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Yo/a de :Jl berlura ... 

Ao criar 0 Boletim Infonnativo do 
Instituto Hidrognifico - HIDROMAR 
com a periodicidade mensal, pretende
-se colmatar uma falha que nonnalmente 
existe nas organizayoes com muito 
diferenciadas areas funcionais e muita 
ocupayiio e empenho no trabalho dos que 
a integram: a falta deinfonnayao intema. 

Mas tam bern no que toca ao 
conhecimento externo, mesmo na 
propria Marinha, no respeitante ao que 
e, 0 que faz e 0 que vale 0 Instituto 
Hidrografico (IH), 0 conhecimento e 
muito reduzido e mesmo inexistente em 
muitos casos, pelo que 0 HIDROMAR 
igualmente se dirige ao exterior do IH. 

Como qualquer iniciativa, ela so 
vale e so perdura na medida do empenho 
daqueles que com 0 seu esforyo e os 
seus conhecimentos a alimentarem com 
o seu labor. No nosso caso, e uma tarefa 
em que a colaborayao de cada urn dos 
que trabalham no IH sera bernvinda e 
detenninante do sucesso do objectivo que 
o HIDROMAR se propoe: mantenno-
nos infonnados do que nas outras areas 
de trabalho se faz, dos seus sucessos e 
contratempos; e porque nao dos seus 
"sonhos11? 

Que ninguem se iniba de colaborar 
com a sua infonnayao porque nao tern 
tempo, ou se julga menos apto a 
transm itir por escrito 0 que no seu 
pensamento Ihe ocorre. Dirija-se it 
Direcyao dos Serviyos de 
Documentayao e fale, sugira, com unique 
o que gostaria que aparecesse no 
Boletim, pois ali Ihe indicarao como dar 
fonna it sua ideia. 

Que 0 HIDROMAR tenha sucesso 
e alcance os objectiv~s a que se propoe, 
SaO os meus votos. 

Urn born sucesso! 
Jose Augusto Moraes Sarmento Gouveia 

V/Alm 

Camara ao Director-Geral do Instituto Hidrografico 

INSTITUTO HIDROGRAFICO 
CONDECORADO PELA 
CAMARA DO SEIXAL 

Pelo trabalho que realizou no Concelho do Seixal decidiu a 
sua Camara Municipal atribuir a Medalha de Honra do Concelho ao 
Instituto Hidrogratico. Na mesma ocasiao foi atribuida ao Director 
Geral do IH, Vice Almirante Sarmento Gouveia, a Medalha de Merito 
Municipal. 

Nunca e tarde para trazer a lodos nos esla honra que nos foi concedida pela 
Camara Municipal do Seixal. Uma condecora~o a institui~o em que trabalhamos reflecte
se em todos nos, pois somos 0 corpo humane do Instituto. 

A Medalha foi-nos imposta, na pessoa do Almirante Director-Geral, durante as 
comemora<;6es do 159' aniversario da edilidade seixalense. Aocasiiio foi a 6 de Novembro 
passado, noAuditorio do Forum Cultural do Seixal e perante uma assistlmcia de cenlenas 



GRUPO DE ENGENHEIROS DO SHOM 
VISITA 0 IH 

Esta visita efectuou-se no ambito do projecto INTIMATE (INternal Tide Investigation by Mean of 
Acoustic Tomography Experiments) durante 0 qual se ira efectuar, em Junho, uma campanha conjunta 
entre 0 Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine / Centre Militaire d'Oceanographie 

Neste projecto ira ser testado urn metodo para 
"J.-<ervas:ao da distribuis:ao de temperaturas e a sua 
vanas:ao associada its mares sob a forma de ondas 
intemas (mares intemas) a Norte do canhao da 
Nazare, utilizando 0 som a propagar-se em aguas 
pouco profundas como indicador. Esta tecnica e 
denominada de TOMOGRAFIA ACOSTICA e ja tern 
sido utilizada em estudos oceanogrMicos em aguas 
profundas. Contudo, a camada sedimentar superficial 
vai deformar os impulsos acusticos emitidos pelo que 
a utilizas:ao deste metoda em aguas pouco profundas 
se toma mais complicada, exigindo modelos de 
propagas:ao acustica mais complexos e urn 
processamento de sinal igualmente mais elaborado. 
Espera-se validar este metodo de observas:ao e obter 
urna imagem tri-dimensional do campo das mares 
intemas a Norte do canhao da Nazare, a qual podera 

INSTITUTO HIDROGRAFICO 
CONDECORADO PELA 

CAMARA DO SEIXAL(cont capa) 
de pessoas 0 Presidente da Camara do Seixal, Euf,,;zio Filipe, salientou que esla 
honra 56 foi atrbuida antes a tres individualidades: 0 Presidente da Republica; 0 

Bispo da Diocese de SetUbal, e; 0 escntor Manuel da Fonseca. 

