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BORGES, Cleide Danila de Andrade, 1992Contribuição do OpenStreetMap para a criação de mapas de uso e
cobertura de solo = An OpenStreetMap contribution for land use and land
cover maps creation / Cleide Danila de Andrade Borges.
Coimbra : [s.n.], 2018. - xiii, 90 f. : il. (algumas color.), mapas (color.),
tabelas (algumas color.), gráf. (alguns color.) ; 30 cm. Dissertação de
mestrado em Engenharia Geográfica, apresentada ao Departamento de
Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra. - Bibliografia: f. 67-70. - Também disponível em CD-ROM. Resumos em português e inglês.
Cota: MES/BOR/2018

BORGES, Cleide Danila de Andrade, 1992Contribuição do OpenStreetMap para a criação de mapas de uso e
cobertura de solo = An OpenStreetMap contribution for land use and land
cover maps creation / Cleide Danila de Andrade Borges.
Coimbra : [s.n.], 2018. - 1 CD-ROM (103 f.) : il. (algumas color.), mapas
(color.), tabelas (algumas color.), gráf. (alguns color.) ; 12 cm. - Tít.
retirado do ecrã de abertura. - Dissertação de mestrado em Engenharia
Geográfica, apresentada ao Departamento de Matemática da Faculdade
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de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra. - Existe a versão impressa. - Requisitos
mínimos do sistema: PC; Leitor de CD-ROM;
Adobe Acrobat Reader.

bancos / Catarina Guerreiro Coelho.
Coimbra : [s.n.], 2018. - xiii, 46 p. : tabelas, gráf.
(color.) ; 30 cm. - Dissertação de mestrado em
Matemática (Estatística, Otimização e
Matemática Financeira), apresentada ao
Departamento de Matemática da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra. - Resumo em português e inglês. Também disponível em CD-ROM. - Bibliografia:
p. 45-46.

Cota: MES/BOR/2018 (CD)

CAMPOS, Vanda Catarina Tavares de Oliveira,
1991Estágio, ∑ de aprendizagens / Vanda Catarina
Tavares de Oliveira Campos.

Cota: MES/COE/2018
Coimbra : [s.n.], 2018. - xiii, 183, [3] p. : il. (alg.
color.), fot. (color.), gráf. (alguns color.), tabelas ;
30 cm. - Relatório de estágio de Mestrado em
Ensino da Matemática no 3º ciclo do Ensino
Básico e no Secundário, apresentado ao
Departamento de Matemática da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra. - Bibliografia: p. 37. - Também
disponível em CD-ROM. - Resumos em português
e inglês.

COELHO, Catarina Guerreiro, 1995Modelo robusto de gestão de balanço para
bancos / Catarina Guerreiro Coelho.
Coimbra : [s.n.], 2018. - 1 CD-ROM (59 p.) :
tabelas, gráf. (color.) ; 12 cm. - Tít. retirado do
ecrã de abertura. - Dissertação de mestrado em
Matemática (Estatística, Otimização e
Matemática Financeira), apresentada ao
Departamento de Matemática da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra. - Existe a versão impressa. - Requisitos
mínimos do sistema: PC; Leitor de CD-ROM;
Adobe Acrobat Reader.

Cota: REL/CAM/2018

CAMPOS, Vanda Catarina Tavares de Oliveira,
1991Estágio, ∑ de aprendizagens / Vanda Catarina
Tavares de Oliveira Campos.

Cota: MES/COE/2018(CD)

Coimbra : [s.n.], 2018. - 1 CD-ROM (200 p.) : il.
(alg. color.), fot. (color.), gráf. (alguns color.),
tabelas ; 13 cm. - Tít. retirado do ecrã de
abertura. - Relatório de estágio de Mestrado em
Ensino da Matemática no 3º ciclo do Ensino
Básico e no Secundário, apresentado ao
Departamento de Matemática da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra. - Existe versão impressa. - Requisitos
mínimos do sistema: PC; Adobe Acrobat Reader;
Leitor de CD-ROM. - Resumos em português e
inglês.

FONSECA, Mafalda Seco da, 1994Soluções numéricas para um problema de
difusão de Knudsen / Mafalda Seco da Fonseca.
Coimbra : [s.n.], 2018. - xiii, 54 p. : il. (color.),
tabelas, gráf. (color.) ; 30 cm. - Dissertação de
mestrado em Matemática (Análise Aplicada e
Computação), apresentada ao Departamento de
Matemática da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra. Bibliografia: p. 53-54. - Também disponível em
CD-ROM. - Resumos em português e inglês.

Cota: REL/CAM/2018(CD)
Cota: MES/FON/2018
COELHO, Catarina Guerreiro, 1995Modelo robusto de gestão de balanço para
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FONSECA, Mafalda Seco da, 1994Soluções numéricas para um problema de
difusão de Knudsen / Mafalda Seco da Fonseca.

Leitor de CD-ROM.
Cota: REL/FRA/2018(CD)

Coimbra : [s.n.], 2018. - 1 CD-ROM (67 p.) : il.
(color.), tabelas, gráf. (color.) ; 12 cm. Dissertação de mestrado em Matemática
(Análise Aplicada e Computação), apresentada
ao Departamento de Matemática da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra. - Existe a versão impressa. - Requisitos
mínimos do sistema: PC; Leitor de CD-ROM;
Adobe Acrobat Reader.

JESUS, David João Brandligt de, 1993Campanato spaces and applications in partial
differential equations / David João Brandligt de
Jesus.
Coimbra : [s.n.], [2018]. - [8], 54 p. ; 30 cm. - A
data de Setembro de 2016 na p. de tít. está
erradamente indicada. - Dissertação de
mestrado em Matemática (Matemática Pura),
apresentada ao Departamento de Matemática
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra. - Bibliografia: p. 53-54.
- Também disponível em CD-ROM.

Cota: MES/FON/2018 (CD)

FRANCISCO, Inês Ferreira, 1994Um estágio na terra do xisto / Inês Ferreira
Francisco.

