Não recomendável a menores de 14 anos.
Contém pequenos elementos e/ou acessórios
suscetíveis de serem ingeridos.
Maqueta completa em 140 entregas.
Suporte de exposição não incluído.

O PODEROSO VASO DE GUERRA DE LUÍS XIV

CONSTRUA O IMPONENTE NAVIO DA MARINHA FRANCESA DO SÉCULO XVII

Escala:

1/59

www.altaya.pt

DESCUBRA A GRANDE HISTÓRIA DO AMBITIEUX,
NAVIO-ALMIRANTE DA PODEROSA FROTA FRANCESA DO SÉCULO XVII

Imponente com o seus 80 canhões, mas com
capacidade para embarcar até 96, o Ambitieux era
um navio poderoso, um vaso de guerra de 1.ª classe
com três cobertas, o orgulho da frota de Luís xiv.

Escala:

1/59

A terrível Batalha
de La Hougue

O

Ambitieux esteve envolvido
na batalha ao largo de
Barfleur, em 29 maio de 1692,
no seio da frota comandada
pelo vice-almirante Philippe
de Valois, marquês de
Villette-Mursay. Quando
o Soleil Royal aí sofre danos irreparáveis,
é no Ambitieux que o conde de Tourville
manda içar as suas cores para a partir dele
comandar uma frota de 10 navios.
Dominadas em número pela frota inglesa,
as forças francesas encontram refúgio na baía
de la Hougue na noite de 31 Maio de 1692,
onde, com o apoio de Luís xiv, o católico
Jaime ii reuniu as suas tropas com vista a um
desembarque em Inglaterra. Tal como os outros
navios, o Ambitieux sofrerá neste enclave os
ataques incessantes dos britânicos, que levarão
o comandante, em 2 de junho, a incendiar o
navio para evitar a sua captura.

FICHA TÉCNICA
Tipo: Vaso de três cobertas de 1.ª classe
Construtor: H. Maillet.
Início da construção: 1691
Entrada ao serviço: 1692
Local de construção: Rochefort
Tonelagem: 1530 toneladas
Tripulação: 730 homens
Dimensões do casco: 51,3 x 14,5 m
Comprimento total: 57,4 m
Altura total: 52 m

O Ambitieux constitui hoje uma atração para
os amantes de mergulho. Os seus destroços
encontram-se próximos da ilha de Tatihou,
na Normandia.

Armamento máximo: 96 canhões
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VIVA UMA GRANDE AVENTURA AO CONSTRUIR A EXCECIONAL
MAQUETA DO AMBITIEUX

G

raças a esta coleção excecional,
irá construir, passo a passo,
a réplica fiel do Ambitieux,
vaso-almirante da frota de
Luís xiv.
A sua maqueta do Ambitieux é uma
excecional obra de colecionador. Ao longo das
entregas irá receber e descobrir peças de grande
qualidade. Detenha o seu olhar, nomeadamente na
popa de metal dourado e no rigor dos pormenores
dos seus elementos decorativos.
Feita de madeira, a maqueta dispõe também de
numerosos acessórios de metal com belíssimo

acabamento. Desta forma irá encantar os amantes
mais exigentes do modelismo naval, mas graças às
nossas instruções detalhadas, é também dirigida
às pessoas menos experimentadas, que podem
assim seguir, semana após semana, passo a passo,
as instruções de montagem fornecidas em cada
fascículo da coleção.
Não hesite, cosntrua este majestoso vaso da frota
real francesa e, nas páginas dos fascículos da
coleção, parta à descoberta da história do combate
naval, da evolução do seu armamento e das
suas estratégias, pois «Quem domina o mar,
dominará o mundo»".

Âncoras e gruas de manobras
produzidas com um cuidado
minucioso e grande fidelidade.

Mastro e cordame de grande
realismo.

Peças ornamentais moldadas
em metal.

Popa ricamente pormenorizada e
decorações produzidas com metal
dourado.

MAQUETA DO AMBITIEUX
Escala: 1/59

Comprimento total da maqueta: 973 mm

Comprimento total do casco: 878 mm

Altura total da maqueta: 881 mm

Largura total do casco: 219 mm

Largura total da maqueta: 415 mm

Suporte de exposição não incluído.
Coleção completa em 140 entregas.

PASSO A PASSO, CONSTRUA ESTE MAG NÍFICO VASO DE GUERRA DE 1.ª CLASSE!

E

m cada entrega, receba o seu fascículo
acompanhado de novas peças e dos
materiais necessários para construir
o seu navio.

A maqueta do Ambitieux integra as técnicas de modelismo mais
recentes. Os materiais foram cuidadosamente estudados e as peças
elaboradas com o maior rigor.