Nao sao as INAZ 0 pnmeiro contacto do IH com a comunidade do 
Seixal, ha mais de trinta anos que este Concelho alberga servi",s do Instituto 
portanto, esta e ja uma ve/ha rela<;;;o. Arecente recupera,ao dos pavilh6es da 
Azinheira, 0 seu patnm6nio hist6rico e arqurr8ct6nico terao renovado esla liga<;ao. 
Lembremos que 0 moinho de vento que se encontra nas INAZ e 0 tinico moinho 
de vento do Concelho, conhecido peios seus moinhos de mare, um dos quais se 
encontra anda a funcicoa' paa que poss<J1lC6 goza aquila que foi uma caa:leristica 
regional importante, a moagem da fannha para abastecer Usboa. 

Foi na sessao camarana de 18 de Outubro de 1995 que foi tomada a 
decisao de agraciar 0 Instituto Hidrografico da Mannha com a Medalha de Honra 
do Concelho e 0 ViceAlmirante Sarmento Gouveia, seu Director·Geral, com a 
Medalha de Mento Municipal. 

Esta honra nao podena deixar de, de novo, ser trazida a nossa aten<;ao, 
pois se trata de 0 reconhecimento de uma comunidade em queeslamos insendos 
e para odesenvolvimento da qual podemos contribuir de uma fonma significativa. 
Assim sejamos capazes.Jo~AguiM 

ser utilizada para a adapta9ao de modelos que nos 
permitam avaliar a sua importancia na dinfunica da 
regiao e da plataforma e bordo da plataforma Oeste 
de Portugal e defmir metodologias de observa9ao de 
grandezas fisicas e quimicas evitando 0 efeito de 
"aliaising" . 

Este projecto conta com a participas:ao da 
Universidade do Algarve (processamento do sinal 
acustico) e da Universidade de New Jersey 
(modelas:ao), paraalem do SHOMICMO (tomografia 
acustica e campanhas de mar) e do IH (Oceanografia 
e campanhas de mar). 

Nesta visita foi tratado exclusivamente 0 aspecto 
do posicionamento dos navios que irao efectuar os 
testes de mar tendo ficado acordado que 0 SHOM 
ira instalar urna estas:ao GPS diferencial HF no farol 
do Cabo Raso entre Abril e Novembro de 1996. 

Cap .Ten . Ferrei ra Coelho 

Divisao de Navego<;ao ouvida sobre 
acidentes maritimos 

o Instituto e a autoridade em questoes de 
seguranc;:a de navegac;:ao envolvendo navios da 
Armada, atraves do seu Director Geral, e foi nessa 
capacidade que a Divisao de Navegac;:ao emitiu tres 
pareceres em relac;:ao aos acidentes maritimos que 
tiveram lugar nos ultimos meses de 1995. 

Os tecnicos da Divisao avaliaram estes 
acontecimentos a luz dos diversos regulamentos que 
regulam 0 trafego maritimo e emitiram 0 seu parecer 
em relac;:ao ao seu cumprimento entre os elementos 
envolvidos. 

Estes pareceres sao indispensaveis para a 
atribuic;:iio de responsabilidades em caso de acidente 
e para a avaliac;:ao de cad a caso, nao 56 para que 
se possa apurar do que se passou, mas tambem 
para propor modificac;:oes que possam vir a melhorar 
as prestac;:oes e evitar acidentes em casas 
semelhantes no futuro. 
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A pedido do I NAG 

INSTITUTO HIDROGRAFICO 
ESTUDA RIO TRANCAo 

o Instituto Hidrografico esta a proceder ao estudo morfologico do rio Trancao e ainda do rio de 
Loures e da ribeira da Povoa, numa extensao que totaliza mais de doze quilometros a partir da foz, 
no rio Tejo. Este trabalho que envolve diversas divisoes e brigadas daquele organismo da Marinha 
efectua-se a pedido no Instituto 
Nacional da Agua, entidade que 
depende directamente do 
Ministerio do Mar. 