Cota: MES/JES/2018

Coimbra : [s.n.], 2018. - xvii, 127, [1] p. : il.
(algumas color.), fot. (color.), gráf. (color.),
tabelas (algumas color.) ; 30 cm. - Relatório de
estágio de Mestrado em Ensino da Matemática
no 3º ciclo do Ensino Básico e no Secundário,
apresentado ao Departamento de Matemática
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra. - Resumos em
português e inglês. - Também disponível em CDROM. - Bibliografia: p. 37.

JESUS, David João Brandligt de, 1993Campanato spaces and applications in partial
differential equations / David João Brandligt de
Jesus.
Coimbra : [s.n.], 2018. - 1 CD-ROM (62 p.) ; 12
cm. - Tít. retirado do ecrã de abertura. Dissertação de mestrado em Matemática
(Matemática Pura), apresentada ao
Departamento de Matemática da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra. - Existe a versão impressa. - Requisitos
mínimos do sistema: PC; Leitor de CD-ROM;
Adobe Acrobat Reader.

Cota: REL/FRA/2018

FRANCISCO, Inês Ferreira, 1994Um estágio na terra do xisto / Inês Ferreira
Francisco.

Cota: MES/JES/2018 (CD)

Coimbra : [s.n.], 2018. - 1 CD-ROM (148 p.) : il.
(algumas color.), fot. (color.), gráf. (color.),
tabelas (algumas color.) ; 13 cm. - Tít. retirado do
ecrã de abertura. - Relatório de estágio de
Mestrado em Ensino da Matemática no 3º ciclo
do Ensino Básico e no Secundário, apresentado
ao Departamento de Matemática da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra. - Existe versão impressa. - Requisitos
mínimos do sistema: PC; Adobe Acrobat Reader;

MACHADO, Cláudia Filipa de Leão e.
Simplificar Coimbra e sua região : contributo
para a melhor utilização dos transportes públicos
coletivos na Comunidade Intermunicipal da
região de Coimbra (CIM | RC) / Cláudia Filipa de
Leão e Machado.
Coimbra : [s.n.], 2018. - i, v f., vi-xii p., xiii-xiv f.,
183 p. : il. (algumas color.), mapas (color.),
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tabelas (algumas color.), gráf. (alguns color.) ; 30
cm. - Dissertação de mestrado em Tecnologias
de Informação Geográfica (Ciências e
Tecnologias de Informação Geográfica),
apresentada ao Departamento de Matemática
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra. - Também disponível
em CD-ROM. - Bibliografia: p.141-147. - Resumos
em português e inglês.

Bibliografia: p. 46-47.
Cota: REL/PER/2018

PEREIRA, Catarina Sapateiro, 1993Um ano incrível, aprender a ensinar! / Catarina
Sapateiro Pereira.
Coimbra : [s.n.], 2018. - 1 CD-ROM (138 p.) : il.
(algumas color.), fot. (color.), tabelas (color.) ; 13
cm. - Tít. retirado do ecrã de abertura. Relatório de estágio de Mestrado em Ensino da
Matemática no 3º ciclo do Ensino Básico e no
Secundário, apresentado ao Departamento de
Matemática da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra. Resumo em português e inglês. - Existe versão
impressa. - Requisitos mínimos do sistema: PC;
Adobe Acrobat Reader; Leitor de CD-ROM.

Cota: MES/MAC/2018

MACHADO, Cláudia Filipa de Leão e.
Simplificar Coimbra e sua região : contributo
para a melhor utilização dos transportes públicos
coletivos na Comunidade Intermunicipal da
região de Coimbra (CIM | RC) / Cláudia Filipa de
Leão e Machado.
Coimbra : [s.n.], 2018. - 1 CD-ROM (212 p.) : il.
(algumas color.), mapas (color.), tabelas
(algumas color.), gráf. (alguns color.) ; 12 cm. Tít. retirado do texto impresso no CD-ROM. Dissertação de mestrado em Tecnologias de
Informação Geográfica (Ciências e Tecnologias
de Informação Geográfica), apresentada ao
Departamento de Matemática da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra. - Existe a versão impressa. - Requisitos
mínimos do sistema: PC; Adobe Acrobat Reader;
Leitor de CD-ROM.

Cota: REL/PER/2018(CD)

PEREIRA, Maria Manuel Dionísio, 1994Modelos discretos para a equação do telégrafo :
convergência e estabilidade / Maria Manuel
Dionísio Pereira.
Coimbra : [s.n.], 2018. - xiii, 37 p. : il., tabelas,
gráf. (color.) ; 30 cm. - Dissertação de mestrado
em Matemática (Análise Aplicada e
Computação), apresentada ao Departamento de
Matemática da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra. Resumos em português e inglês. - Também
disponível em CD-ROM. - Bibliografia: p. 37.

Cota: MES/MAC/2018 (CD)

PEREIRA, Catarina Sapateiro, 1993Um ano incrível, aprender a ensinar! / Catarina
Sapateiro Pereira.

Cota: MES/PER/2018

Coimbra : [s.n.], 2018. - xiv, 48, [76] p. : il.
(algumas color.), fot. (color.), tabelas (color.) ; 30
cm. - Relatório de estágio de Mestrado em
Ensino da Matemática no 3º ciclo do Ensino
Básico e no Secundário, apresentado ao
Departamento de Matemática da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra. - Resumo em português e inglês. Também disponível em CD-ROM. -

PEREIRA, Maria Manuel Dionísio, 1994Modelos discretos para a equação do telégrafo :
convergência e estabilidade / Maria Manuel
Dionísio Pereira.
Coimbra : [s.n.], 2018. - 1 CD-ROM (51 p.) : il.,
tabelas, gráf. (alguns color.) ; 12 cm. - Tít.
retirado do ecrã de abertura. - Dissertação de
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mestrado em Matemática (Análise Aplicada e
Computação), apresentada ao Departamento de
Matemática da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra. - Existe
a versão impressa. - Requisitos mínimos do
sistema: PC; Leitor de CD-ROM; Adobe Acrobat
Reader.

