15.

Para extrahir as Unidades inclui-

das em os Quebrados improprios divide-

se o Numerador pelo Denominador, e o

Quociente representara as Unidades, e se

iicar algum resto, este, e o Divizor consti-

tuirao hum Quebrado proprio, que se es-

crevera adiante das Unidades inteiras, que
mostrar o Quociente; entao em tal cazo Ihe

ehamaremos Numero mixto, ou fracciona-

rio. Assim para extrahir as Unidades do
Quebrado anterior y- dividiremos o Nume-
rador 15 pelo Denominador 7, e o Quocien-

te 2?- representara as Unidades, que se

achavao incluidas no dito Quebrado.
A no^ao precedente aclara-nos os meios,

que temos para reduzir os Quebrados im-

proprios em Numeros inteiros, ou mixtos,

assim tambem aseguinte no^ao nos mostra-

ici OS meios para reduzir estes aquelles.
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Pkra rednzirmos liiim, ou mais inteiroa

em forina de Quebrado, ba^ta dar-Ihe por
Denomiuador a unidade : v. jj. 2 inteiroa

reduzidos em forma de Quebrado se escre-

vem deste modo f "• porem se o JNumero iu-

teiro deve reduzir-se a hum Denominador
determinado, por exempio 5, he precizo

mnltiplicar o dito i\6mero inteiro pelo De-
nominador determinado, e ao Producto
dar-lhe o mesmo Denominador, pelo qual
se multiplicou : v. g. para reduzirmos 7 in-

teiros ao Denominador determinadoo, mul-
tiplicar-se-ha 7 por 5, e ao Producto 35 da-r

remos o Denominador 5, desta sorte ^.
Se o ]N6mero he mixto, multiplicao-

se OS inteiros pelo Denominador do Que-
brado , e ao Producto addiciona-se-lhe
o Numerador, e por baixo da Somma es-

creve-se-lhe o mesmo Denominador do Que-
brado, assim v. g. para reduzir o Numero
mixto 5 J a Denomina^ao do seu Quebra-
do, multiplicaremos o inteiro 5 pelo Deno-
minador 4, e ao Producto 20 addicionare-
mos o Numerador 3, e a Somma 23 dare-
mos o J)enominador 4, e ticara convertido
o dito Numero mixto 5% em o Quebrado ~,

Os Quebrados de Quebrados, a que al-

guns dao o nome de Quebrados compmtos,
he huma serie de Quebrados separados
huns dos outros pela particula de ; os quaes
se podem reduzir a hum so Quebrado, que
56 refere uuieamente a Unidade principal

;

q2
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assim v. g. melach de metade de hum Mar-
co se pode leduzir a ^ de Marco. Pelo que
como podemos representar estes Quebrados
de Quebrados por hum vso Quebrado

, que
diga respeito a Unidade principal, nao ha
que explicar de novo acerca delles.

Modo de simplijicar os Quebrados,

Como todo o Quebrado uao he outra

coiza, que o Quocienle indicado de huma
Divizdo, que nao tern sido effeituada, se

deixa ver, que subsistira o mesnio Quo-
cieute, ainda que se auguiente, ou diminue

O Dividendo, e o Divizor, com tanto que
seja em huma mesma \)roporqiio, e assim

diremos em geral : Qwc, ainda que se multi'

pliquem, ou se dividao umbos os tcrmos de

hum Quebrado por hum mesmo Nuntero, nao

muda por isso de valor.

Assim V. g. o Quebrado -} se multipli-

carmos ambos os termos por 3, se transfor-

niara em ~, Quebrado, que tem o mesmo
"valor, que o anterior, pois o mesnio he to-

inar de quinze partes iguaes (em que ulti-

inamente esta dividida a Unidade) 9 partes,

que de cinco (em que anteriormente esta

dividida a Unidade) tomar 3; porque em
ambos os cazos se tomao as tres quintas

partes, e assim como em 5 se contem a
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Unidade cinco vezes, se coiUeni 3 em 15

taiiibem cinco vezes.

Consequenteiueute se dividiriuos am-
bos OS ternios do mesmo Quebrado ~ por

3, se reduzira a sua anterior expresscio -f.

Pelo que he evidente, coino fica dilo, que
repaitindo-seanibos os ternios de hum Que-
brado por hum mesmo rSumero, nuo muda
de valor; e esta operac^ao se deve executar,

todas as vezes que ambos os termos de
hum Quebrado forem diviziveis por hum
mesmo ISumero, tauto para represenlallo

em termos mais simpleces, como para maior
fa(ilidade das operacOes, que houvermos
de fazer com elle.

Temos visto pois, que esta operacjao

i);io altera o valor de hum Quebrado, e que
se faz necessaria : por tauto darei o modo
decomo se deve efleituar, para que os prin-

cipiautes a percebao, e he o que se segue.
1.** Se OS ultimos Al^arismos de ambos

OS termos de hum Quebrado forem pares,

se poderao dividir por '1.

•2." Se OS dois ultimos Algarismos da
parte direita forem cinco, on hum cifra, e
o outro cinco, se poderao dividir por 5.

3-0 Se OS ultimos Algarismos forem ci-.-

fras, se poderao dividir por 10, ou para
maior facilidade se cortararj tantas cifras

em ambos os termos, quantas forem as do
<]|iie menos liver.

4.* Se OS Algarismos do Numerador, .§
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do Denominador soinarem tres , on hnm
niultiplo de tres, serao os termos do que-
brado diviziveis por tres.

5." Se as<5iiinja dos Algarismos do Nu*
merador, e a do Denominador fizernove, ou
ham multiplo de nove, serao os termos do
quebrado diviziveis por nove.

Com OS exemplos segnintes se verao

exemplificadas as precedentes regras.

1.* Querendo v. g. abbreviar o Quebra-
do

-f^g-)
dividiremos ambos os termos por 2,

por serem pares os dois ultimos Algaris-

inos 4, e 8, e ficara reduzido a J|; porem
(como neste ainda concorre a mesma cir-

cumstancia, repetiremos a operacao, e se

convertera finalmente em ~, cujo resultado

o teriainos mais breve, se iizessemos logo a

Divizao por 4, como seu niaior Divizor.

2." Se quizermos simplificar a frac^ao

*—; dividiremos os sens termos por 5, e se

convertera em ^; e se quizermos simpliii-

car a frac^ao -|^j-, faremos tambem a Divi-

zao por 5, e a converteremos em |y.
3.' Havendo de simplificar a fracgao

r^— , cortaremos duas cifras no Dividendo,

e outras tantas no Divizor, e ficara conver-

tida em ^; cujo valor he o mesmo da frac-

^iio anterior, como he evidente.

4.' Querendo-se v. g. simplificar a frac-

^ao jj dividiremos os sens termos por 3,

e ficard reduzida a f, do mesmo valor, que
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5.' Pertendendo-se reduzir a expressao
mais simples a frac^ao ~ dividireinos os

seus termos por 9, e hcara reduzida a | do
niesmo valor, que j^.

Porem de todos os methodos, que se

podem propor para abbreviar os Quebra-
dos, o mais directo, e seguro he o seguinte.

Methodo para achnr o maior Divizor coni'

mum clos termos de hum Quebrado.

Divida-se o Denominador polo Nume-
rador, e se luio ficar resto alguin, o Nuiue-
rador sera o maior Divizor commum de am-
bos OS termos

;
porem se ficar algum resto,

dividir-se-lia o Divizor anterior por elle, e

se nesta Divizao aiuda houver resto, se se-

guira o mesmo methodo, ate que nao fique

resto algum; em cujo cazo o ultimo Divi-

zor sera, o que se pertendia.

Pode succeder, que depois de effei-

tuar muitas Divizoes, tenhamos por Divi-

zor a Unidade, entao conheceremos, que
o Quebrado nao se pode simplilicar.

Achado pois o maior Divizor commum
pelo methodo acima declarado, dividiremos
por elle ambos os termos do Quebrado : o
Quociente da Divizao do Numerador mos-
trara hum novo Numerador simpIiHcado, e

o Quociente da Divizao do Denominador
representara hum novo Denominador tarn*

bem simpliticado.
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Se quizennos por exemplo simplificar

o Quebrado jj*^. Primeirainente dividire-

mos o Denoiijiiiador 8554 pelo Niimerador
St)66; de cuja opera(;ao resultara o Quo-
ciente 2, e o resto 1222. Depois dividire-

inos o Divizor 3666 pelo resto J 222, e co-

mo feita a Divizao nao fica resto algum, co-

iilieceremos, que o niaior Divizor comnium
dos termos do Quebrado proposto he 1222.

Dividindo pois os termos do Quebra-
do 11^ por 1222, ticara reduzido a 7, Que-
brado, que tern o mesmo valor, que o an-

terior, e esta reduzido aos termos mais sim-

pleces que he possivel.

Este inethodo se faz prefer! vel a todos

OS niais, e he por tauto, de que se deve
iizar, principalmente com Quebrados ; cu-

jos termos se compoe de muitos Algaris-

mos.

Jieducfao dos Quebrados a hum commurn
Ueiiominador.

Coruo para as opera(^oes Arithmeticas,

que se fazem com os Quebrados, he preci-

zo, que elles tenhao hum mesmo Denomi-
iiador, darei o methodo, com que isto se

consegue, e he seguiiite.

Quando houver dois Quebrados para

reduzir ao mesmo Denominador, o faremos

couforme a regra seguiute. Mullipli<^uem-se

umbos OS tcruios do priniciro Quebrado pelo
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Denomlnador do seaiatdo, e os dois iermos

deste^ pelo Denominador daquelU.

Assim V. g. se quizermos rediizir a

hum coinininij Denomitiador os Qucbrados
•|, et, observando a regra acima especiti-

cada, teremos --=-. e j^-=-. Pelo

que OS Qiiebrados propostos i, e f ficarao

traasf(»nnados em ^, e ^.
liaveiido porem mais de dois Qiiebra-

dos para sereduzirem a hum mesiuo Deno-
minador, o faremos segundoa regra seguinte.

Multiplif/ucni^se tanlo o Nunitradur conio o

De/ioniinador dt. cada Qucbrudo, pelos Z)e-

7iominadorcH de Indos os outros.

Por exemplo, se honver para rednzir

a hum comEiuiiu Deno3uinador os Qnebra-
dosi, 7, ei, praticaremos sejjundo a re-

3XyX8 210' 4X-4X8 1-28

ffra, e teremos rr— , =— , e
4XUX8 288 ('X4X8 J88

5X.0X4 180 . ^, , 1
=:— , e assim os Quebrauos propos-

8X9X4 288

tos {, f , e i ficarao convertidos em ~~,

Por este methodo podemos reduzir a
hum commum Denominador quaesquer
Quebrados, que se nos oflerecerem para o
dito fim; na idea, de que por esta operaciio

uao muda seu vah^r, como fica dito: assim
he evidente, que subsistir^io sempre os m.es*

11106 Quebrados.
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Exposto ja tudo, o que ha relativo aos

Quebrados em geral, trataremos das qua-
tro opera^oes fundamentaes, que se fazem
com elles, a saber AddifaOf Stibtracfao

,

Muitiplicafao, e Divizao.

\. II.

Addifao dos Quebrados.

H AVEKDO para addicionar Quebr^^dos, que
tenhao hum mesmo Denominador, nao he

necessario mais, do que reunir os Numeral-

dores, e a somma destes dar-Uie par Deno"
niinador o commum dos Quebrados.

Assim para addicionarwos os Quebra-
dos •7"+"9'~*~"9'' J'euniremos os Numeradores
4, 7, 8, e a sua sowima 19 daremos o com-
mum Donominador 9; e assim a somma
buscada he —.. que se reduz em effeituando

a Divizao a "2y. Logo diremos que -fH-f-H
4-|-rr^=:2-|- somma.

Quando porem os Quebrados nao fo-

rem da mesma denominagao, para se addi*

cionarem, he precizo immediatamente ?€-

duzillos a hum commur)i Denojuinador ^ e

depois se addicionarao como autecedente-

mente.
A razao de&ta pratica, he porque co-

mo toda a somma deve representar hum ag-

gregado de quantidades homogeneas , nao

podem ser partes suas os Quebrados, sem
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que serefimo ^ mesina unidade fraccionaria

divididu em limn mesmo JNumero de partes;

isto he, que lodos os Qiiebrados sejao ho-

wofre7icos ; e por coiisequencia, que todos

teuliao hum mesmo Deuomiuador.
Se liveruio.s v. g. de souimar os Que-

brados Y-l—f~f"T' ^^ converteremos segun-

do as regras dadas em -^^+77!—HysV-; tuja

Somma dos Nunieradores he 260, a qual
escievendo-lhe por baixo o commum De-
Dominador 168 resulta a Somma -^~=i~~*

Havendo, que sommar Numeros dux^
tos^ isto he, inteiros acoinpiuihados de Que-
brados, para inais facilidade sommarenios
OS Infciros d parte dns QucbradoSy e dcpois

reumremon as ditas Sonnnas.

Assim para sommarmos os Niimeros
inixlos 4-j—f-lly-f-17j| : priineiramente som-
niaremos os iiiiebrados -]-, ^, e -; ; os
quaes reduzidos a hum cnmmuiu Deuomi-
nador se transforuiao em -J-^-i—^y~t-^~; cu-
ja Soiuma heY^yzrly^: depois reunmdo os
Inteiros 4, 11, e 17, resulta-nos a Somma
32, a fiual reunida ii dos Quebrados l-'y-

fdz 3tl~~; pelo que diremos, que os rs u-
meros propostos 4j--hllj^'{-]7j, = ti3\\\-

soirnoa total.
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PROBLEMAS,

Subre a Addigao das Fracfoes,

1.' Pergunta-se, qual he a Somma das
de vara de v. de v.

Fraccoes concretas f, f, ei.

Solufao.

}
i*

S
~^

& 144 "* 144 '' l-h 144 "' 144 "" S '

isto he, a 'J, varus e ^ <Jfc! vara, e taulo he a

Somma das tres fraccoes propostas.
2." Vierao-me de Loud res qnatro pe(jas

de pannos ; a primeira medio 70| covados,

covados covados

a segiiiida (i5|, a terceira 07 f, e a quarta

covados

61 2- Perteiiflo saber o ag-gregado dos cova-

dos das quatro pecas jmitameiite.

Solugdo.

J , 2__j ? (_ i_ _^ Jjii. __i isS
I

120 . 9S__

4 "•
?
"""

!? ' 2 192 '^IS2 "' 192 " 152
'

—Y^^rr2Y°4=-^ aggregado dos Quehrados.
'

'70-f-(^5+ 67H-t)l=:2(J3 aggregado dos

Inteiros. Agora reiinindo os dois aggrega-

dos teremos 203-1-2^=265^, isto he, 265
covados, e ~ de covado, e tanto he o ag-

gregado dos covados das quatro pegas.
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§ III.

Suhtrac^ao dos Quehrados.

X^ARA siibtrabir liiini Qiiebrado de outro,

que tenhao auibos liiiin inesnio Denoinina-

dor, toina-se a dtfftrenca dos j\uui< tadores,

e a esta differuK^a cscreve-sf-l/ic par DeitO'

rtiinador o comunini dos Qiubrados.

Se tivennos v. '^. para siibtrahir ~ de
~ tomorenios a did'eren^a dos INiimerado-

res, que acliaremos ser 3, a (jiial llie escre-

"veremos por baixo o coimiiiiFii Denomina-
dor 1.3, e tereinos yr , que he a diiferenc^a

dos dois Quebrados propostos.

Porem, quaudo os Quebrados nao tern

hum niesuio Denouiiuador, lie. irnlispensa-

vel, antes de os subtrahir, reduzillos a elle

;

pois (jue nao se podejd mats fazer a subtriic-

^do sobre qnanlidades hcterofrcneas,

Assim para subtrahir f dev, primeiro
OS reduzirenios a hum coinuium Denoniina-
dor, e licarao transformados em ^^ , e ~:
olirando depois couio no primeiro cazo nos
resuUara a ditierenca yr , o que manifesta
ser f--f=r?2_ii=i resfo.

Havendo, que subtrahir Numeros tnix-

tns, reduzillos- he-mos primeiro a Quebrados
simpleces : feito isto, praticaremos em tudo
luais COmo acima praticamos.
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Pelo que, para subtrahir 51 de 3y, re-

dnziremos prinifiramente os Niimeros pro-

postos em ^ e ^, epraticaiido depois como
antecedentemente, teremos —^j-—^°^r=i^r=l;|,

que he a differen^a dos dois Numeros pro-

postos 5i , e 31.

Em fim se tivermos, que subtrahir

Quebrado de Inteiro^ ou ao contrario ; lira"

remos menlalmente huma unidade do inteiro,

e a reduziremos em fracgao ,
que tenlia o

inesmo Denominadorj da que houvernios de
subtrahir,

Assim para subtrahir t de 4 inteiros

separaremos dos 4 huma Unidade, e a re-

duziremos em quintos, o que nos resultara

3-^— f-3^ resto.

Do mesmo mode podemos praticar na
SubtracciiO de Niimeros mixtos; cujos Que-
brados sejao da mesma denomina^ao : v. g-.

para subtrahirmos 5| de 3|, tereaios 5=4-|-

+1=4^-3-^=1-^=1-1- resto.
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PROBLEMAS.

Sohre a Snbtraccao das Fracfoes.

1." Pede-se a difierenra das Frac<^6es

de Braca de B.

concretas fy, e
f^.

Soiu^ao.