SÃO FORNECIDAS TODAS AS PEÇAS
• Velas recortadas e cosidas
• Peças de madeira pré-recortadas
• Suportes dos canhões pré-recortados
• Cortes do cavername concebidos para facilitar a montagem e para
um ajuste perfeito do casco

CUIDADO NO PORMENOR E ELEMENTOS DECORATIVOS
Com cada fascículo são entregues os principais componentes adicionais
necessários para a montagem passo a passo do Ambitieux.
• Cordame e polias
• Peças de artilharia
• Pavilhões e estandartes

MONTAGEM FÁCIL E
EXPLICADA PASSO A PASSO

UMA VERDADEIRA ENCICLOPÉDIA
DO COMBATE NAVAL

N

a rubrica «A guerra no mar» desta coleção,
ricamente ilustrada, irá encontrar informações
históricas e técnicas completas e detalhadas sobre
o mundo da navegação.

«Quem domina o mar, dominará
o mundo». Esta convicção do célebre corsário

UMA MONTAGEM FÁCIL
EXPLICADA PASSO A PASSO!

P

ara construir o navio original, foram necessárias
numerosas mãos. Hoje, pode construir a sua maqueta
com as suas próprias mãos, da maneira mais simples
que pode imaginar.

Desde o primeiro dia, experimente o prazer de construir o
majestoso Ambitieux, seguindo as instruções passo a passo,
fáceis e pormenorizadas, que encontrará em cada fascículo.
Explicações claras e simples, com fotografias que ilustram
cada fase da montagem, irão tornar fácil todo o processo
de montagem.

inglês Sir Walter Raleigh foi partilhada, antes
e depois dele, por numerosos países e muitas
civilizações. Todavia, esta luta pela supremacia
nos mares não foi só marcada por confrontos,
mas também pelo contínuo progresso em matéria
de ciência da navegação, de tecnologia e técnica de
construção. Nesta rubrica, intitulada
«A guerra no mar», evocaremos as pequenas
e as grandes batalhas navais, desde a do Nilo,
a primeira da história, até aos combates mais recentes.
Evocaremos também a evolução das estratégias e
das táticas das marinhas de guerra, os progressos
em matéria de armamento e da construção naval,
assim como os acontecimentos decisivos do perpétuo
combate pelo domínio das rotas marítimas e a
exploração das riquezas do mar.

É MUITO FÁCIL!
Preparámos tudo para que a montagem desta maqueta
seja o mais fácil possível e possa admirá-la em todo
o seu esplendor uma vez concluída. Sinta o prazer de
construir com as suas próprias mãos um dos navios
mais impressionantes da sua época, graças a instruções
de montagem detalhadas e a fotos explicativas para
o ajudarem passo a passo, e além disso com todos os
truques e técnicas do modelismo naval.

As condições e informações aqui disponibilizadas aplicam-se exclusivamente a esta coleção. Os artigos publicados para venda encontram-se limitados ao stock existente. A Editorial Planeta DeAgostini reserva-se o direito de fazer
correções e alterações à informação e conteúdos aqui disponibilizados sempre que necessário. Embora a Editorial Planeta DeAgostini desenvolva esforços para fornecer informação exata e atualizada, poderão suceder imprevistos,
incorreções ou erros de escrita de natureza involuntária que serão sujeitos à devida correção. Os produtos apresentados podem sofrer alterações por imperativos técnicos alheios à editora.

MONTAGEM FÁCIL E
EXPLICADA PASSO A PASSO
O PODEROSO VASO DE GUERRA DE LUÍS XIV

A BASE DE CORTE
Esta base ser-lhe-á da maior utilidade durante todo o
processo de montagem da sua maqueta.
(Dimensões: 21,5 x 30 x 0,2 cm)
Grátis com a entrega n.º 12.

O SUPORTE DE MONTAGEM
Graças a este suporte, poderá perfeitamente manter estável e segura a
estrutura da maqueta durante o processo de montagem. É um elemento
indispensável para assegurar estabilidade e precisão, essencial para
garantir um resultado final impecável de efeito espetacular.
Grátis com a entrega n.º 29.

O KIT DE FERRAMENTAS
Completo, prático e indispensável, o kit de ferramentas foi
especialmente concebido para realizar as tarefas elementares do
modelismo naval e para obter resultados dignos de um profissional.
Grátis com a entrega n.º 40.

A PLACA PERSONALIZADA
Esta placa exclusiva de madeira com o nome do navio será
personalizada com os seus nome e apelido, para fazer da
sua maqueta um modelo único.
Grátis com a entrega n.º 77.
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