Cota: REL/ROD/2018 (CD)

SANTO, Lídia Maria do Espírito, 1984Estudo de funções e derivadas / Lídia Maria do
Espírito Santo.
Coimbra : [s.n.], 2018. - xii, 60 p. : il. (algumas
color.), fot. (color.), gráf. (alguns color.), tabelas ;
30 cm. - Relatório de Mestrado em Ensino da
Matemática no 3º ciclo do Ensino Básico e no
Secundário, apresentado ao Departamento de
Matemática da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra. Também disponível em CD-ROM. - Bibliografia:
p. 45. - Resumos em português e inglês.

Cota: MES/PER/2018 (CD)

RODRIGUES, Alexandra Ventura.
Contributo para a caracterização e análise da
evolução temporal de publicações na web sobre
eventos de emergência / Alexandra Ventura
Rodrigues.
Coimbra : [s.n.], 2018. - xii, 68 f. : il. (color.), fot.
(color.), gráf. (color.), tabelas ; 30 cm. - Verso das
f. em branco. - Relatório de Mestrado em
Tecnologias de Informação Geográfica (Ciências
e Tecnologias de Informação Geográfica),
apresentado ao Departamento de Matemática
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra. - Resumo em
português e inglês. - Também disponível em CDROM. - Bibliografia: f. 64-65.

Cota: REL/SAN/2018

SANTO, Lídia Maria do Espírito, 1984Estudo de funções e derivadas / Lídia Maria do
Espírito Santo.
Coimbra : [s.n.], 2018. - 1 CD-ROM (73 p.) : il.
(algumas color.), fot. (color.), gráf. (alguns
color.), tabelas ; 30 cm. - Tít. retirado do ecrã de
abertura. - Relatório de Mestrado em Ensino da
Matemática no 3º ciclo do Ensino Básico e no
Secundário, apresentado ao Departamento de
Matemática da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra. - Existe
versão impressa. - Requisitos mínimos do
sistema: PC; Adobe Acrobat Reader; Leitor de
CD-ROM. - Resumos em português e inglês.

Cota: REL/ROD/2018

RODRIGUES, Alexandra Ventura.
Contributo para a caracterização e análise da
evolução temporal de publicações na web sobre
eventos de emergência / Alexandra Ventura
Rodrigues.

Cota: REL/SAN/2018 (CD)
Coimbra : [s.n.], 2018. - 1 CD-ROM (80 p.) : il.
(color.), fot. (color.), gráf. (color.), tabelas ; 13
cm. - Tít. retirado do texto impresso no CD-ROM.
- Relatório de Mestrado em Tecnologias de
Informação Geográfica (Ciências e Tecnologias
de Informação Geográfica), apresentado ao
Departamento de Matemática da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra. - Resumo em português e inglês. Existe versão impressa. - Requisitos mínimos do
sistema: PC; Adobe Acrobat Reader; Leitor de
CD-ROM.

SEGAL, Sanford L., 1937Mathematicians under the Nazis / Sanford L.
Segal.
Princeton, N.J. : Princeton University Press, cop.
2003. - xxii, [2], 228, [12], [229]-530 p. : il., retr. ;
24 cm. - Bibliografia: p. [509]-521. - Índice. - ISBN
9780691164632.
Cota: 01A60/SEG
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Coimbra : [s.n.], 2018. - 1 CD-ROM (57 p., pag.
var.) : il. (color.), fot. (color.), gráf. (color.) ; 13
cm. - Tít. retirado do ecrã de abertura. Relatório de estágio de Mestrado em Ensino da
Matemática no 3º ciclo do Ensino Básico e no
Secundário, apresentado ao Departamento de
Matemática da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra. - Existe
versão impressa (sem anexos do relatório). Requisitos mínimos do sistema: PC; Adobe
Acrobat Reader; Leitor de CD-ROM. - Resumos
em português e inglês.

SIEGMUND-SCHULTZE, Reinhard.
Mathematicians fleeing from Nazi Germany :
individual fates and global impact / Reinhard
Siegmund-Schultze.
Princeton : Princeton University Press, cop.
2009. - xxv, [3], 471 p. : il., fac-síms., retr. ; 24
cm. - Publicado originalmente em alemão em
1998, com o tít. "Mathematiker auf der Flucht
vor Hitler". Esta edição em inglês contém
material novo não encontrado no original, bem
como uma bibliografia atualizada. - Inclui
bibliografia: p. [421]-443. - Índices. - ISBN
9780691125930.

Cota: REL/SIL/2018 (CD)

Cota: 01A60/SIE

Simões, Carla Alexandra Lopes, 1995Professor, uma função com vários domínios /
Carla Alexandra Lopes Simões.

SILVA, Daniela Filipa Pereira Rodrigues da,
1992Professor ... um eterno aluno / Daniela Filipa
Pereira Rodrigues da Silva.

Coimbra : [s.n.], 2018. - xiv, 41 p. : il. (algumas
color.), fot. (color.), gráf. (color.) ; 30 cm + 1 CDROM só com anexos. - Não contém os anexos.
Estes encontram-se em suporte digital no CDROM (vár. p.) que acompanha este Relatório de
Estágio. - Relatório de estágio de Mestrado em
Ensino da Matemática no 3º ciclo do Ensino
Básico e no Secundário, apresentado ao
Departamento de Matemática da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra. - Bibliografia: p. 39. - Também
disponível em CD-ROM completo com anexos
incluídos. - Resumos em português e inglês.

Coimbra : [s.n.], 2018. - xiv, 43 f. : il. (color.), fot.
(color.), gráf. (color.) ; 30 cm + 1 CD-ROM só com
anexos. - Verso das f. em branco. - Para além das
f. numerdas, contém [8] f. em branco
distribuídas ao longo do relatório. - Não contém
os anexos. Estes encontram-se em suporte
digital no CD-ROM (vár. p.) que acompanha este
Relatório de Estágio. - Relatório de estágio de
Mestrado em Ensino da Matemática no 3º ciclo
do Ensino Básico e no Secundário, apresentado
ao Departamento de Matemática da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra. - Também disponível em CD-ROM
completo com anexos incluídos. - Bibliografia: p.
43. - Resumos em português e inglês.

Cotas: REL/SIM/2018
REL/SIM.Ane/2018 (CD) (contem Anexos)

Simões, Carla Alexandra Lopes, 1995Professor, uma função com vários domínios /
Carla Alexandra Lopes Simões.

