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 Observacións do Eclipse total de sol do 28  de maio de 1900 

verificadas en Plasencia pola Comisión oficial. Madrid, Est. Tipográfico de 

Rivadeneyra, 19001. 

 
 É un opúsculo de 43 páxinas e unha lámina pegada na contraportada onde 

pódense ver 4 imaxes do eclipse.  

 O Director do Observatorio, Francisco Íñiguez, advirte que a publicación vai 

dirixida a satisfacer a curiosidade natural do público sobre os traballos realizados e os 

resultados inmediatos da observación do eclipse do 28 de maio de 1900 desde o 

Berrocalillo, cerro situado ao Oeste de Plasencia, a uns dous quilómetros de distancia.  
                                                 
1 1 Número de rexistro na biblioteca do Instituto “Eusebio da Guarda”: 16.550. 
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 A publicación consta dos seguintes capítulos: 

I. Preparativos, pp. 9-10. 

II.  Traballos preliminares, pp. 11-14. 

III.  Primeiros traballos en Plasencia, pp. 15-18. 

IV.  Instalación de instrumentos, pp. 19-21. 

V. A observación do eclipse, pp. 23-32. 

VI.  Observacións verificadas, pp. 33- 

 

 Chama a atención as diversas fotos da condución e instalación dos instrumentos 

meteorolóxicos, dos observatorios español e irlandés.  
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Memoria sobre o eclipse total de sol do día 30 de agosto de 19052, 

Madrid, Imprenta de Baylly – Bailliere e fillos, 19043. 

 

 

                                                 
2 Número de rexistro na biblioteca do Instituto “Eusebio da Guarda”: 16.549. 
3 Ten adherida una tarxeta de visita de Rafael Álvarez Sereix, Enxeñeiro Xefe dos Corpos de Montes e de 
Xeógrafos, Paso del Prado, 30. 
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      Esta Memoria é obra do astrónomo Antonio Tarazona. Consta de dous introducións, 

pp. 9 – 12 e dous partes: 

Parte Primeira.- Números e cadros numéricos resultantes dos cálculos, pp. 13 – 67 

Parte segunda.- Representación gráfica dos números contidos nos cadros anteriores, pp. 

69 - 119 

Apéndice 1º.- Mapas adicionais 

Apéndice 2º.- Condiciones climatolóxicas 

 

 Na primeira introdución, datada en decembro de 1904, Francisco Iñiguez, 

Director do Observatorio de Madrid, sinala que a Memoria ven propiciada polo estudo 

das predicións do eclipse total do 30 de agosto de 1905. Na segunda introdución o autor 

parte da obra El Canon der Finsternisse, de T. Oppolzer como referente4, para 

posteriormente comentar que a Dirección do Observatorio habíalle encargado a 

investigación de cómo afectarían á Península cada unha das liñas centrais dos eclipses 

do 28 de maio de 1900, do 30  de agosto de 1905 e do 17 de abril de 1912; sinalaba que 

“la relación de las circunstancias y condiciones en que habían de cumprirse las fases del 

primeiro de estes tres eclipses foi impresa e circulada en su día”. 

Nas follas finais aparecen pregadas cinco láminas, as tres primeiras están elaboradas por 

A. Tarazona en 1896, referentes ao eclipse do 30 de agosto de 1905, a parte litográfica 

das tres láminas é obra de Ciriaco Vacas do Instituto Geográfico: 

• Na primeira “van envoltas as fases principais do eclipse para a Terra en xeral”, na 

parte inferior aparece escrito PROYECCIÓN ESTEREOGRÁFICA SOBRE EL 

HORIZONTE DE MADRID  

• Na segunda “están contidas as principais circunstancias para as localidades da 

Península Ibérica e illas adxacentes”. 

• A terceira é unha representación da zona da totalidade contida na segunda, pero 

moi ampliada para estender a moitísimas poboacións a rotulación insuficiente 

baixo a escala do adxunto mapa de España. 

• A cuarta e a quinta representa o aspecto da bóveda celeste vista, ao ser total o 

eclipse de 30 de Agosto de 1905, desde un punto de España situado no meridiano 

de Madrid e no paralelo de 42º de latitude norte. 

                                                 
4 Contén indicacións gráficas e numéricas concernentes a 8.000 eclipses de Sol datados entre os anos 
1207 a. C. e o 2161 da nosa era. 
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� A cuarta representa un mapa estelar da constelación do León, estando 

representado o Sol no mesmo mapa. 

� O segundo mapa contén as principais constelacións e estrelas do 

hemisferio celeste, que se eleva sobre o horizonte do punto de España, 

cuxa lonxitude é 0h 0m 0s, e a súa latitude 42º. 

 


