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ARTE
DE CADA PESSOA CONHECER A SUA SINA

Dos effeitos, e prognostico do signo de Aquario, que
começa a 22 de Janeiro, e acaba a 21 de fevereiro.
SINA DO HOMEM
O homem que nascer debaixo da subida d'este signo será de mediana
estatura, cortez, secreto e venturoso. Denota que receberá algum golpe de
ferro e perigo de agua, denota mais que será rico e prospero, e deve-se guardar
muito de tomar paixão, por que lhe começará em demazia. Terá a sua vida em
grande risco e se escapar, promette conforme a sua natureza 68 annos de
vida.{4}
SINA DA MULHER

Se fôr mulher será muito amiga do seu parecer, e corre grande perigo em
perder tudo quanto com a sua industria tiver alcançado. Tambem mostra ter
perigo de agua, e que da mediana idade em diante passará melhor, ainda que
antes de 38 annos terá algumas enfermidades, e conforme o seu temperamento
poderá chegar aos 82 annos de idade.

Dos effeitos, e prognostico do signo de Piscis, que
começa a 22 de fevereiro, e acaba a 21 de março.
SINA DO HOMEM
O homem que nascer debaixo da subida d'este signo, será amigo de vêr
terras, deleitar-se-ha de andar por mar: e será mui comilão, o que será causa
de elle ser enfermo. Será homem de poucas palavras e inclinado a largar a sua
patria. Terá uma grande enfermidade aos 15 annos, outra aos 30, e outra aos
38: d'esta se escapar, conforme a sua natureza poderá viver 67 annos.
SINA DA MULHER
Se fôr mulher padecerá achaques nos olhos, será muito honesta e piedosa.
Deve-se guardar do fogo, por{5} que lhe denota grandes damnos. Terá uma
enfermidade aos 12 annos, outra aos 20, outra os 21, e outra aos 30, conforme
a sua natureza poderá viver até 79 annos.

Dos effeitos, e prognostico do signo de Aries, que
começa a 22 de março, e acaba a 21 de abril.
SINA DO HOMEM

O homem, que nascer debaixo da subida d'este signo, será engenhoso,
prudente, e de nobre animo, ainda que muito fallador: com facilidade se
apaixonará, porém com brevidade lhe passará. Andará fallando só comsigo;
não será muito rico, nem muito pobre, e guardará fidelidade aos seus amigos.
Terá heranças. Denota-lhe um signal notavel no corpo, e damno por algum
animal quadrupede, e golpe de ferro: e padecerá alguns infortunios e
trabalhos. Terá uma grande enfermidade antes dos 22 annos, da qual se
escapar, viverá conforme a sua natureza 75 annos. Denota mais, que casará até
22 annos.
SINA DA MULHER
Se fôr mulher será iracunda, e mui esperta em suas acções, de bom parecer e
desenvolta. Casará e ficará viuva. Virá a grande pobreza, porém depois
recuperará o perdido, e terá uma perigosa enfermidade na cabeça ou nos
joelhos desde os 7 annos até aos 12, e conforme a sua natureza poderá viver
96 annos.{6}

Dos effeitos, e prognostico do signo de Tauro, que
começa a 22 de abril, e acaba a 21 de maio.
SINA DO HOMEM
O homem que nascer debaixo da subida d'este signo, será attrevido,
presumido, e altivo de coração: inclinado a deixar a sua patria, e ir para terras
estranhas, aonde terá mais fortuna. Se casar virá a ter cargo, e cabedal pela
mulher. Denota que ha-de ser mordido de algum cão; e se for tratante, será
venturoso no trato de comprar e vender. Mostra que lhe succederá perigo de
agua mais de uma vez, se se não souber acautelar; e terá infortunio, por causa
de mulheres, e uma enfermidade aos 11 annos, outra aos 30, e outra aos 40, da
qual se se livrar, viverá conforme a sua natureza 64 annos.
SINA DA MULHER
Se for mulher será solicita, cuidadosa, determinada, e será inclinada á ir vêr
terras estranhas. Será fecunda, e casará mais de uma vez e terá muitos fllhos.