Cotas: REL/SIL/2018
REL/SIL.Ane/2018 (CD) (contem Anexos)

Coimbra : [s.n.], 2018. - 1 CD-ROM (320 p.) : il.
(algumas color.), fot. (color.), gráf. (alguns color.)
; - 12 cm. - Tít. retirado do ecrã de abertura. Relatório de estágio de Mestrado em Ensino da
Matemática no 3º ciclo do Ensino Básico e no
Secundário, apresentado ao Departamento de
Matemática da Faculdade de Ciências e

SILVA, Daniela Filipa Pereira Rodrigues da,
1992Professor ... um eterno aluno / Daniela Filipa
Pereira Rodrigues da Silva.
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Tecnologia da Universidade de Coimbra. - Existe
versão impressa (sem anexos do relatório). Requisitos mínimos do sistema: PC; Adobe
Acrobat Reader; Leitor de CD-ROM. - Resumos
em português e inglês.

solo em meio urbano = Automatic large scale
mapping generation of land surface
impermeability in urban areas / Graça Maria de
Almeida Vidal.
Coimbra : [s.n.], 2018. - x, 81 f. : il. (algumas
color.), mapas (color.), tabelas (algumas color.),
gráf. (alguns color.) ; 30 cm. - Verso das f. em
branco. - Dissertação de mestrado em
Engenharia Geográfica, apresentada ao
Departamento de Matemática da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra. - Também disponível em CD-ROM. Bibliografia: f. 73-74. - Resumos em português e
inglês.

Cota: REL/SIM/2018 (CD)

VALENTE, Rui Guilherme da Silva, 1994Computational methods for beam angle
optimization in intensity modulated
radiotherapy / Rui Guilherme da Silva Valente.
Coimbra : [s.n.], 2018. - xi, 48 p. : il. (algumas
color.), tabelas (algumas color.), gráf. (color.),
fot. (color.) ; 30 cm. - Dissertação de mestrado
em Matemática (Análise Aplicada e
Computação), apresentada ao Departamento de
Matemática da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra. Bibliografia: p. 47-48. - Também disponível em
CD-ROM. - Resumo em inglês.

Cota: MES/VID/2018

VIDAL, Graça Maria de Almeida.
Geração automática de cartografia a grande
escala de impermeabilidade da superfície do
solo em meio urbano = Automatic large scale
mapping generation of land surface
impermeability in urban areas / Graça Maria de
Almeida Vidal.

Cota: MES/VAL/2018

VALENTE, Rui Guilherme da Silva, 1994Computational methods for beam angle
optimization in intensity modulated
radiotherapy / Rui Guilherme da Silva Valente.

Coimbra : [s.n.], 2018. - 1 CD-ROM (81 f.): il.
(algumas color.), mapas (color.), tabelas
(algumas color.), gráf. (alguns color.) ; 12 cm. Tít. retirado do ecrã de abertura. - Dissertação
de mestrado em Engenharia Geográfica,
apresentada ao Departamento de Matemática
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra. - Existe a versão
impressa. - Requisitos mínimos do sistema: PC;
Leitor de CD-ROM; Adobe Acrobat Reader.

Coimbra : [s.n.], 2018. - 1 CD-ROM (60 p.) : il.
(algumas color.), tabelas (algumas color.), gráf.
(color.), fot. (color.) ; 12 cm. - Dissertação de
mestrado em Matemática (Análise Aplicada e
Computação), apresentada ao Departamento de
Matemática da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra. - Existe
a versão impressa. - Requisitos mínimos do
sistema: PC; Leitor de CD-ROM; Adobe Acrobat
Reader. - Resumo em inglês.

Cota: MES/VID/2018 (CD)

Cota: MES/VAL/2018 (CD)

VIRTUDES, Paulo Tomás Barbosa Correia, 1995Otimização robusta em finanças / Paulo Tomás
Barbosa Correia Virtudes.

VIDAL, Graça Maria de Almeida.
Geração automática de cartografia a grande
escala de impermeabilidade da superfície do

Coimbra : [s.n.], 2019. - xi, 40 p. : il., gráf.
(color.), tabelas ; 30 cm. - Na capa: Volume 1. Dissertação de mestrado em Métodos
Quantitativos em Finanças, apresentada ao
7

Departamento de Matemática da Faculdade de
Ciências e Tecnologia e à Faculdade de Economia
da Universidade de Coimbra. - Também
disponível em CD-ROM. - Bibliografia: p. 35.

Coimbra : [s.n.], 2019. - 1 CD-ROM (51 p.) : il.,
gráf. (color.), tabelas ; 12 cm. - Tít. retirado do
ecrã de abertura. - No ecrã de abertura: Volume
1. - Dissertação de mestrado em Métodos
Quantitativos em Finanças, apresentada ao
Departamento de Matemática da Faculdade de
Ciências e Tecnologia e à Faculdade de Economia
da Universidade de Coimbra. - Existe a versão
impressa. - Requisitos mínimos do sistema: PC;
Leitor de CD-ROM; Adobe Acrobat Reader.

Cota: MES/VIR/2019

VIRTUDES, Paulo Tomás Barbosa Correia, 1995Otimização robusta em finanças / Paulo Tomás
Barbosa Correia Virtudes.

Cota: MES/VIR/2019 (CD)

Pré-publicações DMUC
BORCEAUX, Francis.
On bornological semi-abelian algebras / Francis
Borceux e Maria Manuel Clementino.

SÁ, Pedro Barata de Tovar, 1981On the probability to be after n random jumps of
unit length in space within a distance of radius r
from the start : the problem of random flights /
Pedro Barata Sá e Alexander Kovacec.

Coimbra : DMUC, 2019. - 37 p. ; 21 cm. - Prépublicações DMUC; 19-34. - Bibliografia: p. 3637.
Cota: SP/DMUC.Pre.19/34

Coimbra : DMUC, 2019. - 28 p. : il. (1 color.) ; 21
cm. - Pré-publicações DMUC; 19-33. Bibliografia: p. 27-28.

GOUCHA, António Pedro Neves, 1991The phaseless rank of a matrix / António Goucha
e João Gouveia.