Numa primeira fase e em 
fungao dos prazos previstos 
para a realizagao da EXPO'98, 
o trabalho desenvolve-se no rio 
Trancao ate 2,6 quilometros a 
contar da foz, em Beirolas. A 
partir de ali, os trabalhos 
prosseguirao ate atingir 7,5 
quilometros no mesmo rio , 3 
quilometros no rio de Loures, 
principal afluente do rio Trancao 
e ainda 2 quilometros na 
Ribeira da P6voa. 

Os trabalhos em questao 
implicam 0 levantamento 
hidrognlfico e topografico no 
leito e margens at raves da 

em tres locais diferentes e a 
recolha de amostras de 

execugao de cerca de cem sedimentos com vista a 

o Instituto Hidrogrilfico 
deslocou para 0 local uma 
Brigada Hidrografica e equipas 
pertencentes as Divisoes de 
Oceanografia Fisica, Geologia 

perfis, 0 estudo do caudal 
atraves da col he ita de dados de 
mare e medigao de correntes 

determinagao dos poluentes 
que vem contaminando aquele 
curso de agua. Marinha e Quimica e 

Poluigao, sendo os dados 
recolhidos tratados pelos 
mais sofisticados meios 

""0:'':;': tecnicos de que dispoe. 
Os estudos que estao a 

ser efectuados pelo Instituto 
Hidrografico nesta primeira 
fase deverao ficar 
concluidos durante 0 

proximo ana de modo a 
permitir a despoluiyao do rio 
Trancao e a regularizagao 
das suas margens antes do 
inicio da realizagao da 
EXPO'98. Ca'o,G"",., 



INSTITUTO INAUGURA 
o Instituto Hidrografico assinalou a passagem dos seus 35 anos de existencia com a inaugura!;ao, 

nas Instala!;oes Navais da Azinheira, de uma base para aterragem de helicopteros, a qual satisfaz 
todos os requisitos com vista a sua utiliza!;ao pelos Puma. A cerimonia inaugural foi presidida pelo 
Director-Geral, V/Almirante Sarmento Gouveia, e contou com a colabora!;ao da For!;a Aerea 
Portuguesa e da Esquadrilha de Helicopteros da Marinha. 

No ambito de um protocolo que 
vai dentro em breve ser celebrado 
com a Camara Municipal do 
Seixal , este heliporto passara 
tambem a ser utilizado pelos 
servi90s de protec9ao civil : 
bombeiros, Misericordia e Cruz 
Vermelha. 

Entre as individualidades que 
estiveram presentes nas 
comemora90es do Dia da 
Unidade do Instituto, destacam-se 
a Presidente da Camara 
Municipal do Seixal, Dr. Eufrazio 
Filipe, que se fez acompanhar par 
diversos vereadores, a Dr. Manuel 
Gameiro e a Dr. Elias Quadros, 
respectivamente Director-Geral 
de Pessoal e Director-Geral das 
Infra-estruturas , ambos do 
Ministerio da Defesa Nacional, a 

Comandante da Base Aerea nO 6, 
Coronel Fernando Rodrigues e 
ainda a ClAim. Pereira Germano 
eo Cap/Ten. Rodrigues da Costa, 

da Revista da Armada . 
Ainda no ambito daquelas 

comemora90es, teve lugar uma 
exposi9ao de trabalhos de 
fotografia e pintura produzidos por 
funcion<irios do Instituto 
Hidrogr<3fico, a qual foi inaugurada 
no moinho de vento existente nas 
suas instala90es, 
recentemente restaurado 
com respeito pela sua 
tra9a arquitectonica . 
original. Refira-se que" . 
numa regiao onde . 
abundam as moinhos de 
mare , este e a unico 
moinho de vento existente, 
agora recuperado gra9as 
ao esfor90 da Marinha. 

