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A história de uma parceria
A história de uma parceria : entrevista com Claude Brezinski e Michela
Redivo-Zaglia / Kenier Castillo, Zélia da Rocha ; fotog. de Elena del
Moral.
In: Gazeta de matemática. Lisboa. ISSN 0373-268. Ano 81, nº 0190 (Mar.
2020), p. 34-43.
Cota: SP

QUEIRÓ, João Filipe, 1956Lagrange, as multas e os recordes de atletismo : a velocidade média diznos alguma coisa... / João Filipe Queiró.
Bibliografia: p. [13].
In: Gazeta de matemática. Lisboa. ISSN 0373-268. Ano 81, nº 0190 (Mar.
2020), p. 11-13.
Cota: SP
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Fundo de História da Náutica – HN [consulta local – empréstimo não
autorizado]
Monografias
ANVILLE, Jean Baptiste Bourguignon d', 16971782.
[Description geographique de l'Afrique] : [codice
da Casa Palmela] / [par d'Anville].

f. : il., tabelas de declinação, mapas, brasões ; 19
cm. - Verso das f. em branco. - Texto
fotocopiado. - Tem junto anot. ms. autógrafas de
Luis de Albuquerque alusivas à obra. - Anot. ms.
autógrafas de Luis de Albuquerque, na f. de
guarda "Esta é a 1ª edição desta obra. Outras
edições: Sevilha, Antonio Alvarez, 1556 (ex. na b.
Nacional de Madrid)". - Publicado originalmente:
Sevilla : en casa de Anton Alvarez, 1551.

[96] f. ; 4º (22 cm). - Tít. retirado da p. de
apresentação do texto. - Texto manuscrito,
fotografado. - Verso das f. em branco, encad. Carimbo do encadernador Correia. - Carimbo dos
Laboratórios Fototécnicos. - Contém: Mémoire
où l'on traite de la communication d'un côté de
l'Áfrique à autre. - Description géographique de
la partie d'Afrique située au sud de la ligne
équinoxiale, et représentée... - Danville
Geographe ordinaire du Roi. - Contém cópia de
uma carta de 1725, em português, de autor
desconhecido. - Texto em francês.

Cota: Cart-S/10.4-0370

LAVANHA, João Baptista, ca. 1555-1624.
Regimento nautico / de João Baptista Lavanha...
- [1ª ed.].
37, [2 br.] f. : il., tab. ; 4º (21 cm). - Assin: A-D//8,
E//6. - Texto fotocopiado. - Carimbos da
"Biblioteca da Universidade de Coimbra". - Cópia
do ex. da Biblioteca Geral da Universidade de
Coimbra. - Contém: Taboa da declinação do Sol,
sendo a maior de 23 graos, & 28 minutos. - f. [15
v]-[23 v]. - Publicado originalmente: Em Lisboa :
em casa de Simão Lopez, 1595.

Cota: Cart-S/10.4-0364

AVELAR, André de, 1546-1623?
Sphaerae vtriusq : tabella ad sphaerae huius
mundi faciliorem enucleationem / autore Andrea
d'Auellar...
[1 br., 8], 104, [4, 1 br.] f. : il., gráficos, carta
desdobr. ; 8º (14 cm). - Assin: []//1, //A1//8, AN//8, O//4, []//1. - Texto fotocopiado. - Folhas
encadernadas. - Carimbo do encadernador
Correia. - Publicado originalmente: Conimbricae :
apud Anton. Barrerium, 1593.

Cota: Cart-S/10.4-0365

LI, Andrés de, fl. séc.16.
[Reportório dos tempos] / [Andrés de Li] ;
[trel'adado de castelhano em portugues per
Valentym Fernádez alemã].

Cota: Cart-S/10.4-0359
[151] f. : il. ; 14x9 cm. - Data da reprod.: ca 1970.
- Verso das f. em branco. - Reprodução
fotográfica. Folhas soltas em capa de cartão,
com atilhos de algodão verde. - Publicado
originalmente: Lisboa : [s.n.], 1518. - Texto em
português.