Cota: SP/DMUC.Pre.19/33

Coimbra : DMUC, 2019. - 30 p. : il. (color.) ; 21
cm. - Pré-publicações DMUC; 19-29. Bibliografia: p. 29-30.
Cota: SP/DMUC.Pre.19/29
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Doação Doutor Armando Cortesão [consulta local – empréstimo não
autorizado]
Monografia
Bullarium Patronatus Portugalliae Regum in
ecclesiis Africae, Asiae atque Oceaniae…
Bullarium Patronatus Portugalliae Regum in
ecclesiis Africae, Asiae atque Oceaniae [bellas,
brevia, epistolas, decreta actaque sancte sedis
ab Alexandro III ad hoc usque tempus
amplectens] / curante Levy Maria Jordão
(Vicecomite de Paiva Manso).

Olisipone : Ex Typographia Nationali, 1868-1873.
- 5 vol. ; 28 cm. – Contém: Tomo 1: 1171-1600. Tomo 1 (appendix) - Tomo 2: 1601-1700. - Tomo
3: 1701-1720. - Tomo 3 (appendix). - Texto em
latim, com algumas partes na língua copta, inglês
e etíope.
Cota: Cart-D/8.5-0269 (Tomo 1 (appendix),
tomo 2 e 3, tomo 3 (appendix))

Fundo de História da Náutica – HN [consulta local – empréstimo não
autorizado]
Monografias
África pilot
África pilot. - 11th ed.

dos Açores, arquipélago da Madeira, arquipélago
de Cabo Verde, and Islas Canarias also the west
coast of África from Cabo Espartel to Calabar
River. - Vol. III: Comprising the south coasts of
Africa from Cape Hangklip to Ras Hafun.

London : Hydrographic Department, cop. 1963. xv, 454 p., [4] f. est. ; mapas (4 desdobr.), tab.,
gráf. ; 25 cm. - S. D. ; 2. - Inclui índice. - Contém:
Vol. II: Comprising the West coast of Africa, from
Rio del Rey to Cape Agulhas ; The islands in the
Bight of Biafra ; The islands of Ascension and St.
Helena ; The Tristan da Cunha group and Gough
Island. - "Published by the Hydrographic
Department under the Authority pf the Lords
Commissioners of the Admiralty."--na p. de tít.

Cotas: Cart-S/8.4-0689 (Vol. 1)
Cart-S/8.4-0689C (Vol. 3)

BEVAN, William Latham, 182-1908.
Mediaeval geography : an essay in illustration of
the Hereford Mappa Mundi / by W. L. Bevan and
H. W. Phillott.

Cota: Cart-S/8.4-0689A (Vol. 2)
Amsterdam : Meridian Publishing, 1969. - [52],
182 p. : il. (front.) ; 22 cm. - Inclui bibliografia. Índice. - Ed. fac-similada da ed.; London., E.
Stranford, 1873. - ISBN 9060410750.

África pilot
África pilot. - 12th ed.
London : The Hydrographer of the Navy, cop.
1967. - vol. ; mapas (1 color., alguns desdobr.),
tab., gráf. ; 25 cm. - NP ; 1. - NP ; 3. - Inclui
índice. - Contém: Vol. I: Comprising arquipélago

Cota: Cart-S/8.3-0755
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CALVERT, Albert Frederick, 1872-1946.
The discovery of Australia / by Albert F. Calvert.

Falta-lhe o Prologo, dirigido a D. João III mas
contém 9 desenhos coloridos dos quais sete são
vistas da costa e ilhas e duas ilustram fenómenos
meteorológicos descritos no texto". - Texto
manuscrito, fotocopiado; folhas soltas em capa
de cartão, com atilhos de algodão verde e
etiqueta na lombada "Roteiro de Lisboa a Goa /
B. P. Evora CXV/1-24"; selo da Tipografia Borges
(encadernador). - Verso das f. em branco. Consulta restrita: material frágil. - Cópia anterior
a 1578. - Texto em português.

London ; Liverpool : G. Philip & Son, 1893. - vi,
[5]-91, [1] p., [29] f. estampas : est., mapas ; 26
cm.
Cota: Cart-S/8.2-0295

CASTRO, João de, 1500-1548.
Roteiro da costa do norte de Goa, ate Dio, no
qual se descrevem todos os portos, alturas,
sondas, demarcações, diferençass de agulha que
ha em toda esta costa / composto pelo grande
D. João de Castro gouernador e Vizorej que foj
da India.

Cota: Cart-S/8.2-0628

CASTRO, João de, 1500-1548.
[Roteiro da Viagem que D. João de Castro fez a
primeira vez que foi à India no anno de 1538] :
[Cod. B. P. Évora CXV 1-25].

[125] f. : 15 mapas ; 21 x 15 cm. - Texto
fotocopiado. - Folhas soltas em capa de cartão,
com atilhos de algodão verde. Selo da Tipografia
Borges (encadernador). - Carimbo da
"Bibliotheca Nacional de Lisboa". - Verso das f.
em branco. - Reprodução do manuscrito
existente na Biblioteca Nacional de Portugal. Consulta restrita: material frágil. - Versão do
original: 16--

[91] f. ; 18 x 12 cm. - "Durante a sua primeira
viagem para a Índia [D. João de Castro] escreveu
o "Roteiro da Viagem que D. João de Castro fez a
primeira vez que foi à India no anno de 1538",
também conhecido por Roteiro de Lisboa a Goa,
no qual descreve a viagem, as vistas da costa e
os fenómenos meteorológicos. [...]. O texto
original do Roteiro de Lisboa a Goa perdeu-se e a
obra conhece-se graças a duas cópias existentes
na BPE. O Cod. CXV 1-25 é uma cópia incompleta
da cópia mais antiga existente naquela biblioteca
com a cota Cod. CXV 1-24. - Esta cópia, escrita
com uma caligrafia mais cuidada, tem o Prologo,
dirigido a D. João III mas não contém desenhos".
- Texto manuscrito, fotocopiado. Folhas soltas
em capa de cartão, com atilhos de algodão verde
e etiqueta na lombada "Roteiro de Lisboa a Goa
/ B. P. Evora CXV/1-25". Selo da Tipografia
Borges (encadernador). - Verso das f. em branco.
- Consulta restrita: material frágil. - Cópia
posterior a 1578. - Texto em português.