As comemora90es do 35° 
aniversario do Instituto Hidro

grafico assinalaram ainda 
a conclusao da primeira 
fase das obras de 
recupera9ao das instala-
90es navais da Azinheira, 
que incluiu nomea
damente a abertura de um 
furo artesiano para 
abastecimento de agua, 
asfaltagem de pavimen
tos, arranjo de exteriores 

e ainda a liga9ao ao Corpo de 
Fuzileiros de Vale de Zebro por 
meio de feixe hertziano que servira 
para as comunica90es internas. 

Entretanto, os trabalhos ficarao 
concluidos com a recupera9ao do 
pavilhao pombalino das galeotas 
e do pavilhao nO 5 junto ao cais ali 
existente, cujo inicio esta previsto 
para breve. 

De real9ar que 0 Instituto 
Hidrografico empenhou , em 

tempo recorde, um esfor90 
apreciavel de meios materiais e 
humanos, na recupera9ao de um 
patrimonio de valor inestimavel 
para a Marinha, nao apenas pelas 
suas dimensoes e 
potencialidades, como ainda pelo 
leg ado historico que possui. 

Naquele dia, apos a alocu9ao 
proferida pelo Director-Geral do 
Instituto Hidrografico, V/Almirante 
Sarmento Gouveia, teve lugar a 
entrega de condecora90es a 
militares e civis e de escudetes 
aos que ja presta ram mais de 15 
e 25 anos de servi90, ao qual se 
seguiu 0 alm090 de 



HELIPORTO 
confraternizac;:ao. 

o Instituto Hidrogratico, 
herdeiro da Sociedade Real 
Militar e Geogratica para 0 

Desenho, Gravura e Impressao 
de Cartas Hidrograticas, 
Geognlficas e Militares, criada 
em 1798 por Alvara da Rainha 
D.Maria II, foi instituido por 
Decreto-Lei em 22 de Setembro 

de 1960. Para alem das suas 
actividades de indole militar, este 
organismo vem contribuindo de 
forma notavel para 0 estudo, 
investigac;:ao e divulgac;:ao de 
materias relacionadas com as 
ciencias e tecnicas do Mar e ainda 
a protecc;:ao do Ambiente, prestando 
assim um valioso servic;:o a Marinha 
e ao Pais. 

Marinha tem VOCaC;80 
humanitaria! 

Quando se fala em serviro Pais, 
nao podemos esquecer que a 
Marinha sempre teve, a parda sua 
vocar;;ao e missi5es de natureza 
militar, cientifica e de servir;;o 
publico, a componente humanitana 
da salvaguarda da vida humana no 
mar e do apoio 
as popular;;i5es 
em tempo de 
catastrofes e de 
crises - afirmou 0 

V/Almirante 
Sarmento 
Gouveia, 
Director-Geral do 
Instituto 
Hidrografico, na 
alocuc;:ao que 
proferiu no Dia da 
Unidade 
daquele organismo da Marinha. 

Com essas palavras, pretendeu 
justificar 0 acordo que 0 Instituto 
Hidrografico vai dentro em breve 
celebrar com a Camara Municipal 
do Seixal no sentido do 
aproveitamento do heliporto 
recentemente inaugurado nas suas 
instalac;:6es, 0 qual tera, para alem 
da sua funr;;ao de apoio as 
necessidades da Marinha que 

passam surgir, tamMm a utilidade de 
servir a popular;;ao do Concelho do 
Seixal nas emerg€;ncias em que os 
Bombeifos, a Misericordia e a Cruz 
Vermelha dele passam necessitar. 

Ainda durante a sua alocu-c;:ao, e 
refe-rindo 0 rela-cionamento existente 

entre a Ma
rinha e 0 

Concelho do 
Seixal, 0 

Director-Geral 
do I nstituto 
Hidrogratico 
agradeceu ao 
Senhor 
Presidente da 
Camara do 
Seixal 0 exce
lente apoio 
que a Camara 

tem dado para a recuperar;;ao das 
instalar;;i5es e construr;;ao do heliporto, 
acrescentando que sem esse 
contributo essencial, certamente nao 
teria side possivel reavivar, tal como 
esta a nossa vista, esta memoria 
historica do Concelho do Seixal que 
tem side desde h8 s8culos, ao que tudo 
indica, uma base logistica da Marinha 
• Carlos Gomes 