H TJ—Tis T/T—TiT ^^ 131393, que
he a difierenra pedida.

2.* Hum cauiinho tern de comprimento
21 1 legoas : outro tern nHegoas. Perten-

de se saber a differen^a, que ha entre os

comprirnentos dos dois camiuhos.

Solufao.

O 1 J 1 -"
_?_ £4 __ _I24_ _44j ?J_2_ 7f o

H

legoas, que he a difierenra, que se perteu-

de saber.

§ IV.

Multiplicafao dos Quehrados.

X ARA multiplicar hum Quebrado por ou-
tro tomaremos immediatamente o producto
dos Numeradores dos Quehrados proposfos :

depois tomaremos o producto dos Denomina-
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dores^ e daremos esle segiindo producto pov
Denoininador ao primeiro, e o resultado serci

producto, que sc procura.

Assim V. g\ para multiplicarmos | por

g, tomaremos o producto dos Numerado-
res, isto he, multiplicaremos 3 por 2, o que
iios da 6 para Numerador do producto,
que procuramos : depois tomaremos da
mesma sorte o producto dos Denominado-
res, que achamos ser 12, e daremos este

N6mero 12 por Denominador ao Numera-
dor achado 6 ; e por consequeucia sera
3 2 SXi 6 1—X— =: =:— =: —

, que he o produ-
4 3 4X3 12 2

etc, que buscamos.
Para entendermos a razao desta regra

he necessario trazermos a idea, o que fica

expressado sobre a niultipUcagao dos inlei-

ros, e Yermos, que multiplicar hum Nume~
TO por outro he repetir o Multiplicando tan-

tas vezes, quantas a Unidade cube no Mul-
iiplicador : e com effeito multiplicar | por

1 nao he outra coiza mais, do que repetir,

ou tomar o quebrado 5 duas terras partes

da Unidade, ou o qne he o mesmo, a ter^a

parte de duas Unidades. Ora elle he evi-

dente, que multiplicando o Denominador
4 por 3, se transformao os quartos de ^ em
doze dvos, ou em partes ires vezes menores,

equando multiplicamos o Numerador 3 por

2, se tomTio as novas partes duas vezes: lo-

go multiplicando I por 5, conforme a regra
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dada, se toma duas ter<^as partes da Uni-
dade o fjuebrado %.

Haveiido para niiiltiplicar quebrado
por inteiro, ou ao coiitrario mul/iplicaremos

o Numerador do Quebrado pelo inteiro, c

dareinos ao prodiicto por Denomitiador ^ o

onesnio Denominador do Quebrado.

Por exemplo, para multiplicarmos ~
por 7, inultiplicaremos o Numerador 5 por

7, e ao producto 35 daremos o Denomina-

. .
. ,5 5X7 3.3 2

dor lire assitn sera —x7=: =— =:::3—

•

11 11 11 11

Producto.
Querendo-se multiplicar IVumeros mix-

tos, reduziremoa ainbos as J'actores d deuo-
niinacao do sen quebrado^ e a opera^do se

reduzird a multiplicar liuni quebrado por ou-
tro, coino no priineiro cazo.

Assim V. g. se tivermos de multiplicar

9y por 5 I, diremos que 94-=^-, e que ^Jy^
•y : pelo que multiplicaremos " por ^, e tere-

66 45 6CX45 2970 2 1

mos —X—=r = =53—=53—Producto
7 S 7X8 56 56 28

Pertendendo-se multiplicar Numero
mixto por quebrado simplesmeiite, ou ao
contrario ; o Numero mixlo se reduzird d
defiomiuaguo do seu quebrado, e a opera^ao
se praticard como anteriormente.

Pelo que para multiplicarmos v. g. 8§
... 1 17 5 17X.5 85

por i , diremos 8—=—x—= =—

=

2 29 2Xi) 18

4j| Producto, R
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Tendo-se de multiplicar inteiro por
IVumero mixto, ou ao contrario; o Ntimera
niixto se reduzird a guebrado, coiuo antece-

denteraenle, e a operacao se limitara a mul"
iiplicar o inteiro pelo Numerador do novo
quehradoy e a dividir o Producto pelo De-
nominador.

Assim V. g. se quizermos multiplicar 4
por If, reduzireraos o Numero iiiixto a de-

iiomina^ao do seu Quebrado, o que nos re-

sulta f ; depois multipHcando 4 por f tere-

9 4X9 3t) 1

mos 4x—= =

—

=5— Producto.
7 7 7 7

Havendo para multiplicar Quebrados
de Quebrados; isto he, havendo mais de
dois Quebrados successivos para se multi-

plicarera, a operacao se resolvera muUipli^

cando os Numeradores successivamente huns

pelos oiitros, e da mesma sorte os Denomi-
nadores, a fim de os reduzir a hum so Que-
brado, o qual se reporte unicamente a uni-

dade principal.

Assim, por exempio, para termos f de

f de g , multiplicaremos f por f, e o seu

Producto por | ; para o que segundo a re-

4X2X5 40 1

ffra dada teremos r:—=—

.

5X3X8 120 3

Na ffiultiplica^ao dos Quebrados ha
cazos, onde se pode achar o Producto de
huma maneira expeditiva

^
para o que ex-

ponho OS seguintes.
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y. Se o Numero, pelo qual queremos
inultiplicar humQuebrado, he igual ao De-
liominador do Quebrado, teremos por Pro-

ducto o Numerador do niesmo Quebrado:
assim v. g. se quizermos niuliiplicar } por

6, conheceremos sem fazer a opera^ao,

que o producto he 5; pois he evidente que
5X6

. z=byA—o,
Q

Jf. Qiiando tivermos hum Quebrado pa-

ra luuhiphcar por hum Numero, que este

divida exactamente o Denominador do Que-
brado, em vez de multiplicarmos o Nume-
rador, dividiremos o Denominador pelo di-

ta Numero, e daremos o resultado por De-
nominador ao Numerador do Quebrado, e
assini teremos o Producto, que buscamos,
ja reduzido a expressao mais simples.

Pelo que ye quizermos v. g. multipli-

car ~ por 3, em lugar de multiplicarmos 5
por 3, dividi.emos 18 por 3, e o resultado

f he o Producto de jjx3 reduzido a mais
simplea expressao.

III. Em tim se tivermos hum grande
Numero de Quebrados para multiplicarmos
liuns pelos outros (como pode acontecer na
multiplica^ao de Quebrados de Quebrados)
poderemos achar o sen resultado com mui-
ta brevidade, e ja reduzido a expressao
mais simples, indicando para este fim a
niulticacjao dos Numeradores, e dos Deno-
niiuadores, e supprimindo os factores com"

r2
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muns aos dois ternios da frac^ao, que bus-
camos.

. .
13 4 5 1X3X4X5 1

Assim —X—X—X

—

= =— Produ-
3 4 5 7 3X4X5X7 7

cto.

A multiplica^ao dos Quebrados no3
proporciona tambem a resolver algnns Pro'
blemas, que todos se reduzem a determinar
o valor de hum Quebrado, ou de hum Que-
brado do Quebrado, qnando estas quan-
tidades se referem a determinada especie de
Unidades.

PROBLEMAS
Sobre a Multiplica^ao dos Quebrados,

I. Pergunta-se, qua! he o valor de | de
huma Arroba, na divisao vulgar da mes-
ma ?

Solugdo.

Para resolvermos este Problema, e ou-

tros da sua natureza, devemos ter de me-
ni6ria, ou h vista a divizao estabelecida da
Arroba, segundo exponho uo lim da Ari-

thmetica ; e como huma Arroba se divide

em 32 arrateis, multiplicaremos o Quebra-

5 5X32 160
do I por32, e teremos -x32=: =—=20

8 8 8

arrateis, que he o valor do Quebrado pro-

posto f.
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II. Pertende-se saber, quanto vale a

frac9H0 — de 3 Marcos na diviziio vulgar

dos niesuios ?

Soiufao.

Como a fraccao se refere a mais de
huma Unidade, primeirameiite nniltiplica-

remos a sobredita fraccao pelo Numero das
9 9X3 27

Unidades, e assiiii teremos—x3=i =—

=

iG l6 It)

V~, isto he, hum Marco e J^
do mesmo;

porem como desconhecemos o valor da
frac<^ao ^ do Marco, buscaremos o seu va-

lor em partes menores; e como o marco se

divide em 8 oncas, multiplicaremos a refe-

rida frac(^ao do Marco por 8, e tereiDOS

11 11X8 .88 8 1
,—X8= =—=5—=r5— pelo que dire-

16 lb 10" 16 i>

inos, que o valor da fraccao ^ de 3 Mar-
cos, he 3 Marco, 5 on^as §, ou 4 oitavas.

III. Pergunta-se final meiite, quaiito he
OS i de 7| ?

Solucao.

Para resolvermos este Problema redu-
duziremos o inteiro 7 4 denominaciio do
seu Quebrado, o que nos resulta ^: depois
multiplicaremos j por ^, e teremos -7X7^:=

5X31 155 11

=^^=~=<5—
-, que he os i de 7 ^, que

»e dezeja saber.
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§V.

Divizao dos Quebrados.

N.B. Em todos os cazos, que possao
occorrer nesta opera^ao, devemos ter todo

o CLiidado de escrever o Dividendo a es-*

querda do Divizor, ainda que este seja

maior, que o Dividendo. Os cazos, que p6-
dem occorrer, sao os seguintes.

I. Para dividiruios hum Quebrado por
outro, mullipiicarenios os iermos eui critz

,

isto he y mtiltiplicaronos o Numerador do

Quebrado Dividendo, pelo Denominador do

Quebrado Divizor y e o Numerador dcsfe

pelo Denominador daquelle : feilo islo, da-

remos o se^undo producto pnr Denominador
ao primeiro , e assini constituiremos o novo

Quebrado Quociente, que se procura.

Assim V. g. para dividirmos ^ por f

multiplicaremos 5 por 5, o que nos da 25

por Producto; depois multiplicaremos 2
por 8, de que nos resulta o Producto J 6, e

este segundo Producto daremos por Deno-
minador ao primeiro, e veremos que -g-^ yzr^

5X5 25 9
?= =--=1—, que he o Quociente, que

buscamos.
Para conhecermos a razao desta regra

devemos reflectir, que dividir | por f , nada^
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niais he, que biiscar quantas vezes o Que-
brado J)ivizor t se contera no Qiiebrado

Dividendo {. Ora elle lie evidente, que ? se

devein center em \ cinco vezes niais, do
que 2 Unidades; e com eft'eito se dividis-

semos I por 2 o Quociente seria y^ ,
que he

cinco vezes mais pequeiio, do que seria, se

dividissemos pelo quinto de 2, isto he, por

f. Logo para se dividir \ por f- deve-se pri-

meiramente dividir \ por 2, e depois multi-

piicar-se por 5, e isto he, o que fazemos,
5X5 25 y

pois que 4 — 4= =^—=1— Quocien-

te. (1)

II. Havendo para dividir hum Quebra-
do por iuteiro, mulliplicaremos o Denomi^
nador do Qucbrado pelo inteiro, e dareinos

(1) A divizao dos Quebrados se pode tambera
praticar, reduzindo primeiramente os Quebrados pro-

postos a hnin coinnium Denominador , e dividindo

depois o Niimerador do Qiiel)rado Dividendo pelo

Tsuraerador do Quebrado Divizor: v, g.

J- — A^?-i — ii—i?—l!_i i. Quociente.8*5 40 • 40 i^ i6 I«

40

Porenri este methodo so tem vantas:^™, qviando
OS Quebrados prnpostos para se dividireni sac homo-
geneosy isto he, de huma mesraa Denouiinaqao ; pois

em tal cazo se achara faciluiente o Quociente sup-
primindo os Denominadores communs, e indicando a
divizao do Numerador do Quebrado Dividendo, pelo

Numerador do Quebrado Divizor; per exemplo | vy
j^-L Quociente.

J-
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o Producto por Denominador ao Kiimera^
dor do Quebrado proposto.

Por exemjDlo, para dividirmos
j| por

3, ranltiplicaremos o Denominador 19 por

3, e daremos o seu Producto 57 por Deno..

minador ao Numerador 13 do Quebrado
13 13 13

proposto : pelo que—-j- 3=: =—- Quo*'^ ^19 13X9 '57

ciente,

III. Quando tivermos hum Numero in-

teiro para dividirmos por hum Quebrado,
•miiltiplicaremos o inleiro pelo Denominador
do Quebrado^ e dividiremos o Producto pelo

Nutnerador.
Havendo v. g. para dividir 8 porf,

multiplicaremos 8 por 5, e o Producto 40
dividiremos por 4, e teremos ^. Assim 8 '-r'

4 8X5 40—=: z=—=10 Quociente.
5 4 4

IV. Querendo dividir hum Numero mix»

to por outro da raesma especie, reduzire.mos

iunlo DividendOi como o Divizor a dc
'Homiiiafao do seu Quebrado, e a opera^ao

se reduzird a dividir hum Quebrado por ou-

tro, eomo no primeiro cazo.

1 5 21 6b 2lX,g

Assim 10— -f 7—= T—— =:
2 9 % ^ ^«X-

—^^4-=l- V Quociente.
" 1)6 I > 6

V. Tendo-se de dividir inteiro, e Que-
brado, por Quebrado simpiesmente, ou ao
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contrario, o inteiro se reduzird ao Dcnomi^
tiudor do Quebrado

,
que o acompanha , e

teremos unicamente de dividir hum Quebra-

do par outro, como no e.vemplo anlecedente.

Pelo que se nos pedireni o Qiiociente

de 5-y- divididos por ~ , diremos, que 5-f—
J7 17X11 1B7 .^ 7 ^

ST —= =—=10— Quocieiite pe-
3 * 11 6x^ 18 18

dido.

Vf. Pertendendo-se dividir hum N6ine-
ro rnixto por hum Inteiro: o Numero mix-
ttf se reduzird como nos cazos anteriores, e

a operacao se liniilard a pralicar como no

segundo cazo.

5 148 148
For exemplo 1 1 -1= '-7z=: =

13 * 13 ' 13X7
z=:^^j--Vi Quociente.

VII. Pelo contrario havendo inteiro pa-
ra se dividir por hum iWfmero mi.vto ; este

se reduzird a denominafao do sen Quebra^
do, e praticaremos em tudo niais como no
ttrceiro cazo.

3 13 4X5 ^0 7
Assim 4-f2—^=4-^—=

—

=—-\—
5 5 J3 J3 13

Quociente.

Na divizHO dos Quebrados occorrem
tambem cazos, onde se pode achar de hum
modo expeditivo o Quociente, e este j^ re-

duzido aos menores termos possiveis. Eis-
aqui alguns desta natureza.

i. ^!5e OS Quebrados prop6stos para se



26G Nogoes

dividirem nao estiverem ja da sua essencia

reduzidos a mais simples expressao; pode-

remos rednzilos, primeiro que fa^amos a
divizao; pois esta se executara com mais
promptidao, se os Quebrados esliverem re-

preseiitados pelos menores termos possiveis,

eteremos hum Quociente tambem represeii-

tado pelos menores termos.

Assim quereiido dividir |^ po^^, re-

duzlYemos os Quebrados propostos a mais

simples expressao, e tereraos y -^ -|-=r—pr=:

. TO -1 2 ^ I~ g-— 1
J
— . ^ .

il. Se o Numerador do Quebrado Di-

TJdendo for multiplo do Numerador do
Quel)rado Divizor, e o Denominador do

primeiro for tambem multiplo do Denomi-
nador do segundo; podemos neste cazo

•achar com brevidade o Quociente expressa-

do nos termos mais simpleces; dividindo

j)ara este fim o Numerador do Dividendo

pelo Numerador do Divizor, e da mesma
Borte OS Denominadores,

For exemplo, se tiverraos de dividir

•— por y: primeiramente dividiremos 35 por

7, o que nos da 5, que sera o Numerador
do Quebrado Quociente, que buscamos;

depois dividiremos 54 por 9, e acbaremos

6 para Denominador, e assim veremos, que
o Quociente de -^-^ f he -j, E com elfeito

35 ^ 7 35X^ 315 5

54 ' 9 7X54 37S 6
'

III. Finahnente, quando podermos di-
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viMIr por hum mesmo Nt'miero os Nmnera-
dores, on os Denominadores dos Quebra-
dos, doiide prociiramos o Qiiociente, iiao

deveiuos deixar de o fazer, e desta sorte te-

reiuos oiitros Qiiebrados, donde coin mais
brevidade resiillara o Qiiocieute, que pro-

ciirainos, ja reduzido aos menores teiinos

possiveis.

Assim V. ^. se ti vermes para dividir y

por J, primeiro dividiremos 6 e 3 por 3, e
2 1 2x-^ lO 2

teremos —.-^ = =—=2- Quociente.
7 B 7 7 7

o .,
17 5 J7 5

aemelhantemente — ~ = r —

=

30 5 i

17X1 17 ^
r= =— Quociente.

P R O B L E M A S.

Sohre a Divizao dos Quchrados.

I. Pero-unta-se, qual he o Quociente de

1^ dividido por ^.

Solugiio.

15 5 3 1 ,3X2 C

21 ^ 14 3*2 3X1 3

ciente, que se pergunta.
II. .30

-f Toezas da certa obra tern ciis-

tado 50 -'- Libras: pertende-se saber o cus-
to da Toeza,
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Solufao.