Cota: Cart-S/8.2-0623

CASTRO, João de, 1500-1548.
[Roteiro da Viagem que D. João de Castro fez a
primeira vez que foi à India no anno de 1538] :
[Cod. B. P. Évora CXV 1-24].
[208] f. : il. ; 18 x 12 cm. - "D. João de Castro
escreveu durante a sua primeira viagem para a
Índia o "Roteiro da Viagem que D. João de Castro
fez a primeira vez que foi à India no anno de
1538", também conhecido por Roteiro de Lisboa
a Goa, no qual descreve a viagem, as vistas da
costa e os fenómenos meteorológicos [...]. O
texto original do Roteiro de Lisboa a Goa perdeuse e a obra conhece-se graças a duas cópias
existentes na BPE. O Cod. CXV 1-24 é a cópia
mais antiga, escrita antes de 1578, pertenceu à
Universidade de Évora, e traz a declaração de
que foi "Del Rey D. Henrique. Dado ao Collegio
dos Jesuítas de Évora sendo ainda Cardeal" (fl.1).

Cota: Cart-S/8.2-0628A

CASTRO, João de, 1500-1548.
[Roteiro de dom Ioham de Castro da viagee que
os Portugueses fizeram desdaindia ate Soez] :
[Ms. Cott. Tib. DIX da British Library] / [Gaspar
Aloisius Scribebat].
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[150] f. : il., mapas ; 18 x 12 cm. - Tít. atribuido
com base na f. [6]. - Nome do copista e data da
cópia retirados da última f. do texto. - Texto
manuscrito, fotocopiado; folhas soltas em capa
de cartão, com atilhos de algodão verde e
etiqueta na lombada "Roteiro do Mar Roxo /
British Museum". - Verso das f. em branco. Carimbo do "Museum Britannicum" na f. do
prólogo e outro do "British Museum", este em f.
com divisa: "Nemo Propheta acceptus in patria
sua". - Consulta restrita: material frágil. - Versão
do original: 1543. - Texto em português.

introd. by E. G. R. Taylor. - Reimpr. da ed.;
London : Hakluyt Society, 1930-1933. - Int. em
inglês, texto das viagens em espanhol com trad.
em inglês.
Cota: Cart-S/8.3-0590

(Vol. 1 e 2)

COSTA, Francisco, 1567-1604.
[Obras do Padre Francisco da Costa] : [códice
NVT/7 do National Maritime Museum].
152 f. : il. ; 18 cm. - Reprodução do manuscrito
existentente no National Maritime Museum
(Greenwich). Existe 1 cópia também na
Biblioteca da Ajuda. - Texto manuscrito,
fotocopiado. Folhas soltas em capa de cartão,
com atilhos de algodão verde. Selo da Tipografia
Borges (encadernador). - Verso das f. em branco.
- Contém: Tratado de Hidrografia. - Arte de
navegar. - Consulta restrita: material frágil.

Cota: Cart-S/8.2-0629

CASTRO, João de, 1500-1548.
[Roteiro de dom Ioham de Castro da viagee que
os Portugueses fizeram desdaindia ate Soez] :
[Ms. Cott. Tib. DIX da British Library].
[174] f. : il., mapas ; 18 x 12 cm. - Tít. atribuido
com base na f. [3]. - Texto manuscrito,
fotocopiado; folhas soltas em capa de cartão,
com atilhos de algodão verde e etiqueta na
lombada "Roteiro do Mar Roxo / British
Museum". - Verso das f. em branco. - Anotações
mns ao longo do texto. A f. [64] contém a
indicação: "(texto incompleto; ver a ed.
impressa)". - Consulta restrita: material frágil. Cópia posterior a 1543. - Texto em português.

Cota: Cart-S/8.2-0627

[Crónica do descobrimento e conquista da Índia
pelos portugueses]
[Crónica do descobrimento e conquista da Índia
pelos portugueses] : [códice anónimo, Museu
Britânico, Egerton 20,901].
[459] f., em 2 vol. ; 24 cm. - Título retirado de
fonte externa. - Texto manuscrito, fotocopiado. Folhas soltas em capa de cartão, com atilhos de
algodão verde e etiqueta na lombada "Crónica
da Índia / MS. 20901 do British Museum". Selo
da Tipografia Borges (encadernador). - Data da
reprodução: 1969-1970, segundo nota mns, vol.
1: "Enviado para o Senhor Comandante Teixeira
da Mota, por intermédio da D. Fernanda Bento,
a fim de serem fotocopiadas ; Coimbra,
3/11/1969, [ass...?]. Registo nº 9562". - No início
tem 1 f. mns., com ass. de [...?], e a nota: "Este
livro se conservava em pergaminho e com folhas
menos no principio como esta. He hua historia
do descobrimento e primeiras conquistas da
India escrita na Lingua que naquele tempo se
falava e com a má ortografia que os Portugueses
seguiam. Faltamlhe os p.os. quatro capitulos e o
nome de seu autor, mas [,,,] ainda q/ simples, e

Cota: Cart-S/8.2-0629A

COLOMBO, Cristóvão, 1451-1506.
Select documents illustrating the four voyages of
Columbus : including those contained in R. H.
Major's select letters of Christopher Columbus /
translated and edit. With additional material, an
int. and notes by Cecil Jane.
Nendeln, Liechtenstein : Kraus Reprint, 1967. - 2
vol. (clv-188 p., lxxxix-164 p., [5] f. est. : facsims., mapas (alguns desdobr.), retr. ; 23 cm. Hakluyt Society, Works. Series II; 65. - Works
issued by the Hakluyt Society. Series II ; 70. Bibliografia: vol. 1, p. [cli]-clv. - Índice. - Contém:
Vol. 1: The first and second voyages. - Vol. 2: The
third and fourth voyages, with a supplementary
11

de estilo antigo parece sincera [...] mais antiga
que Joam de Barros e Damiao de Goes e chega
[...] ate quando Affonso de Albuquerque
conquistou Goa q foi no anno de 1510 faleceu
em Dezembro de 1515”. - Composto por 97
capítulos. - Faltam as f. 2a, 3a, 83, 83a, 144,
144a, 157a, 162a, 231a. - Verso das f. em
branco. - Consulta restrita: material frágil. Versão do original: data [15--]. - Texto em
português.