Denota que cahirá, de alto, e terá uma enfermidade aos 16 annos, outra aos 30,
e outra aos 33. Conforme a sua natureza poderá viver 66 annos.{7}

Dos effeitos, e prognostico do signo de Geminis, que
começa a 22 de maio, e acaba a 21 de junho.
SINA DO HOMEM
O homem que nascer debaixo da subida d'este signo, será de boas entranhas,
e liberal. Denota que a sua natureza o inclinará a não viver em sua patria, e
andará muitos caminhos. Será pessoa de muito credito; e virá a ter muitas
fazendas. Será homem diligente em suas cousas, e se verá em perigo de agua.
Guarde-se do cão damnado, que lhe prognostica ser ferido d'elles, padecerá 4
enfermidades até aos 30 annos, e depois viverá são, e lhe promette, conforme
a sua natureza, 68 annos de vida.
SINA DA MULHER
Se for mulher será de grande constancia, estimada, e tida em muita conta, e
encimada ao Santo Matrimonio. Receberá grande pezar de cousas mal feitas,
padecerá algumas enfermidades; e conforme a sua natureza viverá 62
annos.{8}

Dos effeitos, e prognostico do signo de Cancer, que
começa a 22 de junho, e acaba a 31 de julho.
SINA DO HOMEM

O homem que nascer debaixo da subida d'este signo, será de boa estatura,
secreto, humilde, e alegre. Padecerá alguns trabalhos por demandas, defenderá
causas alheias, será inclinado a requerentes, e será grande gastador. Terá
perigo de agua, fogo e ferro, será arrogante, e de muita reputação. Terá
algumas enfermidades, porém pequenas e lhe promette 73 annos de idade.
SINA DA MULHER
Sendo mulher será diligente, cuidadosa, prompta ao pezar, e com brevidade
lhe passará, e será mui agradecida. Padecerá algumas inquietações por causa
de filhos, e corre perigo de cahir de alto, e achará algumas cousas escondidas,
ainda que de pouco preço. Viverá sã, e conforme a sua natureza viverá 70
annos.{9}

Dos effeitos, e prognostico do signo de Leão, que
começa a 22 de julho, e acaba a 21 de agosto.
SINA DO HOMEM
O homem que nascer debaixo da subida d'este signo será bem disposto, de
boa presença, altivo e de grande animo. Será atrevido, arrogante, eloquente, e
será muito sabio se se applicar ás letras. Alcançará algumas dignidades, ou
cargo, e verá muitas terras. Se casar terá com que passar, por ter heranças por
parte de sua mulher. Denota que terá um perigoso golpe de ferro, e padecerá
alguns perigos no mar, e será venturoso nos negocios, e achará dinheiro
escondido. Terá 6 enfermidades por todo o curso da sua vida, e aos 40 annos
uma mui perigosa, da qual se se livrar lhe promette este signo 71 annos de
vida.
SINA DA MULHER
Se fôr mulher será formosa, e forte. Será molestada de dores de estomago, e
mui amante da honra, e virá a possuir muita fazenda. Será piedosa, e caritativa
para com os pobres, e está em perigo de padecer fluxo de sangue. Denota
algumas enfermidades pelo demasiado sangue que sempre terá, e que viverá
conforme a sua natureza 71 annos.{10}

Dos effeitos, e prognostico do signo de Virgo, que
começa a 22 de agosto, e acaba, a 21 de setembro.
SINA DO HOMEM
O homem que nascer debaixo da subida d'este signo, será honrado, casto, e
de nobre condição. Solicito, e cuidadoso em suas cousas, e virá a ter alguns
cargos, e governo. Será homem vergonhoso, e variavel e possuirá riquezas;
mas virá a cahir em grande pobreza, por se não saber governar. Terá algumas
enfermidades até 30 annos, e conforme a sua natureza lhe promette o signo 84
annos de vida.
SINA DA MULHER
Se fôr mulher será vergonhosa, diligente, e mui devota. Denota que cahirá
de alto, e que viverá algum tempo enferma. Terá grande alegria de viver com
limpeza, e castidade, supposto padecerá trabalhos. Desde os 30 annos até aos
36 terá uma grande enfermidade, e poderá esperar 77 annos de vida.{11}