3 ^ 3 503 ^ 213 503 ^ 71

10 * 7 10 * 3 ~^ 10 * 1
"^

503 503= =— de Libra, que he o custo da
71X10 710

Toeza,
Para verificarmos as opera^oes

, que
temos feito sobre os Quebrados, nos vale-

remos das operacoes coutrarias. Assim a
j^ddifdo, e a Subtracfao servem reciprjbca-

mente de prova, e da mesma sorte a Multi-
plicagao, e a Divizao.

C A P I T U L O IV.

§. I.
•

Das Fracfoes Decimaes.

Alem das frac^oes, que acabamos de tra-

tar, ha outras de grande uzo, e que muito
contribue para a facilidade dos calculos

;

cujo conhecimeuto he absolutamente neces-

sario, para quando se trata da aproxima-
^iio possivel de algumas quantidades.

ChaniHO-se fraccoes decimaes^ as que
tern por denominador a unidade seguida de
huma, ou uiais cifras , isto he, 10, 100,
1000, &c.
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Sao as frac^oes dfcimae/i , as que
nas sciencias Mathematicas lie mui iVe-

quente o sen uzo, e tein a vantai^em , de
que o modo de operar com ellas, lie o mes-

1110, que com os niimeros ordinarios, e in-

teiros.

Para representarmos pois em fracc^oes

decimaes as quantidades mais pequenas,
que a unidade primitiva, he necessario con-

siderar a mesma unidade, como dividida

em dez partes, que se chamao decimas

,

cada de.cima dividida em outras dez partes,

que se chamao cenfesitnas, porqiie sao pre-

cizas cem para constituir huma unidade in-

teira ; cada centcsima em outras dez, que
se chamao millesimas, porque sao necessa-

rias mil para forinar huma unidade inteira,

e assim por diante, dividindo do mesmo
modo na razao decupla, formando novas
unidades consecutivas, as quaes proceden-
do na sua denoinina^ao, Ihe daremos os

nomes de decinias-mUlcaimas ^ centesimas-

'inillcsimas^ millionesimas, decimas-milliotie-

simas, centesimas-niillionesimas, biniillione-

simas ^T, indicando por cada huma destas

denomina(^'oes unidades dez vezes menores,
do que, as que indica a sua precedente.

Ha dois modos de representar estas

fracc^oes : hum em forma de quebrados or-

dinarios, e outro a maneira de n6meros in-

teiros. Assim v. g: para representar 7 deci^

mas, escrevereruos ^, ou o, 7, e para 43
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centes'imas se escreverit -—, on o, 43, mar-
cando a caza dus unidades com huiiia ci-

fra , para evitar coiifuzao , e separando-a

das decimas com huma virgiila para dis-

tiiK^ao, de niodo, que depois da virsula,

haja tantas letras, quantas fossem as cifraSj

que tivesse o denominador depois da uni«

dade.

Do raesmo modo se praticara, sendo
as fraccoes precedidas, ou acompanhadas
de inteiros, assiin v. g : 25, 8, he o mesmo
que 25^, e 8, 23, o mesmo que 8~-, e 5,

12-5, o mesmo que 5-fJ^, &c.

Temos dois u)odos de pronunciar, on
ler as fraccoes decimaes. Hum a manei-

ra de Rumeros inteiros, applicando-lhe no
fim a deneminacao da ultima caza a direi-

ta ; e outro lendo da esquerda para a di-

reita cada algarismo significativo de per si,

e dando-lhe a denomiuaqao respectiva: as*

sirn para lermos, ou pronunciarmos, v. gS

a fracciio 0, iS'^^ podemos dizer indifiereiite-

mente sessenta e tres centesimas, ou seis

decinias e tres centesimas ; porque valeuda

cada decima dez centesimas, tauto valeia

seis decimas, como sessenta centesimas.

Quando o n6mero constar juntamente
de inteiros, e fracQoes decimaes, leremoa

primeiro o ntjmero inteiro, como se estives-

se so, e depois a fraccao, como se nao fos-

se precedida de inteiro. Assim para ler-

mos, V. g : o numero 124, 356, direiuos
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cento e vinte quatro inteiros, on iinidades,

e trezeutas e cincoenta e seis millesimas.

Comprehendidos estes priiicipios, fica

facil praticar com as frac^oes deciiiiaes, as

iiiesmas operai^oes, que se praticao com os

in'imeros inteiros, isto he sommar, dimi-

nuir, mulliplicar, e repartir.

§. II.

Add'ujdo das rraccdes Decimacs.

^E as frac^oes, que se hoiiver de addicio-

iiar, iKio esliverem reduzidas a hiima mesma
denominaCj'uo, isto he, se nao tiverem todas

ii^ual numero de cazas deciiiiaes, podemos
ajuntar a direita tantas cifras , aquella.s,

que menos tiver, quantas Ibrem precizas,

para que todas tiquem com ignai numero
de letras, preparac^ao, que Ihe nao altera o
valor. Feito isto escrevem-se as addic^jdes,

ou parcellas de modo, que as decimas fi-

quem dehaixo das decimas, as centesimas
debaixo das centesimas, as millesimas de-
debaixo das millesimas, e assim por diaii-

te, de modo que as unidades da mesma or-

dem , se ajustem todas em huma mesma
columna vertical, e depois procede-se a
operac^iio da mesma sorte, que nos nume-
ros iateiro9?
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EXEMPLO I.

ISe quizermos addicionar as frac^oes 0, 5-4*

-hO, 43+9, 342-hO, 176 as escreveremos

da maneira seguinte.

0,5000
0,4300
0,3420
0,0176

1,2896 Somma

E concluida a opera^ao acharemoS;^

que as frac^oes propostas sommao 1 uni-

dade, e 2896 decimas-niillesimas.

Se as frac^oes forem precedidas de in-

teiros, procederemos do mesnio modo, co-

mo se ve no seguinte exemplo*
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EXExAIPLO ir.

Jr^ERGUNTANDO-SE a somma dos n6meros
4, 7-H15, 18-H28, 074H-112, 0076, o&escre-

vereiiios do iiiodo seguiate.

4,70000
15,18000

28,07400
112,00705

159,96105 Somma

E praticando a re2:ra do sommar, co-

mo iios iiumeros inteiros, acharemos que
OS propostos somniao cento e cincoenta e

nove uuidades, e 96165 centesimas-millesi-

mas.

§ III.

Subtracfao das Frac^des Decimaes,

iN ao tendo as frac(joes igual ntjmero de
letras decimaes, ajuntaremos as citras ne-
cessarias, d que menos tiver, para que am-
bas tiqneni com igual numero de letras,

evitando deste modo, qualquer embara^o,
que possa haver na operagao, a qual se
pratica, como a dos nuraeros inteiros.
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EXEMPLO L

X ERTENDE-SE de 0,763 subtraliir 0,00345.

Prepareni-se as frac^ces propostas, como
fica dito, e pratique-se depois a opera^ao^

como tudo se segue.

0,76300
0,00345

0,75955 resto;

E feita a opera^ao acbaremos o resto

0,75955 centesimas-millesimas.

Sendo as frac^oes acompanhadas de
inteiros se precede da mesma sorte.

EXEMPLO II.

(oluERENDO-SE do n6mero 15,23 subtrahir

o niimero 6,2457 os escreveremos do modo
segumte.

15,2300

6,2457

8,9843 resto.

E assim o resto achado he 8 unidades,

€ 9843 decimas-millesimas.
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§ IV.

Multiplica^do das Fragoes Decimaes.

JL ARA multiplicar doisntameros, dos quaes
oil ambos jiuitamente contenhao partes de-

cimaes, a multiplica^ao se fara como se os

taes n6raeros fossem inteiros, e depois de
achar o producto, delle se separarao por
nieio da virgiila, contando da dita para a
esquerda, tantas letras de dizima, qiiantas

houverein em o multiplicando, e multipliw

cador juntamente. As letras, que ficarem
d esquerda da TJrgula indicarao os inteiros,

e as que ficarem a, direita serao os deci-

maes.

EXEMPLO I.

Querendo-se multiplicar 36,28
por 5,3

10884
18140

192,284 Producto.

Havendo feito a multiplicac^ao de 3628
por 53, como se nao houvessem decimaes^
acharemos o producto 192284

5
porem co«

s2

v
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mo no multiplicando ha dnas letras deci-

niaes, e no niultiplicador huma, separare-

mos no dito producto com a virgula tres le-

tras para a direita e ficara 192,284, isto he
192 unidades, e 284 millesimas.

Pode occorrer o cazo, de que o nurae-

TO das letras decimaes do multiplicando, e

luultiplicador juntos, seja maior, que o nu-

mero das letras, que resulta da multiplica-

<^ao; neste cazo poremos a esquerda das le-

tras significativas do producto, tantas ci-

fras, quantas forem precizas, para comple-
tar o n{nn^ro dos decimaes, que contenhao

OS factores juntamente.

EXEMPLO II.

Se tivermos de multiplicar 0,18

por 0,4

0,072 Producto.

Multiplicaremos 18 por 4, e sahira o

producto 72
;
porem como elle contem s6

duas letras significativas, e os factores tern

tres, e outras tantas se devem separar no
producto por nieio da vir^ula para a dizi-

tna, esta claro, que se deve por huma ci-

fra entre a virgula, e 72, e assim 0,072 mil-

lesimas, he o verdadeiro producto de 0,18

multiplicado por 0,4. O mesmo sepraticar4

em outros cazos similhantes.
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§ V.

Divizao das Fracfoes Decimaes.

ARA se dividir hum n6mero decimal, por
outro, reduzir-se-hao priineiro a mesiua de-

nomina^HO, quando nao a tenliao da sua
primitiva, ajuntando para este fiin tantas

cifras, ao que tiver menos letras decimaes,
qnantas forem necessarias, para que ambos
OS numeros tenhao igual nAmero de letras

decimaes, o que por isso nao muda de va-

lor. Depois se supprimirao as virgulas, e

a opera^ao se reduzira a dividir hum nu»
niero inteiro por outro.

EXEMPLO I.

xIavendo de repartir 326,35 por 5,6 es*

creveremos os uiimeros, como se segue.

32635 -^560
04635 oij-^^ Quocienie.

0155

Como divizor 5,6 tern liuma s6 letra

decimal, e o dividendo 326,35 tern duas,
ajuntaremos huma cifra ao divizor, e ficara

5,60, e supprimiudo depois a virgula de
hum, e outro numero, a opera^ao se redu*
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zira a dividir 32635 por 560, como se fos-

sem inteiros, e o quocieiite 58-}—-, he o que
se procurava.

Porem como o fim principal do iizo da
dizima , he evitar as fiac^oes ordinarias,

podemos approximar o quebrado do quo-
ciente achado, ajuntando ao resto da divi-

zao tantas cifras, quantas forem as cazas

deciiiiaes, que nos bastar, paia a approxi-

lua^ao, tendo a advertencia de por a virgur.

)a depois das unidades inteiras do quocien-

te , para as separar dos decimaes , coiuo

tudo se vd no seguinte

EXEMPLO IL

32635 ~ 560
04635
01550 58,2767, &c
04300
03800
04400
0480

Todo o ntamero decimal, que cont^m
inteiros, e decimaes, p6de indicar-se, co-

mo se comprehendera somente decimaes,

assim v. g : o ntimero 12,25, que contem
12 inteiros, e 25 centesimas, p6de-se ex-

pressar deste modo ~~~, porque ^^, ou se-

ja mil e duzentas centesimas, valem 12 in«
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teiros, por ser o numerador 12 vezes maioi^

que o deiioniiuador.

§ VI.

X \:duzir qualquer fracgao ordinaria, a
fraccao decimal.

Jr^ARA se rediizir huma fraccao, on qiie-

brado ordinario, a fraccao decimal, a regra

he da maneira seguiiite; ajunlem'Se a direi^

ta ao numerador do qiiebrado tantas cifran,

quantas J'orem as cazas decimaes^ que qui'

zermos, e divida-se o numerador assim aiir'

gmentado pelo dcnominador,

E X E M P L O.

Jl ERTENDE-SE rcduzir a fraccao f , a deci-

maes, de modo, que niio detira a niillesima

parte da unidade.

Para resolver esta proposta, ajuntare-

mos tres cifras ao numerador 5, e ficara

5000, e repartiremos este numero pelo de-

nominador 7, rnarcando primeiro a caza das
unidades com huma cifra, como se segue.

5000 -i. 7

010 * —
030 0,714
02
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E feita a divizao ao modo ordinario re-

sulta 0,714 millesimas, valor proximo da
frac^ao f.

CAPITULO V,

Dos Numeros ComplexoSf ou DeJiominadosi,

v^hamao-se commnmmente Numeros Com'
plexos aquelles, que nuinerao Unidades de
differerites especies, eoiiio 5 Quintaes, 2 Ar^
rohas, 7 /Jrrateis, 6fc, e NiDveros Inconf
plexoa aquelles, que iiumerao huiiia so es»

pecie de Unidades, como 8 Moedaa, &c.

As opera^oes, que se fazeui com e.stes

Numeros, (que sao as mesmas, que temos
feito com os INumeros Inteiros, e Quebra^
dos) dependem das subdivisoes, que vul-

garmente sefazem daUnidade principRl em
OS varios systemas particulares de Medi-
das, Pezos , Moedas , Teuipo , &c: pelo

que se faz necessario ter de memoria, ou a

vista as difFercutes divizoes, e subdivizoes

da Uuidade principal, segundo o cazo, de
que se tratar ; cuja explica^ao vai indepeu*

dente no fim d'Arithmetica,
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§ "•

Add'igcio dos Numeros Cowpiexos.

X^ARA addicionarmos Numeros Complexos,
priuieiramente os escrevereiuos hmis debai-

xo dos outros, de sorte que as Unidades
de maior valor correspoijdao as Unidades
da mesiiia classe, e as Unidades de nierior

valor as siias respectivas,

Escritos OS JNuiueros da maneira de-
clarada, passaremos hiima lirdia por baixo
do ultimo, e comecaremos a somu)ar pelas

Unidades de menor valor da direita para a

esquerda, e escreveremos a suaSomnm por
baixo: quando porem esta Somma iiicluir

hnma, ou niais Unidades da classe prece-

dente, devemos tscrevella a parte, e divi-

dilia por huma Unidade superior da classe

precedente, convertida na espccie das Uni-
dades actuaes.

Exlrahidas as Unidades da classe

precedente, por meio da Divizao, escreve-
remos somente o resto, se o houver, e ci-

fra, todas as vezes, que nao restar nada :

proseguindo depois a operac^ao, levaremos
as sobreditas Unidades para a columna res-

pectiva, na qual praticaremos da mesma
sorte, e assim por diante, ate chegar a ul-

tima columua da esquerda, debaixo da
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qual escreverenios a sua Somma nor intei-
ro, coino hca advertido no Cap. II. § I.

E X E M P L O I.

Pergunta-se, qual he a Somma dos
IVumeros seguiutes.

^ (§^ M one.

^ » ,, 18 „ J2)
^

178 „ „ 26 „ 9 Somma,

Disp6stos OS Nuraeros, como se ob-serva no exempio, comecaremos a sommarpWas oncds, que sao as Unidades de me-«or valor, e acharemos, que sommao 25
'

on^as as quaes divididas por 16, resulta
1 arratel, e 9 on9as : escreveremos o resto
y onq-ds debaixo da jinha em Ju^ar corres-
pondente, e o arratel levaremos para a co-Inmna da sua especie. Nesta acharemos
que OS arrateis sommao 26, os quaes como
mio contem nenhuma Unidade das prece-
deutes, os assentaremos por inteiro debaixo
da sua columua respectiva: passando de-
pois as arrobas, achamos, que sommao 4que he completamente hum quintal: porcujo motivo escreveremos cifra debaixo da
<^o]umaa competeiUe, e levaremos 1 para os
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quintaes". estes sommados fazem 178 Q,
cjue poreraos por inteiro, e tendo fiiialmente

concluida a operac^ao, acharemos, que os

sobreditos Nuineros prop6stos, on Addi-
<joes sommao 178 quintaes, 26 arraLeis, a
D oncas,

EXEMPLO n.

Pertende-se saber, qiial he a Somraa,

das se^uintes Addicoes,

T Pp Al Cn Qr
84 „ 1 „ 15 „ y „ ai
27 „ „ 9 „ 8 „ l^Addifoes,
50 „ 1 „ „ 11 „ 2)

» J L L] ^1 I . . '

168 „ 1 „ 1 „ 5 „ 2 Sonumi.

Principiareinos a opera^ao soinmando
OS quarlilhos, os quaes somuiao 6, que he

huma Canada, e 2 quarlilhos : estes escre-

vereiiios por baixo da linha, como se ve no
exemplo, e a canada levarenios para as

Unidades da sua especie. Soinmando as

canadas dao 29, as quaes divididas por 12

resultao 2 abiuides, e 5 canadas: escreve-

remos por tanto 5 canadas debaixo da co-

luiniia respectiva, e levaremos os 2 almu-
des para os ajuntar com as Unidades da
classe precedente, onde feita a opcragao,

^chamos a Somma 20 almudes ; dos quaes
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extrahida a pipa, que elles contem, fica

hum almude, que o poreinos por baixo da
linha no seu competente lugar, e a pipa a
somniaremos com as pipas; e como estas

sommao tres, que he hum tonel, e hiima
pipa escreveremos 1 por baixo da columna
das pipas, e levaremos 1 tonel para os to-

neis, OS quaes em lim sommao 168, que es-

creveremos por infceiro. Desta forma tendo
finalizado a opera<^ao, achamos o resultado

168 Toneis, 1 Pipa, 1 Almude, 5 Cana-
das, e 2 Quartilhos, por somraa das tres

Addicoes propostas.