1595 to 1606 / translated and ed. by Sir
Clements Markham.

Cota: Cart-S/8.2-0626

Cota: Cart-S/8.3-0589

Nendeln, Liechtenstein : Kraus Reprint, 1967. - 2
vol. in 1 (xlviii, 555 p., [3] mapas (desdobr.) :
mapas ; 23 cm. - Hakluyt Society, Works. Series
II; 14-15. - As duas pt. tem p. de tít. própria
sendo a paginação contínua. - Inclui bibliografia.
- Índice. - Reimpr. da ed.; London : Hakluyt
Society, 1904.

(Vol. 1 e 2)

DENIS, Ferdinand, 1798-1890.
Portugal pittoresco : ou Descripção historica
d'este reino / por M. Fernando Denis ; publicada
por uma Sociedade.

FIORINI, Matteo, 1827-1901.
Le projezioni delle carte geografiche : testo / per
Matteo Fiorini.
Bologna : N. Zanichelli, 1881. - XLIII, 703 p. ; 25
cm.

Lisboa : Typ. de L. C. da Cunha, 1846-1848. - 5
vol. : front., retr. ; 22 cm.

Cota: Cart-S/8.4-0495
Cota: Cart-S/8.5-0137

(Vol. 1 a 5)
GUILLAUME DE RUBROUCK, ca. 1210-ca.1270.
The journey of William of Rubruck to the eastern
parts of the world, 1253-55, as narrated by
himself, with two accounts of the earlier journey
of John of Pian de Carpine / translated from the
latin and ed., with an introductory notice by
William Rockhill.

ESPINOSA, Alonso de, 16th cent.
The Guanches of Tenerife: the holy image of Our
Lady of Candelaria, and the Spanish conquest
and settlement / by the Friar Alonso de Espinosa
; translated and ed. with notes and an int. by Sir
Clements Markham.
London : Printed for the Hakluyt Society, 1907. xxvi, 221 p., [7] f. de est. : front., mapas (color.,
desdobr.), fac-síms. ; 23 cm. - Works issued by
the Hakluyt Society. 2nd ser. ; 21. "Bibliography, in four parts": p. 139-201, - Índice.
- Trad. dos livros I-III, com fac-sím. da p. de tít.
original e do colofón de: "Del origen y milagros
de la santa imagen de Nuestra Señora de
Candelaria, que aparecio en la isla de Tenerife,
con la descripcion de esta isla", Sevilha, 1594. O
quarto livro, contendo uma lista de sessenta e
cinco milagres, é omitido.

Nendeln : Kraus Reprint, 1967. - LVI, 304 p., [1]
mapa (desdobr.) ; 23 cm. - Hakluyt Society,
Works. Series II; 4. - Bibliografia, p.: [xlvii]-lvi. Índice. - Reimpr. da ed.; London : Hakluyt
Society, 1900. – Tradução de : Itinerarium.
Cota: Cart-S/8.3-0588

HAKLUYT, Richard, 1552?-1616.
The principall navigations voiages and
discoveries of the English nation / by Richard
Hakluyt.

Cota: Cart-S/8.3-0585
Cambridge: Published for the Hakluyt Society
and the Peabody Museum of Salem at the
University press, cop. 1965. - 2 vol. (lx, 975 p.) :
fac-sím., mapa (desdobr.) ; 30 cm. - Hakluyt

FERNANDEZ DE QUEIRÓS, Pedro, 1565-1614.
The voyages of Pedro Fernandez de Quirós :
12

Society extra series ; 39. - Imprinted at London,
1589. A Photo-Lithographic facsimile with an
introduction by David Beers Quinn and Releigh
Ashlin Skelton and With a New Index by Alison
Quinn. - Os 2 vol. têm a paginação seguida. Índice: p. 836-975.

de Luis de Albuquerque alusiva à autoria do
manuscrito e à existência de outras cópias na
Biblioteca Municipal de Braga («Ms. 600»). Consulta restrita: material frágil. - Versão do
original: data [Depois de 1685]. - Texto em
português.

Cota: Cart-S/8.5-0505

Cota: Cart-S/8.2-0624

(Vol. 1 e 2)

MARKHAM, Clements Robert, 1830-1916.
Early spanish voyages to the Strait of Magellan /
transl. and edited with a preface, introd. and
notes by Sir Clements Markham.

PIRES, André, séc. 16.
Regimiento de navegacion y Rotero de muchas y
varias navegaciones para muchas lugares.
[16--]. - [2, 25] f., enc. ; 26 cm. - Cópia em papel
«Gevaert». - Reprodução fotográfica parcial
(tábuas solares) do códice Colbert nº 964,
manuscrito português dos princípios do séc. 16. A primeira fl. contém a assinatura de "Philippes
Desportes", a indicação "Ex bibliotheca
Nicotiana, Codex Colb. 964 regius 716833", e a
dupla divisa [...] , "me senza sfinge, me senza
Edippo". - Na fl. [2] encontra-se uma descrição
do conteúdo do manuscrito, pelo Dr. Antonio
Nunes de Carvalho, datada “Paris, 28 de Agosto
de 1831”. - Carimbo: Bibliothecae Regiae.

Nendeln : Kraus Reprint, 1967. - XII, 288 p., 2
mapas : il., mapas, fac-sím. ; 23 cm. - The Hakluyt
Society. Second series; 28. - Reimpr. de ed.:
London: Printed for the Hakluyt Society, 1911.
Cota: Cart-S/8.3-0586

PERES, Damião, 1889-1976.
História dos descobrimentos portugueses /
Damião Peres. - 2ª ed. act.
Coimbra : Ed. do autor, 1960 (Barcelos:
Companhia Editora do Minho). - 591, [70] p. est.
: il., mapas ; 25 cm. - Inclui bibliografia. - Índice.

