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BOSTANABAD, Mina Saee, 1985A semidefinite approach to algebraic optimization / Mina Saee
Bostanabad.
Coimbra : [s.n.], 2020. - xiii, 86 p. : il., tab. ; 30 cm. - Data na capa: 2019.
- Tese de doutoramento em Matemática, apresentada ao Departamento
de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra, sob a orientação de João Eduardo da Silveira Gouveia. Bibliografia: p. 83-86.
Cota: DOU/BOS/2020
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autorizado]
Monografias
AILLAUD, J. P., ca. 1813-1867.
Notice sur l'état actuel de la publication de
l'atlas de M. le Vte. de Santarém, composé de
mappe mondes, de portulans... / [anthologie
organisée] par J.- P. Aillaud.

BORRI, Cristoforo, 1583-1632.
Arte de navegar (1628) / pelo Padre Mestre
Cristóvão Bruno ; prefácio por A. Fontoura da
Costa.

Paris : Imp. Maulde et Renou, 1846. - 56 p. : 23
cm.

[Lisboa] : Agência Geral das Colónias, 1940. - X,
148, [1] p. est. : il. ; 23 cm. - Transcrição do
manuscrito da Biblioteca Geral Univ. Coimbra
(códice nº 44). - Ed. comemorativa do duplo
centenário da Fundação e Restauração de
Portugal. - Contém: 1ª pt.: Dos princípios e
fundamentos comuns a toda a arte de navegar ;
2ª pt.: Do caminho de Leste Oeste.

Cota: Cart-S/Cx01.08-0666

ALBUQUERQUE, Luís de, 1917-1992.
Sobre um manuscrito quatrocentista do
"Tratado da esfera" de Sacrobosco / Luis
Mendonça de Albuquerque.

Cota: Cart-S/10.4-0560
Coimbra : Tip. da Atlântida, 1959. - 39 p., [2] f.
facsim. ; 24 cm. - Sep. de : "Rev. da Fac. de
Ciências da Universidade de Coimbra", vol. 28. Contém a transcrição do manuscrito. - Inclui
bibliografia.

BOURNE, William, m.1583.
A booke called the treasure for traueilers,
deuided into fiue bookes or partes, contayning
very necessary matters, for all sortes of
trauailers, eyther by sea or by lande / written by
William Bourne.

Cota: Cart-S/Cx01.10-0077

AVELAR, André de, 1546-1623?
In theoricas Septem Planet. Purbachii et Oct.ae
shae eiusdem/ Apostillae Recté ex= / plicatae /
/ a. D. Preceptore meo Andrea d'Auellar. In alma
Conim/bricesis Accad.a /Chatedrae Ma =
/thematicae Meritiss.o Professore Conimbricae.

f. : il., ; 19 cm. - Texto fotocopiado. - Verso das f.
em branco. - Cada livro possui paginação
separada. - Publicado originalmente: London : By
Thomas Dawson for Thomas Woodcocke,
dwelling in Paules Churchyarde, at the sygne of
the blacke Beare, 1578.

f. : il. ; 19 cm. - Erros de foliação: P. [88] num. 89
seguindo errada até ao final. - Na p. de rosto:
insígnias da Companhia de Jesus. - Reprodução
fotográfica, em papel «Gevaert», feita a partir do
manuscrito do Monasterio de San Lorenzo de El
Excorial, ref. &-IV-9 ; f. encadernadas ; v. das f.
em branco. - Ind. mns.:"Prof. Peixoto, Coimbra",
na primeira f. cop. - Versão do original: Séc. XVII.

Cota: Cart-S/10.4-0373

CHAVES, Jerónimo de 1523-1574.
Chronographia o Reportorio de tiempos, el mas
copioso y precisso, que hasta ahora ha salido a
luz / Compuesto por Hieronimo de Chaues,
Astrologo y Cosmographo...

Cota: Cart-S/10.4-0378
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f. : il., ; 19 cm. - Texto fotocopiado. - Verso das f.
em branco. - Publicado originalmente: En Sevilla
(en la calle de la Sierpe) : En casa de Fernando
Diaz, 1584.

