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VIGIAR 0 MEIO MARINHO 

A preocupayao com 0 ambiente nao e moderna, 
quando 0 chefe indio, Sitting Bull, entregou as suas 
terras aos Estados Unidos da America disse no 
seu discurso " ... agora e vossa a responsabi/idade 
de manter Jimpas as aguas dos rios, para que neles 
os peixes possam viver, e tambem a quaJidade do 
ar em que vivem as aves ... ". 

Uma das actividades da Marinha prende-se 
com a defesa do meio marinho. Eo aqui que 0 IH 
tem uma parte de participayao atraves do apoio 
que presta a Direcyao Geral de Marinha e a 
Autoridade Maritima em geral. 

Eo nesta area que se inserem os programas 
de vigilancia de qualidade do meio marinho que 
o Instituto mantem ha mais de 15 anos. Por vezes 

continua na pag. 5 

o CENTRO DE DADOS 
TECNICO-CIENTIFICOS 

Assiste-se hoje em dia a uma crescente consciencializa,ao dos 
cidadaos sobre a importancia do Mar na vida do Pais, nas suas mais 
variadas vertentes. Desde a inevttavel componente economica associada 
a uma das mais importanles vias de comunica,ao internacionais e it 
explora,ao dos seus inumeros recursos vivos e nao vivos, ate it 
componente social manifestada na sua uliliza,ao ludica ou nas profiss6es 
que dele depend em, passando pel a sua enorme influimcia no tempo e 
clima em lodo 0 territorio nacional, 0 Mar e, sem duvida, um dos maiores 
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patrimonios de que 0 Pais disp6e. Torna-se essencial conhecer esta 
fonte de riqueza para melhor a saber explorar, garantindo 
~imultaneamente a sua preserva,ao para as gera,6es vindouras. 

Neste contexto, e evidente que a posse de infonma,ao sobre os 
oceanos constitui, por si so, riqueza de elevado valor cientifico e comercia!. 
A Marinha, atraves do Instituto Hidrognifico (IH), disp6e de uma grande 
quantidade de informa,ao sobre omeio ambiente marinho, colhida ao 
Ion go de varias decadas de actividade, cobrindo uma area geografica 
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NOVAS NECESSIDADES 
METODOLOGICAS 

Realizau-se mais uma reuniao do grupo de oceanogratia militar no ambito da 
NATO (MILOC). Portugal esteve representado pelo Instituto na pessoa do Cte 
Seabra de Melo. Dos diversos assuntos tratados, alem dos relal6rios de Irabalho 
referentes a cada pais, podemos real,ar a discussao de padr6es a utilizar nas Bases 
Dados T ecnioo-Cientificos e os melodos a utilizar na avalia,ao rapida das condiC6es 
ambientais em aguas pouoo profundas. 

Nas opera~6es militares navais tern cada vez maior importancia as opera¢es 
de embarque e desembarque em praias. As oondiy6es em que estas operay6es vao 
ter lugar sao desconhecidas, e, torna-se necessaria criar metodologias para se 
antever as condiyoes que S8 iraQ enconlrar. 

E nesta area que a Oceanografia pade ajudar ao criar metodos e tecnicas que 
permitam, de uma forma rapida, conhecer as condi~s em que a opera9ao militar 
ira decorrer. ESle tipo de necessidade tern sido 0 percussor de novas tecnicas que 
utilizadas no dia a dia da vida permitem melhorar 0 trabalho e as oondi,oes de vida 
das populay6es. 