§ III.

Suhtrac^do dos Numeros Complexes,

X ARA subtrahir hum Numero Complexo
de outro, primeiramente os escreveremos,

como fica dito a respeito da Addi9ao, e

tendo passado depois huma linha por baixo

do N6mero inferior, (que para mais facili-

dade da operacjao deve ser o Numero me-
nor) principiaremos a opera^ao pelas Uni-
dades de menor valor, tendo sempre pre-

sente em hum todo as regras estabelecidas

na Subtracc^ao dos Numeros Inteiros ; ad-

vertindo porem, que se o Numero inferior

njio se poder subtrahir do Numero supe-

rior, augmentaremos este com huma Uni-
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dade da classe precedente, reduzida na es-

pecie das Unidades actuaes , e passando

depois a subtrahir as Unidades cla classe

immediata, tratarenios o Nuiuero superior,

coiiio diniinuido de liuma Unidade.

E X E M P L O I.

B P P
Se de 74 „ 6 „ 3

cjuizermos subtrahir 49 ,, 8 ,, 6

24 „ 7 ,, 5 Rcsto.

Come(janclo a operacao pelas pollega-

das, ditninnirenios G de 3, e conio nao p6-

de ser, toinaremos meiitalinente lium j)al-

ino, o qual convertido em pollegadas, e ad-

dicionadas estas com as 3 do IS'umero su-

perior, teremos Jl pollegadas, das quaes
diminuindo 6 restao 5, que escrevereinos

por baixo, como se ve no Exensplo. Pas-
sando a columna dos palmos, diminuire-

mos 8 de 5, (attendendo a Unidade, que
se tomou para a Subtrac(;;ao das pollega-

das) e como tambem nao pode ser, toujare-

3U0S de memoria huma bra^a das 74, a
qual convertida em palmos, e estes som-
mados com os 5 fazem 15 palmos, dos
quaes subtrahindo 8, restao 7, que escre-
Yeremos no seu lugar competente; e pas-

sando linalmente a diminuir as bracas, li-
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raremos 49 de 73, e o resto 24 assentare-^

mos por baixo da linha ern freute das Uni-
dades respectivas.

Finda a opera^ao, acharemos ser o
resto total 24 Bra^as, 7 Palinos, e 5 Pol-

legadas.

E X E M P L O 11.

M On Oit
Pertende-se de 454 ,, ,, 5

Subtrahir 149 „ 7 ,, 6

304 ,, „ 7 Exce^sa

Como naio podemos fazer a primeira

Subtrac^ao, por ser maior o numero infe-

rior, que o superior, tomaremos huma on^a
para a reduzirmos aoitavas; porem coma
iiao temos on(^as no niunero superior, toma-
remos hum Marco, que vale 8 ongas : tles-

tas deixaremos nientalmente 7 no lugar das
ongas no numero superior, e reduziremos
soraente huma on^a emoitavas; as quaes
sommadas com 5 fazem 13, donde subtra-

hindo 6, resulta a difteren^a 7 oitavas, que
escreveremos no seu respective lugar.

Proseguindo a operai^iio, tiraremos 7
on(^as de outras 7, e como nao resta nada,

poremos zero debaixo das on^as.

8ubtrahindo finalmente os Marcos acha-
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remos o Excesso total 304 Marcos, e 7 Oi-

tavas.

Prova da Addii^ao , e Suhlrac^ao dos Nu-
meros Complexos.

A Addi^ao dos Numeros Complexos
prova-se, sommando de novamente todas

as Addi^oes da esqiierda para a direita, e

siibtrahindo, o que sommar cada columna,
do que Ihe corresponder da Somnia total.

Se de algunia Subtrac^ao restar huma, on
njais Unidades, se reduzirao a Unidades
da classe seguinte, e se somiiiarao com as
que houver na dita classe; de cnja Somma
Be subtrahira, o que sonunar a propria clas-

se, e se a final uao restar nada, eutendere-

mos, que a opera^ao esta certa.

E X E M P L O.

* + * V
9 J, 7 ,, 3 „ J J

4 „ 8 „ „ 4>Addi^o€s.
3 „ 9 „ 1 „ 2)

18 „ 1 ,, 1 ,, 2 Somma total.

2 „ 25
1 „ 5

1 » 7
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Tendo adiado a Somma total 18 Moe*
das, 1 Cruzado, 1 Toslao, e 2 Vintens

5

para a examinarmos , coraei^aremos pelas

Uiiidades de maior valor, dizendo 9 e 4=2

:=13 e 3=16, que subtrahidas de 18 restao

2 Moedas, as quaes reduzidas a Cruzados,
e soinmados estes com 1, que ha na Som-
ma total , fazem 25 : passando depois a
sonimar os Cruzados, diremos 7 e 8r=15 e
V=:24, que tirados de 25, resta J Cruzado^
qual convertido em Tostoes, e juntos es-

tes couF 1 da Somma total, fazem 5. Con-
t.iiiuando a opera^ao sommando os Tostoes,

diremos 3 e \=zi, que subtrahidos de 5 fica

1 Tostao, que vale 5 Viuteiis, os quaes ad*

dicionados com 2 da SoiiiiDa fazem 7: som-
mando tinalmente os Vintens, diremos 1 e

4rr5 e 2=7—7=^0, como se ve noexemplo.
Para examinar a Suhlracgao dos Nu-

meros Complexes, o faremos pelo meio da
Addii^ilo, sommando o INumero Subtrahen-

do com o resto achado, e desta opera^ao

lia de resultar o Numero Minuendo, bem
como na Subtrac^ao dos Numeros Inteiros,
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EXEJVIPLO.

Lb S D
9 ,, 10 ,, 9 Minuendo.
7 ,, 15 ,, 11 Subtrahendo,

1 „ 14 „ 10 Resto,

9 ,, 10 „ 9 Prova,

Havendo achado o resto lib, ]4g, e
lO'l, para o examinar, sommaremos, con-
forme as regras prescriptas no § II. Cap.
III. o Numero Subtrahendo com o dito

resto ; e come<5ando pelas Unidades da in-

fima especie, diremos lid e 10dr=21d, que
divididos por l*2d resulta Is, e 9d: escreve-

remos 9^ debaixo da linha em lugar corres-

pondente ^s Unidades da sua ordem, e le-

Tareraos 1* para a columna precedente; cu-
ja Somma he 309, os quaes divididos por
20s, resulta lib, e 10s: pelo que assentare-
mos 10s debaixo da columna respectiva, e
levaremos lib para as Unidades da sua es-

pecie, as quaes sommao 9'b, que poremog
no seu competente lugar. E tendo final-

inente achado a Somma 9lb, lOs, e 9^1 igual

ao Numero Minuendo, entenderemos, que
a Subtrac^HO esta bem feita.

T
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i IV.

Multiplicafdo dos Numeros Cowplexos,

Jdm a Multiplica(;ao dos Niimeros Com-
plexes he suinman^ente esseiicial a disslin-

^ao do Aljiltipiicando y e Mulliplicador

;

pois tratando-se de Numeros concretes, nao
poderiaiiios determinar a especie das Uni-

dades do Producto sem esta circuivistaiicia:

pelo que o Multiplicando deve ser sem pre

dos dois Numeros Producentes aqutlle,

que contenha Unidades da natureza, das

que se reqiierem no Producto, que se bus-

car.

Diversos methodos ba para operar as

Multiplica^oes de Numeros Complexos ;

porem de todos o mais perceptivel he, o que
I'ou descrever.

Como todo o Namero Complexo nao

he outra coiza
,
que hum Nuuiero mixto,

se deixa ver, que podemos represenlallo

por hum Qnebrado. Para conseguillo redu-

ziremos toHas as Unidades, que o consti-

tuem, as Unidades de menor valor, escre-

vendo estas como Numerador do novo Qne-
brado, e daudo-lhe por Denominador hum
JNumero, que represente as vezes, que a

Unidade menor lie centeuda na maior: v. g".

se pertendermos reduzir a forma de frac^ao
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O Niimero Complexo 14Q, 3(^, 17», e 10
onq. converteremos todo a oiK^as, resol-

vendo os quiiitaes em arrobas, eslas em ar-

rateis, e estes em on(jas, ajuntando em ca-
da reduc^HO as Unidades, que houverem
da sua especie, como abaixo se ve exem-
plificado.

Q . @^ tt ong
14 „ 3 „ 17 „ 10

4

56
3

59
32

118
177

1888
17

11430
1905

30480
10

30490 on^as.
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Tendo achado o N6mero 50490 on^as
para Nuinerador do novo Qnebrado, Ihe

daremos para seu Denominador o Numero
2048, que sao as onc^as, que contem o
Quintal , e desta forma teremos -7^^ do
Quintal.

\

Pelo que, a Multiplicagao dos N6me«
ros Comploxos se pode reduzir a Multipli-

catjao dos Quebrados, conforme tenho mos-
trado no § IV, e assim se observara na pra-

tica dos exemplos seguintes.

EXEMPLO I.

Pertende-se saber, qual he a importan-

cia de 64Q, 3@^, e \AU de arroz a razao de
6$400 rs cada Quintal.

6400 8302 6400X83Q2 53132800
X- — — —

128 1X128 128

415S100 rs importancia do arroz.

Reduzido o Multiplicador em arrateis

dd 8302 U ; e como o i^ he ^^ do Quintal,

teremos ~j do mesnio Quintal : reduzindo

depois o Multiplicando em forma de Que-
brado, dando-lhe a Unidade por Denomi-
nador, a questao se reduz finalmente a mul-

tiplicar^por^^f ; cujo resultado 415$100
Rs mostra a importancia, que se pertendia

saber.
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EXEMPLO II.

Per^unta-se, quanto importao 43 B,
7P, e 4P de obra a 2 Moedas, 7 Cruzados,
e 2 Tostoes a Bra^a.

126 3900 126X3900 491400
X =: =r = 127 ^

48 80 48X80 3840

11=9=. 2={^, 2V, e 10 R, ou de huma vez

dl4S2oO Rs.
Convertido o Multiplicando em tostSes

resulta 12()=i>; a cujo Numero dando-se-lhe

por Denominador 48, que sao os tostoes,

que tem a Moeda, coiistitue a frac(^ao -—-

de Moeda. Pelo mesmo modo convertido o
JMuItiplicador em pollegadas da 3900P, e

ponde-se-lhe por Denominador 80, que sao
as polIe;^adas da Bra^a, teremos a fraccao
i|5£ de Braga.

Feiro isto, a questao se reduz a multi-

plicar— por ^~; donde resulta o Produ-
cto 127>f(, ll=fi=, 2^, 2V, e lOR, ou de
luima vez 614S250 rs, que he quanto im-
portao as 48B, 8P, e 6P.
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§ V.

Divizao dos Numeros Compkxos,

JhiSPECiFicADO o metbodo de converter os

IVumeros Complexos a forma de Quebrados
simplices, e relatado, quanto ha que rela-

tar acerca da Divisiio destes; proponho na
pratica da Divizao dos Numeros Comple-
xos OS exemplos seguintes, qne sao os mes-
mos

,
que propuz na regra precedente da

Multiplica^cio, e servirao de comprovagao
para ambas as opera^oes, pois a Multipli-

caqao prova-se por meio da Divizao, e esta

por meio daquella.

EXEMPLO I.

Coraprei 64Q, 3(af, e 14// de arroz por

415S100 rs: pertendo saber a como salie o

Quintal.

415100 8302 415100X128 53132800

1 128 8302 8302

6400 rs, pre90 do Quintal.

Convertido o Divizor as Uuidades da
Infima especie, resulta 8302/^ ; a cujo nu-
mero dando-se-lhe por Denominador o nu-
mero das vezes, que a dita infima especie

eiitra na Unidade principal, teremos a frac-=:
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^ao^^s'- ^<^ Quintal. Consecutivamente rerlu-

zindo o Divideiido a forma de fracc^ao, dan-
do-lhe por Denomiiiador a Unidade, f^re-

nios ilii£2. (le Real para se dividir por
^I'^f^

ciijo resultado (j400 rs mostra o valor do
Quintal, (jiie se pertendia saber; e como o
sohredilo valor he o inesmo, que o propos-
to no jjriiiieiro exeuipio da Multiplica^ao,

por esfe motive conheceremos, que aiiiOas

as opera^oes estao bem i'eitas.

EXEMPLO II.

Sabendo-se, que 48B, 7P, e 4P de
obra custou 1*27^, II=jj=, '2^, 2V, e lOrs;

perguuta-se, a como sahe a Bra^a?

614250 3900 eu^oox-to 49140000
L ^ —. = 2)?^

4800 ' 80 3900X4800 18/20000 '

7=jj=, e 2^, ou de hum a vez, a 12S600 rs

custo da Bra^a.

Convertendo-se ambos os Numeros a
Quebrados simplires, teremosi—^^de Moe-
da, para se dividir por -^^^ de Brac^a; de
cuja opera^iio resulta 2>J<, 7^, e 2^: iSu-
iiiero este, cpie mostra o custo da Braca, e

se^icha ideutico com o do exemplo IJ. da
jMultiplica^ao; pelo que entenderemos, que
ambas as opera^oes estao exactas.
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C A P I T U L O VI.

Das Proporfoes,

JLluAs especies ha de Proporfoes, a saber,

huQia Arithmetical e outra Geowetrica. A
primeira he huma compara(^ao, que se faz

de hiuis Nuineros; cuja differeiK^a he igual:

assiin v. g. os quatro Numeros 3, 5, 8, e
10 formao huma Propor^ao Arithmetica,
pela razao da differen^a entre os dois pri-

meiros Numeros ser igual a differen^a en-
tre OS dois ultimos, pois de 3 a 5 vao 2, as-

sim como de 8 a 10.

Para denotar esta Propor^ao escreve-

remos os quatro termos desta forma 3. 5:
8. 10, 6 quer dizer, que 3 he para 5, como
8 he para 10.

A Propor<^ao Geometrica he huma
comparagao, que se faz de huns Numeros;
cujo Producto he igual: assim v. g. os qua-
tro Numeros 3, 6, 15, 30 formao huma
Propor^ao Geometrica; porque o Produ-
ctro dos Numeros he igual ; isto he, por-

que o Producto dos extremos he igual ao
Producto dos meios, pois omesmo he 3x30
:=90, que 6x15=90.

Para denotarmos esta Propor^ao as-

sentaremos os termos desta forma 3 : 6 : :

15: 30, e quer dizer, que 3 he para 6, as*

sini como 15 he para 30,
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Os Numeros, que formao Inima Pro-

por^ilo, chaniao-se termos de Proporc^ao:

o priiiieiro, e o quarto chamao-se extremas,

e OS outros dois os ineios.

Como em huma Proporqao ha duas ra-

zoes, e por consegiiinte dois antecedentes,

e dois consequentes, aos termos da primei-

ra raziio chamamos primeiro antecedentes e

primeiro conseqnente^ e aos da segunda se-

S;uudo antecedente , e seguillo coiisequente,

Assim, V. g: na Propor^ao 3 : 6 : : 15 : 30,

OS numeros 3, e 15 sac antecedentes^ e os

numeros 6, e 30 sao coyisequejitea.

Toda a Porpor^ao lie directa, ou in-

versa.

A Proporcao directa he aquella; cujos

Numeros vao crescendo, como 4. 6: : 8. 10,

ou niingoando, como 10. 8 : 6. 4 Propor-

^oes Arithmeticas.

O mesmo succede nas Propor^oes Geo-
metricas : por exempio 5 : 10 : : 20 : 40, ou
40 : 20 : : 10 : 5.

A Propor9ao inversa he aquella; cujos

termos se hao de transtornar para formar
huma Propor(^ao directa: por exempio 13.

11:7. 9 he Proporcao Arithmetical 10 :

8 : : 3 : 6 he Proporcao Geometrica. Para
fazer directas estas Propor^oes, escrevere-

nios OS termos da primeira deste modo I3.

11 : 9. 7, e OS da segunda 16 : 8 : : 6 : 3.

A propriedade fundamental das Fro-

por^oes Arithmeticas he, que a Somma dos
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extremos he igrial a df>s rneios^ por exem-
pl<), 7ia Proporgdo 13. 11 : 9. 7 : se ve, que
as duns Sommas sao iguaes, pois hunia, e

outra tormao o Niiinpro 20.

A propriedade fundamental das Pro-

porfoes GeonietricdS he, que o Producto rlos

exlremos he igual ao dos meioa, v. ^. a Pro-
por^ao 16 : 8 : : 6 : 3, na qual o Producto
dos extremes he 48, assim como tambem
be o Producto dos meios.

Porque he evidente, que o Producto
dos nieios, e dos extremos deve ser o mes-
luo todas as vezes, que cada hum dos an-

tecedentes for igual ao seu consequente

:

pelo que toda a Propor(jao Geometrica se

pode reduzir a esta forma, multiplicaudo

anibos os consequentes pelo expoente da ra-

zao, que he o Quociente, ou o numero das
"vezes, que o anlecedente contem o seu con-

sequente. Assim V. g: ua Proporgao 16 :

8 : : 6 : 3, o expoente he 2, e na Propor<^ao

15 : 3 : : 20 : 4, he o seu expoente 5. E com
effeito multiplicando os consiecjuentes da pri-

lueira pelo seu expoente, ficara 16 : 16 : :

6 : 6, e multiplicando os da segunda ticara

15 : 15 : : 20 : : 20.