ULTIMAS ED I~()ES 
DO IH 

# Carta 26304 -INT 1876 Porto de Usboa 
( Pa<;o d'Arcos ao Terreira do Trigo) 

# Carta 26306 - Porto de Lisboa 
(Terreirodo Trigo a Sacavem ) 

# Anais do Instituto Hidrogriifico, n' 13 
de 199213/4 

# Tabela de Mares Vol. I 1996 - Portugal 
# Tabela de Mares Vol. 111996 - PALOP 
# Diario Nautico do Yatch "D. Amelia" 
# ReI. da missao representativa na 

EXPOAMBIENTE'95 
# ReI. da missao representativa na 

exposi9ao "ACTIVIDADES DA 
MARINHA" Dia da Marinha'95 - Nazare 

# Diana de Viagem do Comandante Pinto 
Basta' 

# Diciomirio da Linguagem de Marinha 
Anti~a e Actual' 

Edic30 da Comissao Culluram de Marinha 

REMODELA<;Ao DA 
SALA DE DESENHO 

A Sala de Desenho esta em obras. A 
necessidadede mais espac;:o para criar 
melhores condiyoes de trabalho fez 
com que se reestruturasse 0 arquivo 
historico da cartas de forma a 
aumentar 0 espac;:o disponivel. Criado 
o espayo foi possivel mover 0 tabique 
do fundo aumentando a sala de 
desenho. Este espayo agora 
conquistacto grac;as aos espac;os 
disponibolizados nas INAZ fara com 
que as desenhadores ten ham mais 
espayo e possam fazer 0 seu trabalho 
de precisao com men or esforc;o fisico. 

SALA DE REUNIOES 
Como ja todos notaram a sal a de 

reunioes esta a ser recuperada. Sem 
interven~ao de fundo ha. muitos anos a sala 
de reunioes, antigo coro da Igreja, estava a 
degradar-se. Faltavam azu!ejos. 0 salitre 
estava a aparecer, a i!umina~ao ja nao servia 
para que tivesse urn usa condigno, etc. etc. 

Repuseram-se os azulejos em falta 
recorrendo a uma empresa que se dedica a 
fazer replicas de azulejo antigo. Recolocou
se toda a insta!a~ao electrica e refez-se a 
parede. Espera-se em breve co!ocar cadeiras 
que possam transfonnar a sala num pequeno 
anfiteatro nobre e, ao mesmo tempo. 
moderno e uti! sem Ihe tirar 0 brilho de 
outrora. 

Tambem a escada de acesso foi 
recuperada e podemos dizer que esta sala de 
visitas do IH esta. de novo em vias de se 
tomar 0 salao nobre que merece ser. 



Grupo de Quimica Marinha 
reune nas INAZ 

Reuniu-se nas Instala!(oes Navais da Azinheira, de 12 a 17 de Fevereiro, 
o Grupo de Trabalho de Quimica Marinha (MCWG) do ICES (Conselho 
Internacional para a Explora!(ao do Mar). 

o ICES foi fundado em 1902 e, assim, e a mais antiga 
organizayao mundial dedicada as ciencias do Mar e as 
pescas. Tem sido ponto de encontro entre os estudiosos 
interessados no Mar e seus recursos vivos de forma a conseguir 
uma explorayao equi/ibrada que simultaneamente permita 
responder as necessidades da humanidade e a preservayao 
das diversas especies. 

Dentro desta optica 0 ;" 

MCWG dedica-se aoestudo dos :' . 
componentes naturais da agua do 'Y, .•. 
mar e aos componentes de .•• 
origem antropogenica que " 
constituem a poluiyao. As · 
principais vertentes deste estudo 
sao a verificayao de alteray6es 
dos teores normais dos varios 

compostos e do aparecimento de novas contaminantes e 
tambem a melhoria das tecnicas ana/iticas e da coerencia 
dos resultados obtidos pelos varios laboratorios que, em 
diferentes partes do mundo, integram uma mesmo rede de 
observa96es. 

o ICES e particularmente 0 MCWG prestam relevantes 
trabalhos de apoio a outras organiza96es intemacionais como 
a Conven9ao de Helsinquia e as Conveny6es de Oslo e Paris 

que tem a finalidade de limitar a poluiyao do mar. 
o acolhimento dado pelo Instituto a reuniao deste 

grupo foi excelente tendo em conta a grande adequabilidade 
que se conseguiu para 0 edificio do Comando das INAZ e a 
recep9ao oferecida na sede da Rua das Trinas. 