OPERAQAo NA BAiA DE 
sAo TORPES 

Entre 8 de Abril e 8 de Maio decorreram na baia de S. Torpes em Sines os 
trabalhos de observa,;;o de dados Oceanograficos para apoio ao Projecto 
"CARACTERIZA9AO DOS ASPECTOS HIDRODINAMICOS E 
TERMOGRAFICOS DA CENTRAL TERMOELECTRICA DE SINES". 

o trabalho decorreu sob a coordena,ao da Divisao de Oceanografia Fisica que 
contou oom a apoio de uma equipa de mergulhadores daArmada. 0 posicionamento 
foi garantido pela BH2 e a platalorma flutuante utilizada para todas as operayees, de 
fundeamento e levantamento de equipamentos e respectivas amarra¢es foi a 
"velhinha" ACTiNIA, que continua a demonstrar as suas excelentes condiy6es para 
este tipo de trabalhos. 

Estiveram em opera~ao 8 correntometros Aanderaa, 2 correntometros 
electromagneticos Pacer, duas cadeias de termistoresAanderaa e 2 maregrafos 
Meterera!!. 

A Divisiio de Levanlamenlos Hidrograficos (LH) aproveitou esta operacao para 
executartestes em trabalho real dos SVP (Sound VelocWf Profile) com bons resultados 
em termas de teste e que proporcionaram urn excelente complemento da informayao 
recohida. 

Aanalise dos dados brutos ja efectuada permite afirmar que as equipamentos 
funcionaram correctamenle. A equipe de processamento esla a proceder a sua 
validayao para se passar a analise e condus5es. 

o planeamento foi cumpndo mesmo tendo em considera,ao as condicOes 
meteorcj6g~ que nao fcram partcularmente favoraveis nc periodo em que decorreram 
os trabalhos. 

Pormenor curiosa loi 0 acompanhamento, numa das opera~6es de ratina, pel a 
estagiaria Patricia Gavaco e a sua orientadora Ass. SaraAlmeida. Acompanharam 
a operacao com interesse, sendo que aoonteceu ser um dos piores dias de condiy6es 
de mar e ... 0 almovo loi um pouco complicado, mas no seu todo a experiencia foi 
positiva. 
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GRUA NAS INAZ 
A calecacao de embarcayees na agua, exeracio sempre esfor,ado, 

esta agora fadlrtado nas Instalay6es Navais daAzinheira (INAZ). Esta instalada 
uma grua de 4 toneladas que perrnite que as embarca~6es sejam colocadas e 
retiradas da aguacom um esfor~o mfnimoffsico. 

SI FAZ PROGRAMA PARA LDG 
Os computadores nao trabalham por si, limitam-se 

a realizar rapidamente um conjunto de instru,oes que Ihe 
sao dadas. Sao estas instrw;:6es que sao criadas para 
que 0 trabalho das pessoas seja cada vez mais simples e 
mais eficientes. 

E nesta linha de tornar os trabalhos mais eficientes 
que 0 Servi,o de Informatica (SI) realizou um programa que 
permite a elabora,ao e controlo das Ustas de Distribui,ao 
Gratuita (LOG) de forma a executar automaticamente as 
cent en as de r6tulos 
necessarios para a 
distribui,ao das 
publica,oes nauticas, 
das cartas e de todas 
as outras edi,oes do IH. 
Este programa 
permitira que 0 Servi,o 
de Publica90es, seu 
principal utilizador, seja 
mais eficiente no envio 
das nossas 
publica90es e assim 
cheguem mais 
depressa aos que 
delas necessitam. 
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INSPECQOES AOS SERVIQOS 
DE NAVEGAQAo 

A Divisao de Navega9ao (NV) presta apoio aos servi,os 
de navega,ao dos navios da Armada. 

Durante 0 mes de Abril a NV levou a cabo varias visitas 
tecnicas aos servic;os de navegac;ao de navios da Armada, 
entre eles a Sag res, durante as quais verificaram os 
equipamentos de navega,ao dos navios. 

Estas visitas tecnicas verificam a documentayao e os 
instrumentos de navegayao e os seus resultados sao 
objecto de relatorio a fim de permitir que se corrijam as 
anomalias detectadas. 

A NV presta assim um servi,o que melhora a seguran,a 
da navegac;ao dos navios assegurando que cheguem bern 
e a bom porto, demandando a melhor rota. 