Cota: Cart-S/8.1-0449

PIRES, Tomé, ca. 1468-ca. 1540.
The Suma oriental of Tomé Pires : an account of
the East, from the Red sea to Japan, written in
Malacca and India in 1512-1515 and The book of
Francisco Rodrigues, rutter of a voyage in the
Red sea, nautical rules, almanack and maps,
written and drawn in the East before 1515 /
translated from the Portuguese ms in the
Bibliothèque de la Chambre des Députés, Paris,
and edited by Armando Cortesão.

Cota: Cart-S/8.2-0106

PIMENTEL, Manuel, 1650-1719.
[Compendio da doutrina espherica] / [composto
por Manoel Pimentel, cosmographo Mor do
Reyno de Portugal e Doutrina de Aristóteles].
f. 125-189 : il., desenhos geométricos ; 21 cm. Tít. à cabeça da primeira p. de texto. - Desenhos
de figuras geométricas (f. 130, 140, 142, 158v,
165v, 170v, 174, 175v, 178v, 186); tabuada de
signos (f. 150v); tabuada dos dias da entrada do
sol nos signos do Zodíaco (f. 179v). - Composto
por 27 capítulos. - Verso das f. em branco. Texto manuscrito, fotocopiado. - Folhas soltas
em capa de cartão, com atilhos de algodão
verde. - Selo da Tipografia Borges
(encadernador). - Tem junto anot. ms. autógrafa

London : Hakluyt Society, 1944. - 2 vol. : 2 pl.
(desd.; incl. fronts., mapas, fac-síms.), 2 mapas
desdobr. (em bolsa) ; 23 cm. - Works issued by
the Hakluyt Society. Second series ; 89-90.
"Issued for 1944". - Bibliografia: p. 533-540. Vol. 1: The Suma oriental of Tomé Pires: livros 15. - p. i-xcvi, 1-228. - Vol. 2: The Suma oriental of
Tomé Pires: livro 6. The book of Francisco
Rodrigues. Original Portuguese texts
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(reprodução fac-similada da obra). - p. 229-578.

Pilot, vol. I. - 12th correct. ed.

Cota: Cart-S/8.3-0140

London : Hydrographic Department, cop. 1968. 23 p. : mapas ; 22 cm. - Suplemento de: África
pilot : Vol. I: Comprising arquipélago dos Açores,
arquipélago da Madeira, arquipélago de Cabo
Verde, and Islas Canarias also the west coast of
África from Cabo Espartel to Calabar River.

(Vol. 1 e 2 )

The Portuguese expedition to Abyssinia in 15411543...
The Portuguese expedition to Abyssinia in 15411543, as narrated by Castanhoso, with some
contemporary letters, the short account of
Bermudez, and certain extracts from Correa /
transl. and ed. by R. S. Whiteway.

Cota: Cart-S/8.4-0689

Supplement nº 1 - 1969
Supplement nº 1 - 1969 : relating to the África
Pilot, vol. III. - 12th correct. ed.

Nendeln : Kraus Reprint, 1967. - CXXXII, 296 p.,
[1] mapa (desdobr.) : il., mapa, fac-sím. ; 23 cm. Hakluyt Society, Works. Series II; 10. - Reimpr. da
ed.; London : Hakluyt Society, 1902.

[London] : Hydrographic Department, cop. 1969.
- 15 p. : mapas ; 22 cm. - Suplemento de: África
pilot : Vol. III: Comprising the south coasts of
Africa from Cape Hangklip to Ras Hafun.

Cota: Cart-S/8.3-0587

SÁNCHEZ PÉREZ, José Augusto, 1882-1958.
Las matematicas en la biblioteca del Escorial /
por José A. Sánchez Pérez.

Cota: Cart-S/8.4-0689C

Supplement nº 4
Supplement nº 4 - 1969 : relating to the África
Pilot, vol. II. - 11th correct. ed.

Madrid : Imp. de Estanislao Maestre, 1929. - 365
p., 62 f. de est. : il., mapas, fot., fac-sím. ; 25 cm.
- Memorias de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Serie 2ª;
7. - Obra premiada por La Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el
concurso ordinario a premios de 1928 (artículo
41 de los Estatutos).

London : Hydrographic Department, cop. 1969. 47 p. : mapa (desdobr.) ; 22 cm. - Suplemento
de: África pilot : Vol. II: comprising the West
coast of Africa, from Rio del Rey to Cape
Agulhas ; The islands in the Bight of Biafra ; The
islands of Ascension and St. Helena ; The Tristan
da Cunha group and Gough Island.

Cota: Cart-S/8.3-0041

Cota: Cart-S/8.4-0689A
STANISLAWSKI, Dan, 1903-1997.
Landscapes of Bacchus : the vine in Portugal / by
Dan Stanislawski.

WAGNER, Henry Raup, 1862-1957.
The cartography of the northwest coast of
America to the year 1800 / Henry R. Wagner.

Austin ; London : University of Texas press, cop.
1970. - xiv, 210 p. : il., mapas (2 desdobr.), gráf.,
fot. ; 23 cm. - Bibliografia: p. 199-203. - Índice.

Berkeley, Calif. : University of California press,
cop. 1937. - 2 vol. (xi, 270, v, 271-543, [12] f.) :
mapas (alguns desdobr.) ; 32 cm. - Texto
fotocopiado. - Os 2 vol. têm a paginação seguida.
"List of maps": vol. II, p. 273-364. - Bibliografia:
vol II, p. 527-543. . Índice: vol. 1, p. 247-270.

Cart-S/8.2-0724

Supplement nº 1 - 1968
Supplement nº 1 - 1968 : relating to the África
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Cota: Cart-S/8.3-0515

Biblioteca
Matemática

Contactos:___________________________________
E-mail
Geral: biblio@mat.uc.pt

Universidade de Coimbra

Empréstimo: empr@mat.uc.pt

Apartado 3008

Sítio web:

3001-501 Coimbra

https://www.uc.pt/fctuc/dmat/departamento/bibliomat
Telefone: +351 239 791 143
Horário:
Período Letivo
2.ª a 6.ª feira, das 8:30 às 20:00h
Requisição e devolução de livros até às 19:45h
Período de Férias
2.ª a 6.ª feira, das 9:00 às 17:30h
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