Dado ter sido esta a primeira reuniao efectuada nas 
INAZ de um grupo com estas exigencia (muito grande e com 

diferentes especialidades que 
por vezes tem necessidade de 
efectuar reuni6es em subgrupos) 
foi necessario efectuar uma 
serie de preparativos que 
envolveram algumas aquisi96es 
e adapta96es de mobiliario. 
Estas adapta96es e 0 apoio 
logistico prestado durante a 
reuniao mobilizaram com grande 
efic iencia varios sectores do 

Instituto e foram muito apreciados pelos participantes. Merece 
especial destaque 0 serviyo de alimenta9ao das INAZ. 

A reuniao efectuada no Instituto Hidrogriifico 
congregou trinta e dois participantes de 14 dos 18 estados 
membros. Do ponto de vista cientifico a reuniao teve grande 
interesse tendo cumprido as tarefas que 0 ICES tinha destinado 
ao MCWG para 0 corrente ana e iniciado discuss6es e pianos 
de trabalho para 0 futuro ... ,.""""". 



Gentes co do coso 

Jose Julio Batista Rato 
Nasceu a 3 de Novembro de 
1950 no Seixai e vive na Amora. 
Veio trabalhar para 0 Instituto 
com dezassete an os e aqui se 
tem mantido desde a sua 
adolescencia. 
Uma das figuras mais 

conhecidas entre n6s, 0 seu 
trabalho continua a ser 
imprescindivel. Todos n6s ja 
precisamos dele numa altura ou 
noutra e ele nunca se negou a 

auxiliar, sempre e com todo 0 empenho de que foi capaz. 
Alguns irmaos e sobrinhos do Ze Julio trabalham 

ou trabalharam connosco e soubemos que se manteve 
solteiro e vive com a Mae. Esta vivencia com a sua Mae e 
talvez a caracteristica mais importante do Ze Julio. A 
reia~ao que com ela mantem, diz quem sabe, e uma 
maravilha de ver e de criar inveja a quem nao a sente. 

Jose Alberto Fernandes de 
Oliveira Robalo, 1° Tenente 
SEH. 

Nasceu a 24 de Setembro 
de 1956 em Caria na Beira 
Baixa, e veio para a Marinha 
cumprir 0 servi~o militar. Ficou 
e veio para 0 I H em 1983 onde 
esteve no CIC, passou pela 
EHO e hoje esta no LH a 
trabalhar nas bases de dados 
dos levantamentos. 

Oesenvolveu programas que sao utilizados em 
diversas areas do IH sendo 0 mais conhecido 0 HIOROSYS, 
um programa que permite Iigar varios equipamentos aos 
computadores e ter os dad os de sondas, posicionamento, 
etc. numa s6 imagem. Ver, a medida que se faz, qual 0 

resultado que se esta a obter. 
o 1° Ten Robalo formou-se em Engenharia 

Electrotecnica no Instituto Superior Tecnico e e solteiro 
vivendo presentemente em Lisboa. 

Foi condecorada com Medalha de Merito Militar de 
3" Cia sse e Medalha de Cruz Naval de 3" Classe. 

o I H foi ao Japao 

Jose Luis de Andrade Biscaya 

Nasceu a 4 de Maio de 
1943 em Lisboa e por ca 
continua a viver. Veio para 0 IH 
cumprir 0 servi~o militar e 
depois resolveu ingressar no 
quadro. 

E licenciado em Ciemcias 
Fisico-Quimicas e depois fez 
um estagio na area dos texteis. 

Foi professor e tem-se 
dedicado a area dos petr6leos, 

em que esta a preparar a sua tese de Ooutoramento. 

E casado e tem tres filhas uma das quais nos ajudou 
a reuniao do ICES e que vai agora doutorar-se nos 

Oas outras, a mais velha esta a trabalhar na CGO e 
mais nova esta a estudar na Universidade Lusiada. 

Foi condecorada com a Medalha de Cruz Naval de 
classe. 