CORTÉS, Martín, 1545-1582.
Breve compendio de la sphera y de la arte de
navegar : con nuevos instrumentos y reglas,
exemplificado con muy subtiles
demonstraciones / compuesto por Martin
Cortes...

Cota: Cart-S/10.4-0358
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[Livro de Marinharia de Gaspar Moreira]
[Livro de Marinharia de Gaspar Moreira] :
[códice ms. nº 58 do Fundo Português da
Biblioteca Nacional de Paris].

WRIGHT, Edward, 1558?-1615.
Certain errors in navigation / Detected and
corrected by Edw. Wright ; with many additions
that were not in the former editions. The
division of the whole art of navigation. - [3rd
ed.].

f. : tab. de declinação, fac-sím. ; 19 cm. - Tít. e
autor retirado da lombada. - Texto manuscrito,
fotocopiado. Folhas soltas em capa de cartão,
com atilhos de algodão verde. Carimbo do
encardenador Correia. - Contém a ind. ms.
"Roteiros ... da Real Academia de la Historia
(Madrid) Ms. 4º sig. 15". - Verso das f. em
branco. - Versão do original: org. provavelmente
após 1595. - Texto em português.

[23] f., 224 (i.e. 212), 110, 20 p. : il., mapas, tab.,
diagr. ; 19 cm. - Dados do colofon, no final da
parte 2. - P. 185-212 erradamente num. 197224. - Texto fotocopiado. - Verso das f. em
branco. - Carimbo do encadernador Correia. Contém: P. 2: The division of the whole art of
navigation / trad. ing. de: Compendio de la arte
navegar [de Rodrigo Zamorano]. - P. 3: The havefinding art, or The way to find any haven or place
appoynted at sea / trad ing. de: De Havenvinding
di Simon Stevins. - Publicado originalmente:
London: Printed by Joseph Moxon, and sold at
his shop..., 1657.

Cota: Cart-S/10.4-0360

NEUGEBAUER, Paul V., 1878-1940.
Sterntafeln von 4000 vor Chr. bis zur Gegenwart
: nebst Hilfsmitteln zur Berechnung von
Sternpositionen zwischen 4000 vor Chr. and
3000 nach Chr. : zum Gebrauch fur Historiker,
Philologen und Astronomen / bearbeitet von
Paul V. Neugebauer.

Cota: Cart-S/10.4-0368

ZAMORANO, Rodrigo, 1542-1620.
Compendio del arte de navegar / del Licenciado
Rodrigo Çamorano, Cosmografo y Piloto mayor
de su Magestad.

85 p. : tab. de declinação ; 19 cm. - Tafeln zur
astronomischen Chronologie ; 1. - Texto
fotocopiado. - Carimbo do encadernador
Correia. - Publicado originalmente: Leipzig : J. C.
Hinrichs'sche Buchhandlung, 1912.

[3], [62] f. : il., grav., tab. de declinação ; 4º (22
cm). - Marca do impr. Juan de León na p. de tít.
Retrato do autor no verso da p. de tít. - Texto
fotocopiado. - Cópia do ex. da Biblioteca Geral
da Universidade de Coimbra. - Gravuras xilograv.
representando instrumentos de navegação e
tabelas. - Publicado originalmente: Sevilla : en
casa de Iuan de Leon, año 1591.

Cota: Cart-S/10.4-0361

SÁ, Valentim de, fl. 16-Regimento da navegaçam no qual se contem ...
dirigido a Sebastião Celar de Menezes, ordenado
novamente por Valentim de Saa ...

Cota: Cart-S/10.4-0363
Em Lisboa : por Pedro Craesbeeck, 1624. - [2], 46
f. : tab. de declinação ; 4º. - Cópia do ex. da
Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Texto fotocopiado. - Carimbos da "Biblioteca da
Universidade de Coimbra" e da "Livraria da
Universidade".
Cota: Cart-S/10.4-0362
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