Dos effeitos, e prognostico do signo de Libra, que
começa a 22 de setembro, e acaba a 21 de outubro.
SINA DO HOMEM
O homem que nascer debaixo da subida d'este signo, será honrado,
venturoso no que emprehender, e cuidadoso em servir aos seus amigos. Será
inclinado a ir a terras estranhas, aonde lhe irá melhor que na sua patria, e será
homem de bom entendimento. Terá com que passar a vida, supposto padecerá

alguns infortunios, e trabalhos. Terá uma enfermidade aos 6 annos, outra aos 8
e outra aos 35, da qual se escapar poderá viver até 77 annos.
SINA DA MULHER
Se fôr mulher será alegre e mui affavel, e terá alguma queimadura nos pés.
Será inclinada a peregrinar e andar pelo mundo. Padecerá algumas
enfermidades e poderá viver 66 annos.{12}

Dos effeitos, e prognostico do signo de Escorpiao, que
começa A 22 de outubro, e acaba a 21 de novembro.
SINA DO HOMEM
O homem que nascer debaixo da subida d'este signo, será de maus
costumes, enganador, e teimoso, e pouco lizo nos seus negocios, e inclinado a
furtar! será grave, e amigavel, e de boas entranhas, porem falsas. Se se
applicar á Astrologia será sabio. Padecerá dores no estomago, e terá perigo de
golpe de pedra, e de ferro, e inclinado a andar por diversas terras; e será tão
subtil e astuto em seus ditos e effeitos, que ninguem o entenderá. Não será
muito rico, nem demasiadamente pobre. Ainda que pequenas, terá algumas
enfermidades, e conforme a sua natureza poderá viver 71 annos.
SINA DA MULHER
Se fôr mulher será forte e terrivel, e terá feridas pelas quaes estará em
grande perigo de vida, e viverá enferma e lhe promette o seu signo 72 annos
de vida.{13}

Dos effeitos, e prognostico do signo de Sagitario, que
começa a 22 de novembro, e acaba a 21 de dezembro.
SINA DO HOMEM
O homem que nascer debaixo da subida d'este signo, será vergonhoso,
affavel, honesto, inconstante e venturoso. Será inclinado a navegar, por onde
adquirirá fazenda, e padecerá damno por animal quadrupede, e terá algumas
enfermidades, a primeira aos 7 annos, outra aos 18, e outra aos 28, e viverá 67
annos.
SINA DA MULHER
Se fôr mulher será imaginativa, temerosa e vergonhosa: alcançará riquezas,
e será de grande governo. Será inconstante, mudavel, ainda que
misericordiosa, e de boa constancia. Terá uma enfermidade aos 4 annos, outra
aos 23, e outra aos 30. Promette-lhe conforme a sua natureza 107 annos.{14}

Dos effeitos, e prognostico do signo de Capricornio,
que começa a 22 de dezembro e acaba a 21 de janeiro.
SINA DO HOMEM
O homem que nascer debaixo da subida d'este signo, será iracundo, vão e
mentiroso: Andará muitas vezes fallando só comsigo, e será algum tanto
melancolico, animoso, inclinado á guerra. Folgará com bens alheios, e será
inclinado a guardar gado, e padecerá alguns trabalhos por causa de mulheres,
viverá enfermo, e conforme a sua natureza poderá viver 97 annos.
SINA DA MULHER
Se fôr mulher terá condição perversa, correrá perigo de se perder, se se lhe
não atalharem as suas leviandades. Denota que será mordida de animal
quadrupede, e corre perigo de cahir de alto. Padecerá algumas enfermidades,
ainda que pequenas, a qual conforme a sua natureza, poderá viver 69
annos.{15}
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