Francisco Alexandre Figueiredo 
Lista, Cabo TFO. 
Nasceu a 25 de Setembro de 

1952 em Monforte no Alto 
Alentejo. Vive na P6voa da 
Santa Iria e veio para a Marinha 
em 12 de Abril de 1970. 
Oepois da sua fonna~o esteve 

nos Patrulhas, em Vila Franca, 
no NRP S. Gabriel, EMA e dai 
veio para 0 IH onde dizem "e 0 

bra~o direito e esquerdo do 
Sarg. Costa" . E a cara que nos 

recebe todos as dias no fim da fila do alm~o e a quem 
dirigimos as nossas queixas.Sorri e 103 faz 0 possivel para 
contentar toda a gente de uma forma prazenteira - parece 
que de vez em quando tambem se zanga com 0 servi~o, 

mas passa. 
E casado e tem um filho ja com 16 anos que esta 

a estudar no secundario e que pretende estudar 
Electrotecnia no 1ST. Esperamos que consiga. 

o Instituto Hidrografico esteve representado na 2"Conferencia do ComHi!, da Organiza~ao 
Ridrografica Internacional (ORI), para a Base de Dados Mundial da Carta Electronica de Navega~ao 
(WEND), que decorreu em Toquio, Japao, entre 27 de Fevereiro e 1 de Mar~o de 1996. 

Na Conferencia foram tratados diversos aspectos tecnicos criagao e produgao das CEN. Pode-se concluir que apesar 
de produgao e distribuigao da Carta Electr6nica de Navegagao dos significativos progressos, nao estao ainda disponiveis para 
(CEN). E de realgar a apresentagao pelos delegados nacionais utilizagao de rotinas CEN, situagao que nao sera com certeza 
de relat6rios sobre a actividade desenvolvida no ambito da alterada antes do final de 1997.c", Too"""," "'" 
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No moment:" de assinatura do Livro 
de Honra do Instituto e durante a visita 
a Sala de Desenho. 

lE§ttii:v<eJl,aunm <CO JnUfllO§<C<O) ,'H 

Esteve em Portugal em visita oficial 0 Chefe do Estado Maior da Armada 
de Fran~a , Almirante Jean Charles Lefebvre. 0 Almirante CEMA frances foi 
recebido pelo Director Financeiro Cap. Mar-e-Guerra Monteiro Montes, em 
representa~ao do Almirante Director-Geral , pelo Sub-CEMA, Contra
Almirante Vidal de Abreu, e pel os restantes Directores do Instituto. A visita 
reaJizou-se no dia 29 de Fevereiro e ap6s os cumprimentos de recep~ao a 
comitiva dirigiu-se a Biblioteca onde foi apresentado 0 videograma do IH, 
ap6s uma explica~ao breve pelo Comd. Montes. 

Seguiu-se a visita as Divis6es do IH on de 
os respectivos Chefes de Divisao fizeram 
apresenta~ao dos seus servi~os e 
principais programas em que estas se 
encontram envolvidas. 

Antes do final da visita 0 Comd. Montes 
em nome do Almirante Director-Geral 
presenteou 0 ilustre visitante com um 
exemplar do "Diario de Bordo do Yatch D. 
Amelia" que foi muito apreciado. 0 
Almirante frances retribuiu com uma cresta 
sua. 

o Ten. Louren'ro enquanto recebia 0 cursa de cartografia 
do Instituto Geografico do Exercito em visita as areas do Instituto 
ligadas a actividade cartogriltica. 

o Director de 
Con teudos da 
EXPO'98 aquando 
da sua visita 
durante a qual 
tomou con heci
mentocomolH, e 
das S\las potencia
lidades para uma 
exposi~ao como e 
a EXPO'98 cujo 
tema e 

OSOCEANOS. 

Na Biblioteca durante a a visita do 
Directorda EXPQ'98 

Ji/6um de !}(ecordas;oes ... 

:lao novinJios '1ue e/es er aml . 

Esta fotografia foi tirada durante a tomada de 
posse do Director Geral do Instituto Hidrografico 
em 1963. Nela podemos ver algumas pessoas que 
ate ha bem pouco se encontravam a trabalhar 
connosco : Miguel Fontes, desenhador, a 
inesquecivel D. Maria Jose, admnistrativa que foi 
Chefe da Secreta ria Central e a D. Alzira de quem 
todos ainda nos lembramos e a D. Anita que foi 
secreta ria da Direc~o geral. 
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