Quando nos forem dados tres termos

de buma Proporc^ao, para acharmos o quar-

to, devemos primeiramente obsevar, se a
Propor^ao he Arithmetica, ou Geometrica,

Se for Arithmetica, v. g. a Propor^ao 8.

12 : 16. : para acharmos o quarto termo des-
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fa Propor^ao devemos sublrahir a Somma
dos dois ternios conhecidos, o Numero que
represeiita o outro termo tainbem conhecido.

Seostermos conhecidos sao os dois do
meio, da Sonnna destes se abate o do ex-

tremo conhecido: assim no exernplo citado

OS dois Numeros niedios conhecidos sao

12, e 16; cnja Somma he 28, da qiial sub-
trahindo 8, extremo conhecido, resulta 20,

que he o extreme desconhecido, e teremos
a Propor^ao 8. 12 : 16. 20.

Se OS jNumeros dos extremos sao co-

nhecidos, ehum do centro he desconhecido,
para o acharmos, diminuiremos a Somma
dos extremos do meio conhecido, e o resul-

tado sera o meio desconhecido, v. g. 24 . . :

36. 42. Para acharmos o n)eio desconheci-
do desta Proporc^ao addicionaremos os ex-
tremos 24, e 42, e da Somma iSii subtrahi-

remos o meio 36, e o resto 30 sera o meio
<lesconhecido

;
pelo que teremos 24. 30

:

36. 42. (1).

Senclo Geometrica a Propor^ao, v. j?.

4:8 : : 12 : para acharmos o quarto ter-

mo desconhecido, dividiremos o Prodncto
dos meios, que he 90, pelo extremo conhe-
cido 4, e o Quociente 24 sera o quarto ter-

W I.IB. .-I. I — .il.ll ».

(1) Querendo-se achar o meio proporcioual Ari-
tlimetico entre dois Numero?, soiiimao-se estes, e ine-

tade da sua somma sera o meio: v. g. 12, e 24, que
9. sua somma he 26, e o meio proporcioual lie 18.
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mo, oil extremo desconhecido, e assim
teremos a Propor^ao 4:8: : 12 : 24.

C A P I T U L O VII.

Da Regra de Tres Simplices,

A. REGRA de tres, ou Regra Aurea he hum
ni^thodo, pelo qual se acha o quarto ter-

ino de huiiia Proporc^ao, da qual os tres

primeiros termos sao conhecidos.

Esta regra divide-se em Simples, e

Composta. A Simples he aquella
, que se

compoe somente de quatro termos ; dos
quaes se dao tres, e se pergunta o quarto.

A Composta he aquella, que tern mais
de quatro termos, de que adiante mais lar-

gamente trataremos.

A Regra de tres Simples he direclay

ou inversa. A Regra Simples directa he
aquella; cujas quautidades de huma mes-
ma natureza crescem directamente a pro-

por^ao das que Ihes sao relativas.

A Regra Simples inversa he aquella;

cujas quautidades de huma mesma nature-

za crescem, quanto as que Ihes sao relati-

vas diminuem em a mesma propor^ao ; isto

he, que as quautidades relativas nao p6-
dem ser os dois termos antecedentes, nem
OS dois termos consequentes.

Para aclarar melhor tudo quanto fica

dito relatiyaraente a esta Regra, proporei
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alguns Exemplos de huma, e outra espe-

cie.

EXEMPLO I.

Da Regra de Tres Simples, e Directa,

ERTO Numero de Jornaleiros trabalhan-

do uniformemente fez em 24 dias o*20 Bra-
^as deobra: pergunta-se, quantas Bra^as
fara em 90 dias contiuuando a trabalbar da
mesma sorte?

Esta claro, que as quantidades, ou
termos de proporc^ao sao os Dias, e as Bra-
^as : por tanto o Niimero das Bracas deve
augmentar em propor^ao, que augmente o
IVumero dos Dias; peio que teremos (cha-

maudo .r as Bracas, que se pergunta) a
Proporcao seguinte.

D D B B
24 : 90 : : 520 : X.

Para acbarmos o Numero das Bracas,
que se pergunta, ou o quarto termo desco-
nhecido da Proporcao, raultiplicaremos o
seguodo termo pelo terceiro, e o Producto
o dividiremos pelo primeiro; e assim tere-

... ,
520X90

mosmdicada aopera^ao =1950; cujo
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resultado he o Niimero das Bra^as, que se
pergunta ua questao, ou o quarto tenno
desconhecido da Propor^ao.

EXEMPLO II.

OuppoNDo, que hum Postilhao anda legoa
emeia por hora

: pergnuta-se, em quantas
horas andara 40 legoas ?

Neste exempio vemos, que os termos
conheculos sao 1§ legoa, 1 hora, e 40 le-
goas

: pelo que raciocinando, como no ex-
empio antecedente, conheceremos

, que a
Regra he directa, e assim teremos a Pro-
por^ao.

n : 40:: 1 : X.

Indicando pois a opera^ao teremos

40X1 __ 40X1 40X1X2 80 2.

~TT~-~~? ~

—

'—^—=26— : cujo re*

sultado he o Niimero das horas necessarias
para o Postilhao andar as 40 legoas, que
se pergunta na questao.

EXEMPLO III.

Da Regra de Tres Simples, e Inversa:

24 Officiaes fizerao certa obra em 16
dias: pertende-se saber, em quantos dias
64 Officiaes farao a mesma obra.
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Reflectindo iitsta cjuestao verenios
,

qne a Regra he inversa; pois que as quaii-

tidades de bmna mesma natureza devein

auginentar em propor^ao, que suas relati-

vas devein diinimiir, de iiiaueira que se o
]N6mero dos OfHciaes cresce, o ISuniero de
dias lia de miiigoar proporcionalmente. Pe-
lo qne para resolver a qnestao he necessa-

rio uiudar esta Regra inversa em Rei^ra di-

lecta, e isto consei^niremos, comparando
OS termos de lujma mesma nature/a eutie

si, como se segue.

64 : 24 : : IG : X.

Buscando pois o quarto termo inco-
gnito, proporcional aos tres termos conhe-
cidos pelo mesmo methodo dos exemplos
antecedentes acharemos 0, qne he o INu-
luero dos dias, que se pergunta na questao.

C A P I T U L O VJII.

Da Regra de Tres Composta.

A REGRA de Tres Cowposfa he aqnella,
que tern mais de quatro termos

; porem
como para resolver as qnestoes, que se pro-
pozerem a seu respeito, he necessario, qne
naoJiaja mais de quatro termos na propor-
^do, he iudispeusavel leduzir a questao a
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liiima Regra de tres simples , como se
mostra nos Exemplos seguiutes.

EXEMPLO I.

Se 40 Jornaleiros fazem era 10 dias

140 Bra^as de obra : qnantas Bracjas farao

50 Jornaleiros em 15 dias.

Neste exemplo ha cinco termos conhe-
cidos, e hum desconhecido, que compoe
seis termos. Para reduzirmos os cinco ter-

mos conhecidos a tres, que com o termo
desconhecido formarao os quatro termos

da Propor(^ao ; attenderemos ,
que os 40

Jornaleiros trabalhando 10 dias , fazem o

mesmo, que 400 Jornaleiros trabalhando

hum so dia, pois que 40x10=400, que sera

o primeiro termo da Propor^ao ; e em lu-

gar dos 50 Jornaleiros trabalhando 15 dias

supporemos 750 Jornaleiros trabalhando

tambem hum so dia, pois que 50x15=750,
que sera o terceiro termo, e por conseguin-

te buscaremos o quarto termo proporcional

aos tres da Propor(^ao seguinte.

400; 140:: 750 : X.
»

Multiplicando pois o segundo termo

pelo terceiro, e dividindo o Producto pelo

primeiro, teremos o Numero pedido 2621

Bra<^as, ou 262 Bra9as, e 5 Palmos.
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EXEMPLO If.

20 Fabricantes trabalhando 8 horas

por dia fazeni 300 varas depanao em 10

dias : pergunta-se, em quantos dias farao

800 varas , trabalhando 12 horas por dia

com a mesma aptidao ?

Esta questiio depende da Regra de
tres directa, e inversa juntamente; porem
poder-se-ha reduzir a huma Regra simples,

advertindo-se
,
que trabalhar 10 dias a 8

horas por dia, he o mesmo, que 80 horas

effectivas de trabalho. Reduzir-se-ha por
tauto a questao a buscar o quarto termo
proporcioiial aos tres da Propor^ao seguin-

te.

300 varas : 800 varas : : 80 horas : X
boras.

Achado o quarto termo 213§, que
he Numero das horas, que satisfaz a
Propor(,ao, o dividiremos por 12, visto tra-

balharem os 20 Fabricantes 12 horas por
dia, e o Quociente 17f ou 17 dias, 18 ho-
ras, e 40' he o que se pergunta na questao^
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CAP ITU LO IX

Da Regra ffe Companhia.

Jl^sTA Regra he hum ni^thodo, que serve

para averiguar o ganho, ou perda, que cor-

responde a cada hum dos Companheiros
associados €om rela^ao aos Fundos, qne
cada hum poz, e ao tempo que existirad

tm giro.

Divide-se esta Regra em simples, e

composta : chama-se simples aquelhi, em
que OS Fimdos^ ou as Entradas dos Com-
panheiros permauecem em giro hum mes*-

mo espa^o de tempo ; e composta aquella,

em que ha variedade neste tempo. Tratare-

mos em primeiro higar da simples, e de-

pois da composta, por meio dos exempios
seguiiites.

EXEMPLO I.

Da Regra de Companhia simplesy ou sem
tempo.

Tres companheiros fizerao huma So-
ciedade , para a qual entrou o primeiro
com 15:000=tt=, o segundo com 30:000=jj=.

€ o terceiro com 35;000=j|=. Finda a Socie-
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dade, acliarao Heganlio 40:000=)j=, os quaes
pertendeiii dividir entre si em propor^ao

das suas referidas entradas.

Para dividirmos proporcionalmente o
sobredito ganho, devemos em primeiro lii-

gar sommai* as entradas dos Companhei-
ros, e depois armarmos para cada hum sua
proporCj-ao, ou Regra de tres simples ; cujo

primeiro termo de cada huma sera a Som-
ma das entradas, o segundo o ganho, e o

terceiro a entrada de cada Companheiro,
corao tudo se segue.

A Somma das entradas parciaes

1.5:000=jf-4-3O:00O=4=-^35:OO04= =80:000+,
e o ganho he 40:000=f|= : agora armaremos
as tres Fropor^oes seguintes, suppriujiudo

(para maior facilidade) no primeiro, e ter-

ceiro termo de cada JProporc^ao as tres ul-

timas cifras.

,^ 15X40000
80:40000 : : 15 : X= rzTioOO+ganho

80 _

^^
do primeiro Companheiro.

30X40000
80:40000: :30 : X= =15:0004= dito

80

do segundo.
36X40000

80:40000 : : 35 : X=: =17:5004= dl-
80 -^

to do terceiro. Prova 40:0004=

Como neni sempre se inteuta conhecer
y2
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o ganlio, ou perda de cada 1mm dos Com-
panheiros associados, proponho o seguinte

exemplo, o qual se limita a averiguar a en-

trada de cada Companheiro, dando-se co-

iihecidos os ganhos parciaes, o Capital, e
ganho total.

EXEMPLO II.

Tres Negociantes ajuntarao para certo

Negocio 100.000+, e ganharao 25:000+:
destes toca ao primeiro 10:000=)f=» ao se-

gundo 7:000=11=, e ao terceiro 8:000={j=. Per-

gunta-se, qual he a entrada de cada hum?
Neste exemplo o primeiro termo de ca-

da Propor^ao sera o ganho total 25:000=|j=,

o segundo o Capital 100:000=))=, e o tercei-

ro o ganho de cada hum dos Negociantes,

como abaixo se mostra.

10X100000
25:100000 :: 10 : X=: =40:000 =§=

25

entrada do primeiro Negociante.
7X100000

25:100000:: 7 : X= =28;000
=fr=

25

dita do segundo.
8X100000

25:100000 :: 8 : X= = 32:000 +
25 .

dita do terciro. Prova 100:000 +
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A Regra de Companhia Composta, oir

com tempo, resolve-se pelo inesmo metlio-

do, que a. Simples, ou sem tempo; com a

clifFeren^a porem, que he necessario pri-

iiieiramente luultiplicarmos o fiindo de ca-

da Socio pelo tempo respectivo, em que
exif<;tio no giro da Sociedade, como se ob-

serva nos Exemplos seguintes.

E X £ M P L O I.

Da Regra de Companliia Composla, ou'

com tempo.

Tres Socios estabecerao luiuia Socie^

dade, para a qual puz o priuieiro 200 3Ioe-

das, por tempo de anno e meio, o segundo
poz 250 Moedas por tempo de 8 mezes, 6
o terceiro poz 240 Moedas por tenipo de
10 mezes.

Os f'undos produzirao de gnnbo 100

Moedas; as quaes perteiidem os Socios di-

vidir entre si, em proporcao do Cabedal, e

tempo, que cada hum existio na Soeie*

dade.

Seguindo o methodo acima decla-
rado , multiplicaremos primeiramente o

Fundo de cada Socio pelo seu respectivo

tempo, que existio em giro, bem eutendidOj

que este tempo deve ser da mesma espe-
eifi, pelo que o reduziremos, quando o
nao for. Neste exeraplo o Fuado do pri-
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nieiro multiplicado pelo sen respective tem»
po he 200X18=3600, o do segundo he 250x
8=2000, e o do terceiro he 240x10:=2400 :

reuniiido depois os tres Productos, teremos
3600-1-2000-4-2400=3000 ; cujo Aggres^ado
sera o primeiro termo de cada Propor^ao,

o seqjiindo o ijanho total 100 Moedas, e o
terceiro o Fuiido de cada Socio multipli-

cado pelo seu respective tempo, como se

segue.

X —
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Visto o tempo, em que os Negocian-

tes existirao na Sociedade, nao ser da
mesma especie , devemos

,
primeiro que

o mnltipliquemos pelas entradas, leduzil-

lo a liuma niesma especie: para isto con-

se2jiiirmos, he necessario fazerraos appli-

ca(jHO da Regra de rednzir os Numcros
iiiixtos a infima especie (pag. 194) : prj^-

ticando pois conforme, o que a sobredjta

Rei;ra prescreve, teremos do primeiro 200
dias, do segundo 360 dias, e do terceiro

1020 dias; cnjos Numero multiplicados pe-

las respectivas entradas duo 2000000x200=
= 400000000, 500000x360=180000000, e

1000000x1020=1020000000: agora reu-

nindo os tres Productos 400000000 H-

-h 1 80000000-Hl020000000= \ 600000000 , e

este Total sera o primeiro teripo das tres

Proportjoes segiiintes
; nas quaes (para

luaior facilidade) suppriuiir-se-ljao sete ci-

fras no priiueiro, e terceiro termo, coiuo

abaixo se mostra.

40X400000
160:400000 : : 40 : X =- ,-^_=z loQ^ Rs

lOO

perda do primeiro.
lf'X400000 ^ .,

160:400000 : : 18 : X = = 4oS Rs
16'0

dita do seguudo.
102X400000

160:400000 : : 102 : X = ~ -=255$ Rs
Itio r—

dita do terceiro. Prova 4.0PS JU
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CAPITULO X.

Da Regra de Juros,

A. REGRA de Juros , ou de Inleresses he
Bnma opera^ao, que serve para averiguar

O ganho, que corresponde a certa quanti-

dade de dinheiiro, conhecido, o que pro-

duz huma parte do mesmo dinheiro, em
qualquer tempos

EXEMPLO I.

por b

Pergunta-se , quanto rende em hum
anno a quantia de 1:600$ lis a juro de 5

°.?
I •

Esta questao resolve-se por meio de
huma regra de tres simples, dizendo, se

100 produz 5, quanto produzird 1600000 ?

1600000X5
isto he, lOOR :5R : : 1600000 : X=

100

£=80SRs, que he o rendimento de 1:600$Rs
em hum anno.

EXEMPLO IL

Pertende-se saber, quanto vence a quan-

tia de 600$ Rs, que eerto sujeito poz a ji*-

ro em 2 annos, e 5 mezes a razao de 5 por

I em cada anno ?
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Esta questao p6de-se resolver, conio a

antecedente; isto he, por meio de huma
regra de tres simples, em se advertindo,

que 100 em hum anno, ou 12 mezes d( ve

r«produzir o mesmo interesse, que 12 vezes

100, ou 100x12=1200 em hum mez ; e que
600000 em 2 annos, e 5 mezes, ou 29 me-
zes devem tambem reproduzir o mesmo m-
teresse, que 29 vezes GOOOOO, ou (iOOOOOx

29=17400000 em hum mez.
Diremos pois: se 1200 : 5 : : 17400000 :

J 7400000X5 __ ,

A=: =72.500 Rs, que he o venci-
1200

men to de 600$ Rs em 2 annos, e 5 mezes.

EXEMPLO III.

Hum Negociante poz certo Capital a

juro de 5 por § por tempo de 2 annos, e r>

mezes, findo o qual, recebeo 728-300 Rs de
juros : pergunta-se, qual he o Capital ?