Encadernaçäo da época em pele castanha, com
lombada de cinco nervos, gravada a ferros
dourados e rótulo castanho.
Cart-S/10.4-0469

Cota: Cart-S/10.4-0374
Examen i censura por el doctor Simon de
Tovar...
Examen i censura por el doctor Simon de Tovar,
del modo de averiguar las Alturas de las tierras,
por la altura de la Estrella del Norte, tomada con
la Ballestilla : En que se demuestran los muchos
errores que ay en todas las reglas, que para esto
se Áan usado hasta agora...

The concise Oxford dictionary of current English
The concise Oxford dictionary of current English
/ edited by H. W. Fowler, F. G. Fowler ; based on
the Oxford dictionary. - 4th ed. / rev. by E.
McIntosh.
Oxford : Clarendon Press, 1959. - xvi, 1552 p. ; 19
cm. - Texto a 2 colns. - [6ª] reimp. da ed. de
1951.

f. : il., fig. geométricas, diagr. ; 19 cm. - Sob o pé
de imprensa "Con privilegio". - Reprodução
fotográfica em papel «Gevaert», feita a partir do
ex. do British Museum; v. das f. em branco; f.
encadernadas. - Carimbo do encadernador
Correia. - Publicado originalmente: por Rodrigo
de Cabrera, 1595.

Cota: Cart-S/G.3-0097

COSTA, Francisco da.
[Tratado de navegação] : [British Museum,
Egerton ms 2063] / [Francisco da Costa].

Cota: Cart-S/10.4-0376
f. 108-119 ; 19 cm. - Tít. retirado da lombada. Reprodução fotográfica parcial do códice nº
2063 da colecção Egerton de manuscritos do
British Museum, referenciado em «Estudos de
história», por Luis de ALbuquerque. Paris, 1892,
p. 324. - Consulta restrita: material frágil. - Data
da reprodução: maio-junho/1961.

FERNANDEZ NAVARRETE, Martin.
Disertacion sobre la historia de la nautica y de
las ciencias matematicas que han contribuido á
sus progresos entre los espanoles / obra
póstuma del Martin Fernandez Navarrete.

Cota: Cart-S/10.4-0357

Madrid : Imprenta de la Viuda de Calero, 1846. 421 p. ; 23 cm.

DULAGUE, Vincent François Jean Noël, 17291805.
Leçons de navigation / [par M. Dulague].

Cota: Cart-S/10.3-0278

MA, Huan, fl.1414-1451.
Ying-yai sheng-lan: 'The overall survey of the
ocean's shores' [1433] / Ma Huan; translated
from the Chinese text edited by Feng Ch'engChün; with introd. notes and appendices by J. V.
G. Mills.

A Rouen : Chez la veuve Besongne et J.J.
Besongne libraire au Palais, 1768. - xv, [1], 45[3], 318, [2], p., [8] f. est. (desdobr.), 50 p., [2 ] f.
: il., tab. ; 8º (21 cm.). - Errata no v. da f. xv.. - Sig.
*8, A-T8, V7, a-f4, g1, a-c8. - Tít. e dados da publ.
no interior do front.. - Front. alegórico na p. de
tít. e 8 f. est. (num. de A a H) ass. Gouël. - Nome
do autor retirado de obras de referência: Vincent
Francois Jean Noel Dulague. - Cabeções e
vinhetas xilograv. - Glosas marginais. –

Cambridge : Published for the Hakluyt Society at
the University Press, 1970. - xix, 393 p. il., mapas
(1 desdobr. em bolsa), retrato; cop 24 cm. - The
Hakluyt Society. Extra series ; 42. - Bibliografia:
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p. 352-366. - Índice. - Texto em inglês, com
algumas partes em chinês. - ISBN 0521010322.

e ilhas occidentais, e orientaes...] / [por Manoel
Pimentel].