Para respondermos a esta questao, de-

vemos em primeiro lugar saber qual he o
ganho de 100 em o tempo declarado, visto

render 5 em hum anno, o que he facil sa-

ber, dizendo: se 12 ms : 29 ms : : 5 : Xrr
29x0 1

=12—, e este resultado sera o primei-
12 12

ro termo da Proporc^ao seguinte 12^^ : 100

72500X100X12 14500000
:: 72500 : X= = =600S

12-^ 14S
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Bs, que he o Capital; porque dizenios, se

12^ provein de 100, os 72500 de quanto
provirao.

EXEMPLO IV.

Eui 672$500 Rs esta incluido princi-

pal, e juros de 2 annos, e 5 niezes a razsio

de 5 por § : pertende-se saber, qual he o
principal?

Para virmos no conhecimento, de qual
he o principal , muUiplicaremos 5 rendi-

nieuto de 100 por 2 annos, e 5 niezes, ou,

o que he o mesmo, 5x^=rI2^; cujo Produ-
cto addicionaremos a iOO, e a Soninia 112^^

sera o primeiro termo da ProporQuo, que
se segue.

672500X100X12
] 12-V : 100 : : 672500 : X = =

807000000 .
"

1

r=600S Rs, que he o principal.
3 34.5

EXEMPLO V.

Pergunta-se, qual he o tempo necessa-

rio para 600$ Rs produzir 72*^500 Rs a ra-

zao de 5 por % ?

Para sabermos o tempo pedido na
questao

,
prociiraremos primeiramente o

rendimento de 100 em o incognito tempo,

o que faremos pela Propor^ao, que se se-

gue.
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7-2500X100 1

600000 : 7-2.500 : : 100 : X= =12

—

tJOOUOO 1 ^2

ciijo resultado o divitliremos por 5 juro an-

nual de 100: pelo cjtie teremos 12^ -|- 5 =
14.5 5 145X1 145 25= =:—= 2— annos , on 2
12 * 1 l'-'X3 tlO do

annos, e 5 Inezes, que he o tempo, que se

pergunta na quest;to.

E X E M P L O VI.

Hum sujeito p6z a juro a quantia de
600S Rs, e no fim de 2 annos, e 5 niezes

eobron 72S-500 Rs de juros: pergunta-se a
quantos por § Jhe sahio?

Para resolver esta questao, direinos:
7-JoOOXlOO

se 000000 : 72500 ;: 100 : X = =
GOOOOO

12^ ; cnjo resultado dividido pelo tempo 2

annos, e o mezes, ou, o que lieo mesmo,
1 29 145

^ 29 145X12 1740

1-J
' 12 12 ' 12 29X12 ;348

~

que he o juro annual de 100.

Nos descontos, ou rebates se discorre
do mesmo modo

,
que uos juros, como

mostramos nos exeinplos seguintes.

E X E M P L O VII.

Pertende-se descontar huma letra de
Cambio de 1;200$ rs. a I por I ao mez,
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que falta para seu vencimeiito 72 dias: per-

giinta-se, qual he o desconto ?

Para resolver esta questao buscaremog
primeiramente o desconto, que correspoii-

da a hum raez, o que acharemos multipli-

cando 1:200:000 rs per \, ou por 0, 5 de-

cimas, e dividindo o producto por 100, ou
para mais facilidade, cortaremos a direita

no producto duas cifras, e mais huma para

a diziraa. Achado deste modo o desconta
de hum mez, por elle, e pelo methodo das
partes aliquotas (1) acharemos com facili-

dade o desconto de todo o tempo, coma se

iiiostra na seguinte opera^ao.

(l) Parte aliquota de hum numero, he outro nu-

mero menor, que se contem algumas vezes exacta-

inente no maior, ou he seu divizor exacto, que he o

mesmo. Assim 4 he parte aliquota do numero 13,

porque nelle se contem exactamente tres vezes: 5 he

parte aliquota de 15, porque he seu divizor exacto.

Quando hum numero se contem em outro duas vezes

exactamente, he metade delle, se tres, he a terqa par-

te, se quatro, he a quarta parte, &c.
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1200000
0,5

6000(000 desconto de hum mez.

2

12000 dito de 2 mezes.

10 2000 dito de 10 dias.

2 400 dito de 2 ditos.

Rs 14:400 dito dos 72 dias.

E feita a opera^ao acharemos 14:400

IS, que he o desconto, que se pergunta na
questdo.

E X E M P L O VIII.

Perguuta-se, quanto importa o rebate

de huma letra de 2:000$ rs a | por % ao
mez

,
que falta para seu veucimento 85

dias ?

Discorrendo como no exemplo antece-

dente, e uzando do methodo das partes ali-

quolas, que he o melhor para resoiver estas

questoes, acheremos facilmente o resulta-

do, como se segue.
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2600000
0,75

J 3000000
18200000

19500(0000 rebate de hum mez.

39000 dito de 2 mezes.
15 9750 dito de 15 dias.

6 3250 dito de 5 ditos.

5 3250 dito de 5 ditos.

Rs 55250 dito de todo o tempo.

Resolvida a opera^ao, como acima se

DiOstra, fazeiido a niultiplicac^ao pelas par-

tes decimaes, isto he, por 0, 75 centesi-

mas, e cortaiido no producto qiiatro cifras,

a saber dnas da divizao, que se devia fazer

por 100, e duas para a dizima acharemos
19:500 rs pelo rebate de hum mez, ou 30
dias, depois fazendo uzo do methodo das
partes aiiqtwtas temos tinalmente 55:200 rs,

que be o rebate, que se pergunta na ques-
tclO.

Como temos tratado de descontos, ou
rebates, vem a propozito, que neste lugar

proponharaos alguns problem as acerca do
papel moeda.
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^. VII.

De reduzir papcl vioedu a nictaly ou djonna
da Lei.

PROBLEMA I.

Jl EROUNTA-SE, quaiito impoita o rebate de
40U$ IS em papel inoeda, tstando o cambio
a 10 e J por §?

Para resolver coin facilidade este pro-
blema, eontros da luesina iiatureza farenios

a iiiiilliplica^i(o pelas partes decimaes, co-
mo mostly a opera^cio seguinte.

Frimeira opeYQgGv. Segunda opera^ao,

19,25 400000 rs

400000 77000

77000(0000 rebate 323000 rs metal

E feitas as opera^oes, como acima se
mostra, acharemos na primeira 77:000 rs,

que importa o rebate, o qual abatido de
400000 rs papel moeda, fica liquido em me-
tal 323:000 rs, como mostra a segunda ope-
ra^iio.
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PROBLEMA II.

Pergunta-se, quanto produz na forma

da lei 400S rs em papel moeda, estando o

cambio a 18 e ^ por § ?

Para resolver esta questao, ou outras

da mesma natureza uzaremos da regra se-

guiiite.

Tome-se hum numero arbilrdrio
,

que

inais faciiite a operafao, por exemplo 200,

€ deste numero tire-se o prego do cambio^ que

neste cazo he 18 e |, ejicard o resto 181 e. §,

que suppomos na forma. Tire-se depois do

Qnesmo numero 200 o dobro do prefo do cam-

bio, isio he, 37, ejicard o resto 163, que

suppomos metal. Feito isto arma'remos bu-

rn a propor^ao, em que o primeiro resto, he

o primeiro termo, o segundo resto, he o se-

gundo termo, e a quantia proposta he o

terceiro, como se mostra na propor9ao, ou

jregra de tres seguiute.

1811 : 163 : : 400000 :X
2 2 326

363 326 130400000 -r 363
02150
03350 359228
00830

1040
03140
0236
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E resolvida a propor^ao, ou regra de
tres acharemos o resultado 359:228 rs, que
iprodiiz na forma os 400S rs papel moeda.

PROBLEMA III.

Pergunta-se, quanto produz oa forma
400$ rs em metal, estando o cambio a 16
e I por § ?

Para resolver este problema, ou outros

da mesma especie, uzaremos da regra se-

.guinte. Tire-se de 100 o prego do cambio^

que neste problema he \Q e % y e Jicard o

resto 83 e \, que Junto a 100 faz a somma
183 e I : arme-se huma proporgdOy em que
o primeiro termo sera a dita somma , 200
o segundoy e a quantia dada o terceirOy co-

mo tudo se
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prodiiz ha forma 400S rs em metal, segun-

do o cambio de 16 e f , de que trata o pro-

blema.

CAPITULO XI.

Da JRegra dos Mixtos.

A^Regra dos Mixtos he hum m6thodo, qu^
nos d4 OS meios para determinarmos o va-

lor de hum mixto composto de varios ge-
iieros ; cujo valor differente se couhece; e

tambem para sabermos a quantidade de ca-

da g^nero, de que se compoe hum mixto

;

cujo valor se determina.

Divide-se esta regra em directa^ e in-

directa, ou inversa.

He directa, quando se limita a achar
o pre^o medio de hum mixto ja feito, ou
por fazer.

He indirecta, ou inversa, quando se

da o pre^o dos generos, que se hao de mis-

turar, e se pertend e saber a por^ao de cada
hum delles, que devem compor o mixto,

para este valer o pre^o determinado.

Na regra directa praticaremos da ma-
neira seguinte. Muttipliquem-se as qiianti-

dades pelos seus respectivos valores : reuneni"

se depois os ProductoSy e o total destes di-

vidu'se pelo aggregado das quantidades, e

o Quociente mosirard o valor, qtte se deseja

'aaber^
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EXEMPLO.

Pergunta-se, qual be o prc^o medio
d'Arroba de bum mixto composto de 6 Ar-
robas de certo genero a 7$ Rs a Arroba,

de 8 Arrobas de outro genero a 10$ Rs por

Anoba; e tinalmeiite de 10 Arrobas de ou-

tro genero a 13S Rs tambem por Arroba.

Para acharmos o pre(;;o medio d'Ar-

Toba, coino se pergunta na questao, pri-

meiramente midtiplicaremos cada quanti-

dade pelo seu respectivo valor, isto he, 7000

X6=42000, 10000x8=80000, e 13000x10=
130000 : reunidos agora os Prodiictos tere-

mos 42000-|-80000-hl30000=252000; cujo

total dividido pelo as[ii[regado 24 das quan-
tidades resultara ^f^-rr 10500 Rs, que he
o pre^o medio d' Arroba do mixto.

Na regra indirecta , sendo-nos dado
hum preco determinado, que deve ter o

mixto, daiido-nos tambem os pre^os das
quantidades, de que se ha de compor o dito

mixto, para acharmos a porcjao, que se

deve tomar de cada quaiitidade para fazer

o mixto, que venha a vaier o pre(^o deter-

minado, obraremos da forma seguinte, sen-

do s6mente duas as quantidades, que se

hao de misturar. Comparcm-se os dots pre-

(OS particulates com o preCo determinado ,

ou medio, e de-se a differenCa, que liouver

entre o prcco medio j e o de maior valor

^

X 2
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ao prefo de wenor valor , e a dijferenfa,

que houver entre o prefo medio ^ e o preco

de menor valor, dar-se-ha ao prefo niaiory

como se mostra no seguinte exemplo.

E X E M P L O.

Dao-se duas qualidades de niefaes pa-

ra se misturarem : a primeira qualidade
vale a 100 Rs o Arratel, e o da segunda a

60 Rs. Pergiinta-se, que porc^ao se deve
tomar de hiima, e ontra qualidade; para
que o Arratel do niixto vaiha a 70 Rs.

Para sabermos, que por^ao havemos
de tomar de cada qualidade, disporemos
OS Nunieros da maneira seguinte.

40 total das ditas.

E fazendo applica^ao da regra acha-

nios, que se deve tomar da qualidade de
menor valor 30 Arrateis, e da de maior va-

lor 10; pois he evidente, que quanto me-
nor for o pre^o do genero, que se ha de
misturar, maior por^ao se deve tomar; e

quanto maior for o dito pre90, menor por-

^ao se deve tomar.

Quando porem forera quatro, seis, oi?
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to', &c. as quantidades ,
que quizermos

«iisturar, praticareinos como se segue.

Escrevdo-se os Numeros dos prtgoSf co-

mo S€ OS quizessemos reunir , e ao lado es-

(juerdo assente-se o Numero do prefo medio:
dispostos OS Numeros desta maneira, procC'

da-se na lotagdo (comparando-os sempre
com o pre^o- medio) do primeiro com o ul-

timo, e deste com o primeiro ; do segundo
com o penultimo , e deste com o segundo

,

alternando sempre ate oJim da operagdo^ e

carregando as quantidades ao lado opposto

de cada hum^ como no seguinte exemplo ct

vt,.

E X E M P L O.

Hum Mercador tem quatro qualidades
de vinho para misturar, a saber : de 3000
Rs almude, de 2700 Rs, de 2300 Rs. e

de 2200 Rs. Pertende saber, que porc^uo

de almudes deve tomar de cada qualidade
para poder vender o almude da ujistura a
2400 Rs.

!300027

2300
2200

>>

2400^*?!^? » :^""VAlmudes

1200 total dos ditos.
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Dispostos OS pre^os segundo a ordem
da questao, conheceremos, que a differen-

^a entre a primeira qualidade, e o pre^o
medio he de 600 almudes, os quaes assen-

taremos diante da ultima, e a differeiKja

desta para o preqo medio, que sao 200 al-

mudes, escreveremos diante da primeira;

e desta forma teremos feita a mistura da
primeira, e ultima qualidade. Agora prati-

cando da mesma sorte com a segunda qua-
lidade, veremos, que a sua differen^a para

o precjo m6dio he de 300 almudes, que es-

creveremos diante da penultima, e a diffe-

Ten9a desta, que he 100, escreveremos

diante da segunda ; e por consequencia te-

remos feita a mistura da segunda, e penul-

tima qualidade. Pelo que tendo concluida

a opera^ao, conhecemos, que toda a mis-

tura se deve compor de 200 almudes do
pre^o de 3000 R-s, de 100 do prego de 2700
Rs, de 300 do pre(jo de 2300 Ks, e final-

mente de 600 do pre^o de 2200 Rs, e que
OS referidos almudes reunidos fazem o ag-

gregado 1200 almudes, os quaes se podem.
vender a 2400 Rs.

Agora se quizermos saber se a mistura

he cabal, multiplicaremos as por^oes acha-

das pelos seus respectivos pre^os, isto he,

3000x200=800000, 2700x100=270000, 2300
X300=690000, e 2200x600=1320000, e reu-

iiindo os Productos dividiremos o seu ag-

gregado 2880000 pelo total das por^oes
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1200 almudes, e dara 2400 por Quociente,

que he o valor determiiiado, ou o pre^o

medio do almude.

Noticia das moedas^ pesos, e medidas^ que

se uzdo em Forlugal; cujo conliecimen-

to facilita as operagdts dos Nu'
meros Complexos,

Valor das Moedas^ e suhdivizao della^ em
as de especie inferior.

SinaeSj e Nomes^ com que se costumao re'

presentar.

>J< significa Moeda de oiro.

=1= Cruzado.
Kh Tostao.
V Vintem.
Rs Reaes, ou Ueis.

Divizao, e Suhdivizqes,

A Moeda de piro z^ ^ \ Rs.
divide-se, e vale 12=48=240—4800.

O Cruzado 4= 20= 400.

O Tostao 5= lOO.

O Vintem • 20.

O Real 1.
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Moedds de oiro reduzidas a Reaes^

Dobrao de cinco Moedas vale 24000,
Dobrao 12800.
Dobra 6400.
Moeda de oiro 4800.
Meia dobra 3200.
Meia Moeda 2400:
Pezaseis tostoes 1600.

Quartinho 1200.

Oito tostoes 800.

Cruzado novo 480.

Cruzado velho « — 400*

Moedas de Praia.

Rs.
Cruzado novo • • 480.

Doze vintens — 240^
Seis vintens 120.

Tostao 100.

Tres vintens 60*

Meio tostao • • • • • • 50.

Dois vintens (1) 40.

Yintem..r 20.

(I) Esta moeda he de bronze.
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Moedas de Cobre.

Dez reis 10.

Cinco reis 5.

Tres reis 3.

Subdwisao dos pezos dos GSneros mats

ordinaries

.

Signaes, e Names,

T significa Tonelada.
Q Quintal.

(Q^ Arroba.
« Arratel.

On, oil § On^a.
Oit, ou 5 Oitava.

Divisaoy € Subdivisdes.

A Tonelada di- Q @^ ^ On Oit
ride-se em 13|=54=1 728=27648=221 185.

O Quintal (i) 4= 128= 2048= 16384.
A Arroba 32= 512= 4096.
O Arratel 16= 128.

A Onqa 8.

<1) O Quintal da Casa da India vale 112 Arra-

teis.
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Subdivisao dos Pezos dos Metaes pre'

ciosos,

Signaes, e Nomes.

U significa Arratel.

M Marco.
On, ou § Onc^a.

Oit, ou 5 Oitava.

E, ou 9 Escropulo.

g Grao.

Divisao, e Subdivisoes.

O Arratel divide- M On Oit E g
se em 2=] 6=128=384=9216.

O Marco 8= 64=192=4608.
A On9a 8= 24= 576.

A Oitava 3= 72.

O Escropulo 24.

Subdivisao dos Pezos das Pedras preclo^

saSy e perolas.

SignaeSi e Nomes.

On, ou § significa On^a.
Oit, ou 5 Oitava.

E, ou9 Escropulo.

q Quilate.

2: •
' • • ••?•••• Grao.
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Divisao, € Subdivisdes,

Oit E q o

A On^a divide-se em 8=24=144=570.
A Oitava 3= 18= 72.(1).

O Escropulo 6= 24.

O Quilate 4.

Subdivisao dus Pezos das Boticas.

Sigiiaes, e Names,

Lib significa Libra.

I On^a.
5 Oitava, ou Dragma.
9 Escropulo.

g Grao.

Divisdo, e Subdioisues^

A Libra divide-se em 12=96=228=5760.
A OiK^a 8= 24= 480.

A Oitava 3= 60.

O Escropulo 20.

(1) Os Diamantes, Esmeraldas, Rubins, Safi-

Tas, e Perolas pez»o-se a quilates, e os Topazios a*

oitavas.
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Subdivisao do A^namento do OirOo

Signaes, e Nomes,

M significa Marco.
q Quilate

g Grao.

DivisaOf e Subdivisoes.

q g
O Marco divide-se em 24=96.
O Quilate 4.

Subdivisao do Affinamento da Praia,

SignaeSy e Nomes,

M significa Marco.
D Dinheiro^

g Grao.

DivisaOy e Subdivisoes.

O Marco divide-se em 12=288.

O Dinheiro 24. (1)

O Grao 1.

(1) Pela Lei de 4 de Agosto de l688 se fixou nes-

te Reino o valor de hum Marco de Giro de 22 quilates
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Suhdivisao das Medidas Itinerarias

de Portugal.

Signaes, e Nomes,

G. G. significa Grao Geometrico.
L Legoa.
M Milha.
P Passo.

p Pe.

Divisao, e Subdivi^oes.

O grao geometrico L M P P
divide-se em 18=54=54000=270000,

A legoa 3= 3000= J 5000,

A JViilha 1000= 5000,
O passo 5,

O pe tern palmo e meio»

em 96^ reis, e o valor de hum Marco de Prata de 11

dinheiros em ()^ rs. Pela mesma Lei se ordenou, que
OS Batefolhas uzassem de Oiro de 23 quilates, e que ca
Ourives fizessem as suas obras do de 20 quilates e meio,
e para evitar todo o embaraqo dos Quebrados a mesmu
Lei reguiou o Marco de Giro a 89^^600 rcis, que V8U>
a 8er a 1^^400 reis por oitava.
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Subdivisao de outras Medidas em compri"

ntciito.

Da Braga. Signaes, e Nomes.

B significa Bra(ja.

P...^ Palmo.
p Pollegada.
1 Liiiha.

pt Ponto.

Diuisao, e Suhdivisoes,

P p 1 pt

A Bra^a divide-se em 10(w)=80=:960=9600.

O Palmo 8= 96= 960.

A pollegada J 2= 120,

A linha iO,

Da Toeza.

Signaes, e Nomes.

T signijfica Toeza.

P P6.

p Pollegada.
1 Linha.
pt . • , Ponto.

;; (*^).. . E no uzq Marititno divide-se era 8 Palmos, e «
Palmo feoiS poliegadas. ,,
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Divisao, e SubdivisOes.

P p I pt

A toeza divide-se em 6=72=864= 10368.

O p^ 12=144= 1728.

A poUegada 12= 144.

A linlia J2.

Da vara^ e do covado.

A vara tern ^> palmos de craveira, e o

•covado 3.

Siibdivisao das Medklas de arco liquidus.

Signaes, e Noines.

f !'<

r significa ^ oiiel.

Pp Pipa.
Al Alinnde.
Pt Pole.

Cn Canada.
Qr Qiiarrillio.
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Divisao, e Subdivisoes.

O Tonel divide- P AI Pt Cn Qt
se em 2=50=100=600=2400,

A Pipa 25= 50=300=1200.
O Almiide 2= 12= 48.
O Pote Q-z 24,
A Canada (1) 4^

Sab divisao das Medidas de arco seccas,

Sigmaes, e Nomes,

M siguifica Moio.
P Fanga.
A • • Alqueire,
Q Quarta.
O't Oitava.
m Maquia.
CeJ Celamim.

(l) Advirta-se, que huma canada divide-se tambem
em duas meias canadas , e hum quartilho em dois

meios quartilhos; e que a medida de huma pipa nao
he regular ter so 25 almudes ; pois em algumas partes

tern mais, conforme o uzo da terra, e da qualidade
Ao liquido, que contem.
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Dlvisdo, e Subdivisoes,

O Moio di- F A Q Oit m Cel

vide-se em 1.5=e)(;=240rr480=96C=1920i

A Fanga 4±= IGzr 3-2= 64= 128.

O Alqiieire (1) 4- 8= !()'= 32.

A Qnaita 2= 4= 8.

A Oitava 2= 4.

A Maquia 2.

Subdivisao do Tempo,

O Seculo divide-se em 100 annos, e o
Anno commum, on Solar consta de 365
dias, o horas, e 48 uiiniitos. O Anno se di-

vide de varios modos
;
porem o regular he

cm mezes, semanas, dias, horas, minutos,
on prinieiros, segundos, terceiros, &c; pelo
que se faz conveniente, que os principian-

tes saibao, que o Anno tern 12 mezes, ou
52 semanas: a semana 7 dias : o dia 24 ho-
ras : a hora 60 minntos: o minuto 60 se-

gundos; e o segundo 60 terceiros, ou o que
he o mesmo, cada dia 24 horas, 1440 mi-
nutes, 86400 segundos, 5184000 terceiros,

(1) O Alqueire tambem se divide em dois meios
Alqueires.
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Da Cojita Romana, ou Latina,

Conio ainda hoje se iiza em todas as

obras de litteratura assi^^nar os Capitulos,

Paragrafos, e a Era com IVumeros Homa-
iios, me pareceo iiiio ser fora de proposito

o declarallos.

Os Romanos em Iiigar de Algarismos
,serviao-se destas sete letras 1 V X L C D
M para escreverem osNumeros; as quaes
por conven9ao entre si, davao os valores

seguintes.

Hum T vale hum: hum V cinco: hum
X dez : hum L cincoenta: hum C cem

;

hum 1) quinheiitos ; e hum M mil.

Pela mesma couvencao tiuhao assenta-

do, que a letra de menor valor anleposta a

de maior valor, subtrahisse a esta a sua va-

lia, V. g. hum V, que vale cinco, antece-

dendo-lhe hum 1 deste modo IV fica valen-

do quatro ; hum X posto antes de hum L
deste modo XL siio quarenta

;
porque

quem do L, que vale cincoenta, lira dez,

iicao quarenta, e assim em todas as mais
Jletras. (1) . .

Quando porem a letra de menor valor

se poe depois da letra de maior valor, ac-

(1) Advirta-se, que nos Milhares anteponhao as le-

^tras de meiior valor a letra M para numerarem a quan-
tidade dos milhares : v. g. IIM, que vale dois mil, .
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crescenta a esta a sua valia: v. g. se depoia

do V se puzer luun I, deste modo VI, sao

seis
;
porqne ao V, que vale ciuco, se ac-

cresceuta hum, que esta depois.

Alem disto tinhao taiubeni assentado,

em que algumas letras se podessem repetir

ties, ou quatro vezes: V;g. XXX, que siio

trinta, e CCCC quatrocentos, &c.

A Taboada seguinte mostra na primei-

ra colurana os Numeros Romanos, e na se-

gunda seu valor pelos Algarismos Arabi-
COS.

Tahoada dos Numeros Romanos,

r vale 1.

II 2.

III 3.

IV 4.

V 5.

VI 6.

VII 7.

viii a
IX 9.

X 10.

XI IK
XII 12.

Xfll 13.

XIV 14.

XV 15.

XVI 16.

XVII , . 17.

Y 2



340 Nofdes

XVIII 18.

XIX J9.

XX 20.

XXI 21.

XXII 22.

XXUI 23.

XXIV 24.

XXV 25.

XXVI 26.

XXVII 27.

XXVIII 28.

XXIX 29.

XXX 30.

. XL 40.

L 50.

LX 60.

LXX 70.

LXXX 80.

XC 90.

C '_•• 100.

CC 200.

CCC 300.

CD 400.

J3 500.

DC 600.

DCC 700.

DCCC 800.

CM 900.

M 1000.

IlJVr 2000.

IIIJM 3000.

IVM 4000.
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VM 5000.

VIM 6000.

VlIM 7000.

VllliM 8000.

IXM 9000.

XM 10000.

XI iM 11000.

XIIM 1-200O.

XIIIM 1.3000.

XiVM 14000.

XVM loOOO.

XVLM IGOOO.

XVlIiVI 17000.

XVIIIM 18000.

XIXlVI 19000.

XXM 20000.

XXXiVI 30000.
XL:V1 40000.

LM 50000.

LXM 60000.

LXXM 70000.

LXXXM.- 80000.

XCM 90000.

CM 100000..

DM 500000.

Na conta dos Romanos pelas letras se

acha tanibem este modo de coiitar. Qui-
iihentos I3. Mil Cl3. Setecentos IqCC.
Cinco mil 133. Dez mil CCI33. Ciiicoen-

ta mil 1333. Cem mil CCCI333. Hum
milhao CCCCI3333.
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Tambeni sera conveniente, que os

Principiaiites decorem aTaboada sej>uinte;

a qual se faz necessaria no exercicio d^Ad-?

dicaOf SuhlracgdOy e MultiplicaCdo.

De 1 ate 9 nao vai nada • • 0.

19 vai 1.

29 vao 2.

3.

4.

...5.

6.

7.

S»

9,

10,

10.
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CO:iIPENDIO

D E

A R I T H M ^ T I C A

PARA A MOCIDADE

PODEH FACILMENTE DECORAR.

Principios de ArilhmcUca.

1 V^HAMA-SE em 2:era] Quantidacfe, iu-

do o que lie capaz de au2;fnento, ou dimi-

luii^ilo, V. g: a Extcnsao, a Litz, o Movi-
mento, o Fczn, a Dunicao, 6,-c\

2 A Aiitlimilica he a sciencia, que tra-

ta dos iiunteros, ou arte de coular.

3 Unidude, lie luima qiiaiitidade, que
se toma as niais das vezes arbitrariauientci

para que sirva de ternio de coiupara^ao, a
outras da sua mesnia especie.

4 NiinurOy lie o que expressa, de quan-
las unidades, ou partes da unidade, se

compoe huma quantidade.

5 O numero divide- se, em Inteiro, Frac*
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cionario, Quehrado, ou Fnicfao, Ah&traclo^
Concreto, 6(c.

(j Nam era intciro, he o que consta de
unidades inteiras, v. g: seis, oilo, Sfc.

7 Ntitnero Jraccionario , he o que se

compoe de unidaHes inteiras, e partes da
unidade, v. g : oito e meio, ^c,

8 Fracfdo, op Quebrudo, he o que so

rcpresenta partes da unidade, \. g: tre$ oi-

tavoSf cinco nonos, ^'c.

9 Nicmero Abstracio, he aquelle, que
nao determina a especie das unidades, v. aj:

tres^ pu Irts vtzes, quatro, ou quah;o ve-

zes, ^"c.

10 Niimero Concreto^ he aquelle, que
expressa, ou declara a especie das unida-

des, v.g: cinco arrobas, nove horas^ oito le-

gitns, ^c.

11 A Numerafao, he a arte de repre-

seotar, e proimnciar os niimeros per Alga"
rismos, estes sao dez, a saber 1, 2, 3, 4, 3,

6, 7, 8, 9, 0, que se proriunciao hum, dou,

ives, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ci-

fra.
12 A numeracjao he fundada sobre este

principio de couven^ao : Que as unidades
represenladas, per qualquer algarismo, sao

dez vezes maiores, que as unidades repre-

sentadas pelo algarismo iinmediato para a
parte direita, e dez vezes menores, que as

unidades representadas, pelo algarismo ifti"

Mediate para a parte esquerda.
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13 Numero Comple.cn, ou Dcncwinado
he o que refere diflerentes especies de iini-

dades do iiiesmo g^nero, v. g: 5 quuitaes^

3 arrobas, e 8 arraleifi, Si'c.

14 Niiinpro Jncotnplexo, he o que invol-

ve huma' so especie de uiiidades, v. g: B

librus^ 6\'c.

Das quatro operafoes d' Arilhmclica.

15 Souimar he representar o valor total

de muitos uiinieros da niesnia especie, por

ineio de hum so, que seja igual a todos

OS outros juntos. Os numeros ,
que se

sommao clianiao-se addicfdes ^ ou parcel-'

las, e o que resulta da opera(^ao chama-se
Soiinna. O signal, com que se indica esta

opera^HO he este, (-+-) que se pronuncia
vtais.

16 Principia-se a sommar da direita pa-

ra a esquerda, somniando primeiro as utii-

dades de lodas as addicjoes, depois as deze-

7ias, depois as cenUnas, e as8in> por diante

:

advertindo, que se a somma das unidades

lizer huma, ou mais dezenas, se sommarao
com as dezenas da columna seguinte, e as-

sim por diante.

17 Diminuir, he achar o resto, ou a dif-

ferenqa de dois numeros, que sejao esseii-

eialmente da mesma especie.

18 Para diminuir hum numero de ou-

tro, come9a-se da direita para a esquerda
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tirando unidades, de nnidades, dezenas, de
dezenas, &c : advertiiido, que se o numero
doude havemos de tirar o otitro, for nietior,

Ihe ajuntaremos dez unidades, que se pe-

deni mentalmente ao nutiit ro immediato pa-

ra a esquerda, e este depoivS se trata, coino

menos huma unidade, das que elie rep re

senta.

19 Prova de huma operagao Arithmeti-
ca, he outra nova opera(^ao, para se ro-

idiecer se o resuUado da primeira esta ex-
acto.

20 As duas opera^oes de Somwar, e
Diniumir provao-se reciprocameiile, isto he,

.

o somniar prova o dimiiiuir, e este o som-
niar.

21 Multiplicar lium numero, por outro,

he tomar o primeiro tantas vezes, conio de
unidades, ou partes da unidade contem o
segundo.

22 O numero, que semultiplica chama-
se MullipUcando \ o outro por quern se

multiplica chama-c«e MuUiplicador, e o que
resnlta da multiplicacao chama-se /^ro<:/f/r/r;.

23 Para multiplicar lium numero por

outro, comega-se da direita para a esquer-

da, multiphcando primeiro as unidades, de-
pois as dezenas, e assim por diante: adver-

tindo, que se o prodncto das unidades,

contem huma, ou mais dezenas, guardao-r

se mentalmente, e ajuntao-se ao producto
da caza immediata para a esquerda, e asf

sim por diante.
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• 24 O producto de hinna nniltiplicac^ao

he composto do mulliplicaiido repetido taii-

tas vezes, quantas a uuidade he contida no
miiltiplicador

;
porque a niuttiplicafdo lie

hunia espccie do sonnnai', e |)6de-se prali-

car escrevendo-se tantns vezes o nnUtipii"

cavdo, quantas uiiidades haja no mullipli'

cadnr, e soniniando ao depois.

2.5 Rcpartir hum ndnieio por ontro, lie

buscar, quantas vezes o prinieiro conteiu

o segundo, ou as vezes, que este se coutciii

naqnelle.

2(> O niimero, que se divide chama-se
Dividencfo\ o outro por queni se divide

chania-se Divizor^ e o resultado da opera-

i^ao Quocitnte.

27 O dividendo contem divizor tan-

tas vezes, quantas o quociente conteai a

linidade; pelo que niultiplicando o quocien-
te pelo divizor, o producto sera igual ao di-

videndo, o que serve de prova.

28 A divizao equivale a huma Subtrac-
<^ao repetida tantas vezes, quantas o divi-

zor, he conteudo no dividendo, e consc-

quentemente o quociente mostra as vezes,

que o divizor se pode tirar do dividendo.

29 Para se dividir procedese por par-

tes da esquerda para a direita. Toma-se da
parte esquerda do dividendo huma parte

onde caiba o divizor ao menos huma vez
;

examina-se, que vezes se contem divizor

iia parte tomada do dividendo, e asa|u se
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precede de caza em caza, ate a ultima da
direita; advertindoi, que nao cabendo o di-

vizor iia parte, que se divide, escrevesse

cifra no quocieiite.

30 Quando o producto da letra do quo-
ciente pelo divizor he maior, que a parte

actual do dividendo, he signal, que a dita

letra se julgou maior, do que devia ser; e

quando climinuido o dito producto da par-

te correspondente do dividendo, nao for o
resto menor, queo divizor, he signal, que o

quociente he menor, do que deve ser.

31 Acahando o dividendo, e o divizor

ambos em cifras, pode-se, para mais facili-

dade da operacao, cortar tantas cifras em
anibos, quantas forem, as daquelle, qua
menos tiver.

32 As duas opera^oes de multiplicar, e

repartir provao-se reciprocamente huma,
pela outra.

Dos Quebrados, ou Fracfoes.

33 Para exprimir huma Frac^/To sao ne-

cessaries dois ni'imeros, os quaes se escre-

vem hum acima do outro, e separao-se com
Luma linha.

34 O numero, que se escreve por baixo

da linha chama-se denomiiiador, e mostra

as partes, em que se suppoe dividida auni-
dade; e o numero, que se escreve por ci»

ma^l^ linha chama-se iiumerador^, e ia«
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dica quautas partes se tomao da unida-

de.

35 O numerador, e o denominador de
hum quebrado chamdo-se tambem ternios

delle.

30 Os qiiebrados, que tern por denonii-

nadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chamao se,

on pronunciao-se /><e«OA', terfos, quartos^ quin-

ios, sextos, Septimus y oitavosy e nonos.