Cota: Cart-S/10.4-0728

p. : il., mapas ; 26 cm. - Tít., autor e dados
relativos à versão original retirados de fonte
externa. - Reprodução fotocopiada, em 2 partes:
a 1ª p. contém: "Arte de navegar...", [5] f., 217 p.
(faltam as f. 17 e 153); f. soltas em cxa. de cartão
(19x13 cm.) ; a 2ª p. contém: "Roteiros...", p.
221-565; f. soltas em cxa. de cartão (26x19 cm). Consulta restrita: material frágil. - Publicado
originalmente: Agora novamente emendado, et
accrescentadas muitas derrotas novas, Lisboa :
na Officina Real Deslandesiana, 1712.

MEDINA, Pedro de, 1493?-1567?
Arte de navegar en que se contienen todas las
reglas,declaraciones, secretos y avisos q a la
buena navagacio son necessarios, y se debe
saber... / hecha por el maestro Pedro de Medina.
f. : il., mapas ; 19 cm. - Sob o pé de imprensa
"Con privilegio imperial". - Texto fotocopiado. Texto a duas colns. - Verso das f. em branco. Palau, 159664. - Publicado originalmente:
Valladolid : en casa de Francisco Fernández de
Córdoba, 1545.

Cota: Cart-S/10.3-0671 (P. 1)
Cart-S/10.3-0671A (P. 2)

Cota: Cart-S/10.4-0372

REGO, Francisco Xavier do, fl. 1764.
Tratado completo da navegaçaõ... / offerecido a
Elrey Nosso Senhor D. Joseph I por Francisco
Xavier do Rego.

MORENO, Augusto, 1870-1955.
Dicionário complementar da lingua portuguesa :
(ortoépico, ortográfico e etimológico) com um
glossário de arcaísmos e uma lista das principais
locuções estrangeiras aplicáveis em português /
Augusto Moreno. - 6ª ed. melhorada e em
rigorosa harmonia com as bases do acordo
ortográfico Luso-Brasileiro de 1945.

Lisboa : Na Officina de Antonio Vicente da Silva,
Anno MDCCLXIV [1764]. - [16], 504 p., 11, [9] f.
desdobr. : il., mapas; 4º (21 cm.). - Sob pé de
imprensa: "Com todas as licenças necessarias". Sob o pé de imprensa: "Vende-se em caza de
Luiz Antonio Alfeiraõ, Mercador de livros". Cabeções e iniciais capitais xilograv. Encadernaçäo da época em pele castanha, com
lombada de quatro nervos, gravada a ferros
dourados e com a lombada danificada.

Porto : Editora Educação Nacional, 1954. - 1412
p. ; 20 cm. - Texto a 2 colns.
Cota: Cart-S/G.3-0099

Cota: Cart-S/10.4-0549
NUNES, Leonardo.
Crónica de Dom João de Castro / by Leonardo
Nunes ; ed. with an introd. by J. D. M. Ford.

RODRIGUES, Vicente, ?-1592.
Roteiro de Portugal pera a India / por Vicente
Rodrigues, & Pillotos modernos. - Segunda vez
impresso.

Cambridge (Mass.) : Harvard University Press,
1936. - XXVIII, 241 p. ; 22 cm.

46 f. ; 4º (20 cm). - Anotações mns, do punho de
de A. Cortesão: "Este exemplar pode estar
incompleto?". - Carimbo da Livraria da
Universidade. - Reprodução fotocopiada; f.
encadernadas. - Publicado originalmente: Lisboa,
Pedro Craesbeeck, 1624.

Cota: Cart-S/10.3-0060

PIMENTEL, Manuel, 1650-1719.
[Arte de navegar ... e roteiro das viagens, e
costas maritimas de Guiné, Angola, Brazil, Indias,
4

Cota: Cart-S/10.4-0451

2 vol : tab. ; 19 cm. - Reprodução fotográfica em
papel «Gevaert» com brilho, feita a partir do
manuscrito da Biblioteca da Ajuda; f.
encadernadas. - Verso das f. em branco. Consulta restrita: material frágil. - Texto em
latim.
Vol. 1.

Tabulae astronomicae compositae post tabulas
Alphonsi circa annú gratiae 1321
Tabulae astronomicae compositae post tabulas
Alphonsi circa annú gratiae 1321 : [Cod. 52/VI/25
Biblioteca da Ajuda].

Cota: Cart-S/10.4-0377
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