37 Os qiiebrados, cujos denominadores
passiio de nove, leem-se pronunciando pri-

meiro o numerador, e successivamente o
denominador, e ajiinta-se-Ihe a particula

dvos^ que quer dizer partes iguaes.

38 Hum quebrado representa o qiiocieri'

te indicado de huma divizao, que se nao
pode effeituar; cujo diridendo he o nuuje-

lador, e o divizor o denominador.
39 Os quebrados dividem-se em pro'

prioSy e improprios : proprios, sao os que
tem o numerador nienor, que o denomina-
dor; improprios, sao os que tem o nume-
rador igual, ou maior, que o seu denomi-
nador.

40 O quebrado, que tem o numerador
igual ao denominador, he igual k unidade

;

e o que tem o numerador maior, que o de-

nominador, he maior, que a imidadt.

41 Para extrahir os inteiros, que con-

tem OS quebrados impr6prios, divide-se o

numerador, pelo denominador, e o resto

da divizao, se ^ ha, escreve-se fHante
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dos inteiros, ficando-lhe o raesmo denomf*
nador.

4'^ Para se reduzir bum niimero mixto,

o\\ fraccionario a quebrado iaiproprio, mnl-
tipHca-se o inteiro pelo deuominador do
quebrado, e ajunta-se-Ihe o riunierador, e h

sua somma da-se-Ihe o niesmo deuomina-
dor do quebrado.

43 Hum inteiro p6de-se representar em
forma de quebrado danido-lbe a unidade
por deuominador.

44 Hum quebrado iiao muda de valor,

aindaque se multipliquem, ou se dividao

ambos os sens termos por bum mesmo nu"

mero.
45 Para se reduzir dois quebrados ao

mesmo deuominador, multiplicao-se os dois

termos de cada bum, pelo denominador do
outro.

46 Para se reduzir mais de dois que*
brados ao mesmo denominador, multipli-

cao-se OS dois termos de cada hum, pelo

producto dos denominadores de todos os

outros.

47 Hum quebrado reduzir-se-ba a mais
simples expressao possivel, dividindo os

sens termos pelo maior divizor commuiu
delles.

48 Acabando os termos de bum que-
brado em niimeros pares, se poderao divi-

dir por 2, e acabando em 5, ou hum em 5,

e oi^jjQ em cifra, se poderao dividir por 5^w
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e se acabarem atubos em cifras se dividinio

por 10.

49 Se OS algnrismos de cada Iiiiin dos

teriiios de hiun qiit-brado s^oinniarem .*J, ou

liuiii niultiplo de 3, se poderao dividir por

3; e se soinniareni 9, ou liuin niultiplo de

9, serao diviziveis por 9.

50 O niaior divizor comiunm dos ter-

mos de hura quebrado, achar-se-ha, divi-

dindo deuoniinador, pelo numerador, de-

pois divizor pelo resto, se o houver, e as-

sini por diante, ate dar em huiiia divizao

exacta, e o divizor della, he o niaior divi-

zor communi dos termos do quebrado.
51 Keduzir-se-ha hum quebrado ordi-

nario, a quebrado decimal, dividindo o
numerador (augmentado de tantas cifras,

quantas forem as cazas decimaes, que se

quizerem) pelo denomiuador.
52 Para souninir quebrados, que teuhuo

hum mesmo denomiuador, nao ha outru

coiza mais a fazer, do que sommar os iiu-

meradores, e a sua somuia dar-lhe o mes-
mo denomiuador dos quebrados.

53 Para som»/ar quebrados, que tenhao
differentes denomiuadores , he necessario

primeiro reduzilios a hum commum deno-
miuador, e depois sommao se os numera-
dores, e a somma delles, da-se-lhe o com-
mum denominador.

54 Para diminuir quebrados, que te-

uhilo da sua priraitiva hum mesmo deuo-
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ininador, tonia-se a differen^a dos numera*
dores, e a essa differentia da-se-lhe o mes-*

ino deuominador.
55 Para diniinuir quebrados, que te-*

nbao differentes denominadores, reduzem-
se primeiro a hum coininum deuominador,

6 depois abatem-se os numeradores dos no-*

vos quebrados, isto he, tira-se o numera-
dor nienor, do maior, e ao resto da-se-lhe

o commum denominador.

56 Para multiplicar hum quebrado, por

outro, he necessario multiplicar numera-
dor, por numerador, e denominador, por

denominador: o produeto dos primeiros

sera o numerador, e o dos segundos o de-

nominador do produeto, que se busca.

57 Para multiplicar inteiro por quebra^

do, ou ao contrario, reduz-se o inteiro a

forma de quebrado, dando-Ihe a unidade

por denominador, e pratica-se a regra ge-

ral, numero o6.

58 Para multiplicar hum numero mixto^

ou fraccionario, por outro, reduzen)-se pri-

meiro OS inteiros a denomina9ao do quebra*

do, que os acompanha, e depois pratiea-

se a regra geral, como no primeiro cazo.

59 Para repartir, ou diuidir hum que*

brado por outro, mudao-se os termos do
divizor, passando o numerador para deno-

minador, e este para numerador, e pratica*

se a regra da multiplica^ao dos quebra-

dos numero 56,
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60 Para repartir inteiro por quebrado,

ou ao contrario, reduz-se o inteiro a forma

de quebrado, daiido-lhe a uiiidade por de-

noiiiinador, e pratica-se a regra geral, como
no priiiieiro cazo nuinero 50.

61 Para se dividir hum numero mixto,

ou fraccionario, por outro da mesma espe-

cie, reduzem-se os iuteiros a denomina^uo

do quebrado, que os acompanha, e a ope-

ra^ao se reduz em tudo o mais, a praticar

como no primeiro cazo.

Das Fracfoes Decimaes.

62 Fracfdes Decimaes^ sao partes sue-

cessivamente menores, que a uuidade, na
razao decupla.

as As fracfoes decimaes representao-se

com OS mesmos algarismos, pondo-os adiau-

te das unidades inteiras, e separando-os
destas com huma virgula.

64 Huma fracgao decimal, nao muda
de valor, asseutando depois da ultima letra

a direita, quantas cifras quizermos.

65 Para sonnnar fraccoes decimaes, re-

duzem-se a mesma denomiuacao, quando
nao a tenhao, ajuntando para este fim tan-

tas cifras, as que tiverem menos letras,

quantas forera precizas, para ticarem todas

com igual numero de letras decimaes, e

depois pratica-se a regra geral do som-
uiar.
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66 Para diminuir frac^oes decimaeSjTe"
duzem-se a inesma denomiiia^ao, ajuntan-

do as cifras necessarias, para que ambas as

frac^oes, tiqiiem com igual n6mero de le-

tras decimaes, e pratica-se a regra geral

do diminuir.

67 Para mulliplicar frac^oes decimaes,
observa-se a mesma regra dos n<jmeros in-

teiros, sem fazer cazo da virgula, e no pro-

ducto separao-se tantas letras a direila para
a dizima, quantas tiverem os factores jun-
tamente.

68 Quando no producto houver meuos
letras decimaes, das que tem os factores

juntamente, mettem-se entre a virgula, e a

ultima letra a esquerda, tantas cifras, quan-
tas forem precizas, para haver no producto
tantas letras decimaes, como tem os facto-

res juntos.

69 Para dividir frac^oes decimaes, pra-

tica-se a mesma regra dos n6meros inteiros,

procurando, que no dividendo, e no divi-

zor haja igual numero de letras decimaes,

ajuntando para este fim as cifras precizas,

ao que menos letras tiver.

70 Se houver resto em huma divizao

decimal, pude-se ajuutar ao dito resto tan-

tas cifras, como de cazas decimaes quizer-

mos no quociente, e continua-se a opera-

^ao, tendo a advertencia de por primeiro a
virgula, a direita da caza das unidades,

jpara distin^ao.
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Dos numcros Cowplexos.

71 Para sommar numeros Complexes,
escreveni-se huns debaixo dos outros, de
inodo, que as unidades de maior valor cor-

respondao as da sua classe; e as de nienor

valor as suas respectivas : feito isto princi-

pia-se a soQimar da direita para a esquer-

da, pelas unidades de nieuor valor, e se a
somnia dellas contem huuia, ou mais uni-

dades da especie seguinte, lirao-se, e es-

creve-se soraente o resto, se o lia, e cifra

todas as vezes, que nao restar nada, e le-

vao-se as unidades, que se extrahirao para
a coiuniua seguinte, e assim por diante.

72 Para diniinuir numeros complexes,
escrevem-se conio fica dito no sommar, e
principia-se pelas unidades da infima espe-
cie; e nao se podendo efteituar a dimiiiui-

9ao, toma-se mentalmente huma unidade da
especie immediata, e converte-se na especie,

das que se quereni dinjinuir, e ajnntao-se
com as outras, e da sua somma faz-se a
diminui^ao, tendo sempre presente em hum
todo a regra ordinaria dos numeros intei-

ros.

73 A multiplica^ao dos numeros com-
plexos, p6de-se reduzir a mulliplica^ao dos
quebrados, reduzindo primeiro os n6meros
prop6.stos as unidades da sua infima espe-
cie, e dando-lhe por denominador as vezes,

z2
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que a dita iufima especie, entra na unidade
de maior valor.

74 A divizao dos numeros complexos,
reduz-se tambem a divizao dos quebrados,
reduzindo prinieiro os numeros propostos,

como fica dito na muldplica^ao.
75 Parte aliquota de hum niimero, he

outro numero menor, que se contera ex-

actamente algumas vezes no maior, isto he,

que he seu divizor exacto, ou que por elFe

se pode dividir exa<itamente.

76 A multiplicac^ao dos numeros com-
plexos, tambem se pode fazer por meio das
partes aliquotas. Para este fim resolvem-se

as especies inferiores em partes aliquotas,

da especie superior, e humas das outras,

e quando por esta resolu^ao, nao se pode
calcular o producto, toma-se hum produ-
cto subsidiario, e por meio deste se faz o

calculo.

Das Razocs, ou Proporcoes.

77 JRazao, ou Proporfao, he a relacao,

ou respeito, que huma quantidade tern a
outra do mesuio genero.

78 Ha duas especies de Proporcoes,
Arithmetica, e Geontetrica.

79 Propor(^ao, ou Razao Arithmeticay

he a conipara^ao, que se faz de duas quan-
tidades, cuja difi'eren^a he igual.

80 Propor^iio, ou Razao Geomelrica,



dc Arilhmelica. 3oT

he a comparaqao, que se faz de duas quan-
tidades, cnjo producto lie igaal.

81 As duas quautidades, que se coii>

piirao na Razao, cljamao-se ternios: o pri-

me! ro delles antecedcnte\ e o segiindo con-

sequente.

82 Toda a Propor^ao consta de qnatro
termos, o priraeiro, e o quarto chamao-se
exlremos, e OS outros dois os meios.

8;i Os termos da Proporgao Arithmttl-^

ca denotao-se com hum ponto eiitre o pri-

meiro, e segundo, e eiitre o terceiro, e o
quarto ; e com dois pontos entre os meios.

84 Os termos da Proporcao Geomdtrica
denotao-se com dois pontos entre o pri-

meiro, e o segundo, e entre o terceiro, e
o quarto, e com quatro pontos entre os

meios.

85 As Propor(^oes tanto Arithmelicas,

eomo Geometricas, dividem-se em direclasy

e inversds.

86 Propor(^ao directa, he aquella; cnjos
numeros vao crescendo, v. g. 6.8: 10.12, ou
mingoando, como 12.10:8.6, proporqoes
Arithmtticas.

87 Proporcao inversa, he aqnella, que
hum dos sens termos principaes deve con-
ter o outro, como o relativo deste contera o
daquelle.

88 A propriedade de toda a Proporcao
Arithmetica, he que a sorama dos extre-

mos, he igual a dos meios.
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89 A propriedade de toda a Propor^ao*

Geomelrica, he que o producto dos extre-

luos, he igiial ao dos meios.

Da regra de tres, e suas differentes

especies,

90 Regra de tres, ou regra Aurea, he
aquella ; cuja pratica se reduz a achar o
quarto termo de huma Propor^ao Geometric

ca, conhecidos, que sejao os tres primei-

ros.

91 A regra de tres divide-se em sim-

ples^ e composfa. Simples, he aquella, que
nao tern mais, que tres termos conhecidos:

composta, he a que tem quatro, ou mais
termos conhecidos.

92 Para se achar o quatto termo de hu-
ma Propor^ao Geometrica, multiplica-se o

segundo termo pelo terceiro, e divide-se a
producto pelo primeiro, e o quociente mos-
tra o quarto.

93 Para achar o quarto termo de huma
Propor<jao Arithmelica, tira-se, ou abate-se

da somma dos dois termos conhecidos o nu-

mero, que representa o outro termo tam-

bem conhecido.

94 Se OS termos conhecidos sao os dois

do meio, da somraa destes se abate o do
extremo conhecido.

95 Se OS numeros dos extremes sao co-

nhecidos, e hum do centro he desconheci-
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f}o, acbar-se-ha este diminiiindo a soriima

dos extreraos do iiieio conliecido, e o resto

sera o nieio desconliecido.

96 A regra de Cowpanhia tern por

objecto dividir luim numero em partes

proporcionaes, a quaesquer numeros da-

dos.

97 Para achar, qualqiier das ditas par-

tes, forma-se huma propor^ao, em que o

primeiro termo seja a somma dos numeros
dados, o sec:undo o numero proposto, e o
terceiro qualquer dos numeros dados: isto

he, que a somma dos fundos parciaes, he
para o ganho, ou perda, assim como o fun-

do particular, he para o ganho, ou perda
correspondente.

98 A regra dos juros, ou de interesses,

serve para averiguar o ganho, que corre«-

ponde a certa quantidade de dinheiro; co-

nhecido, o que produz huma parte do mes-
mo dinlieiro, em qualquer tempo.

99 As regras de Companhia, e de juros,

dividem-se em simplices^ e composfas: sao

simplices, quando nao tem tempo determi-

nado, e composlas, quando o tem.

Este Compendio convem aos princi-

piantes tomalo de mem6ria; como tambem
as seguintes defini^ues.

100 Defini^ao he huma breve, e clara

explicaQHO dos terraos, de que nos servimos

para evitar a incerteza, e confuzao ; v. g.

A Divisao he huma operafaoj pela quitl se
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husca quantas vezes hum Numero ehamadcf'

Dividendo content outro cfiatnado Divisor.

101 Axioma hehuma assergao tao clara,

e evidente, que por si mesma se manifesta, e

serve para demonstrar outras: v. g. O todo

he maior, que qualquer das suas partes. As-

guantidades iguaes a hunia terceira., sao

igtiaes entre si, Sfc.

102 Poslulado he huma Propozicao evi-

denlemente possivel, ou coiza tao facil de
fazer, que ninguem pode negar; como nestas

se observa. Por qualquer quantidade se po'

dem substituir outras, que sejao iguaes a ella :

T.g*. para declarar o NuQiero 40 se pode
fazer deste modo 20-H20, ou 30+10, ou
28-1-12, ou 24-4-16, &c.

103 Propozifao he huma Oragao, que-

affirma, ou nega alguma coiza; v. g. o co-

nhecimento das Letras, he util a toda a So-

ciedade humana.
104 A Propozigao divide-se em Theore-^

ma, e Problema.
105 Theorema he huma Proposigao; cu-

ja verdade se necessita demonstrar.

106 Problema he\iy\in2i Propozii^ao, em
que se trata de fazer alguma opera^ao: don-
de se segue, que em hum Problema ha Reso"

lugdo, e Demonstragao; como se observa no
exempio seguinte.

107 Problema. Pede-se o Quociente da
Quebrado * dividido pelo Quebrado *.

108 Resolugao. Mudem-se os termos do
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Quehrado Divizor, passando o Numcrador
para Denominador, e o DenoniDiador para
Numerador : mulliplique'Se o Dividendo pelo

Divizor assim preparado, e o Produc to sera

Quo^ienle, que sc pede.

10.9 Demonstra^ao. Para se entender o

fundamento desta regra, he necessario tra-

zerraos a idea o sen iiitento, e fiin ; e verinos,

(segiindo a doutrina da Divizao dos jVuine-

ros inteiros) que dividir hum Quebrado por

outro, he buscar quantas vezes o Quebrado
Divizor se contem no Quebrado Dividen-

do; porem para saber quantas vezes o Que-
brado Dividendo contem o Quebrado Divi-

zor, he necessario reduzilos a hum com-
inum Denominador

;
para que sendo de

huma mesma especie se possa examinar, a
que se dezeja saber ; porque entiio consis-

tindo valor dos Quebrados nos Numera-
dores, incluir se-ha o Quebrado Divizor no
Quebrado Dividendo tantas vezes, quantas
o novo Numerador do Divizor se inclua no
novo Numerador do Dividendo: logo divi-

dindo novo Numerador do Dividendo pe-

lo novo Numerador do Divizor, o Qnocien-
te sera, o que se pede; mas isto he, o que
se pratica na resolucao: logo devem-se mu-
dar OS termos do Quebrado Divizor, e de-

pois raultiplicar os termos homogeneos.

110 Corollario, ou Consequencia, he hu-
ma nova Propozifdo, que se infere de outra,

que aotecedentemente se deraonstrou.
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HI Lemma he huma Propozigao princi-

pal tomada de outra Sciencia, que serve pa-

ra facilitar, e abbreviar, a que se deiuonstra.

112 Escolio he hunia explica^ao, ou ad-

vertencia, que se ajuuta onde coiivem para

maior intelligencia, do que se trata.
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