BIBLIOTECA DO IH 
APOSTA NA INOVAQAO 

o Centro'de Documenta98.o e Informa98.o do Instituto Hidrografico continua a apostar na sua 
modernizagaa,nao obstante ter side urn dos prirneiros do pars a apoiar-se nos mais recentes meios 
tecnol6gicos para chegar de um modo mais eficaz aos seus utilizadores. 

Integrando uma Biblioteca e umArquivo 
Tecnico, este CDI encontra-se instalado no 
magnifico refeit6rio do antigo Convento das 
Trinas onde os azulejos setecentistas que 0 

revestem provocam sempre um certo 
deslumbramento a quem 0 visita. Caracteriza
·se 0 Centro de Documenta,ao e Informa,ao 
como um servi,o de apoio as divisoes e servi,os 
do Instituto Hidrografico, tratando e fornecendo 
informa,ao especializada sobretudo nas areas 
da hidrografia, oceanografia e navega,ao. 

Constituido em 1979, 0 Centro de 
Documenta,ao e Informa,ao veio herdar a 
Biblioteca ja existente cujo esp6lio recebera em 
parte da Direc,ao de Hidrografia e Navega,ao. 

A Biblioteca deste Centro de 
Documenta,ao e Informa,ao possui mais de 
doze mil volumes e recebe regularmente cerca 
de meio milhar de publica,oes peri6dicas, em 
especial revistas e jornais das areas da 
especialidade do Instituto HidrograJico e 
interesse cientifico em geral. Possui ainda cerca 
de dez mil diapositivos, fotograf ias e 
videogramas, relatorios tecnicos produzidos 
pelo Instituto Hidrografico, legisla,ao diversa e 
recortes de imprensa nomeadamente, sendo 
seguramente a Biblioteca que maior espolio 
reune nas areas da oceanografia, hidrografia 
e navega,ao. 

Grande parte da documenta,ao que 

dispoe e obtida por meio de compra, oferta ou 
perm uta principalmente com institutos 
hidrograficos e oceanograficosdetodo 0 mundo 
e com a Organizayao Hidrografica Intemacional. 

o acesso a toda a sua informa,ao por 
parte dos utilizadores pode serfeita atraves de 
terminais de computador que utilizam um 
software de gestao «Documenta», sendo a 
mesma divulgada ainda por meio de difusao 
selectiva e atraves de um boletim informativ~ 
editado quinzenalmente. 

Por seu turno, 0 Arquivo Tecnico 
dispoe de um esp61io bastante rico constituido 
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principal mente por alguns milhares de 
processos e pranchetas referentes a 
levantamentos hidrogr<ificos que remontam ao 
inicio do seculo e fazem a cobertura de toda a 
costa e zonas portuarias de Portugal, Macau e 
ainda aos Paises Africanos de Lingua Oficial 
Portuguesa. 

Embora vocacionado para prestar 
apoio documental no ambito do Instituto 
Hidrografico, ' 0 Centro de Documenta,ao e 
Informa,ao tem tambem prestado servi,o a 
outros orgariismos da Marinha, a estudantes e 
investigadores nomeadamente. 

Para assegu rar 0 valioso servi,o que 
vem prestando, este CDI disp6e de 
funcionarios, nos quais se inclui a existfmcia de 
tecnicos especializados na area documental. 

Compreendendo a crescente 
importancia da informa,ao como factor de 
evolu,ao e -progresso nas sociedades 
modernas e ainda 0 extraordinario volume e 
enomne diversidade com que e preciso lidar, 0 

Centro de Documenta,ao e Infomna,ao do 
Instituto HidrograJico continua apostado na sua 
actualiza,ao tecnol6gica de modo a cumprir 
ainda melhor os obiectivos para que foi criado. 

Para alem do servi,o que presta, 0 

Instituto Hidrografico tem no seu Centro de 
Documenta,ao e Informa,ao um valor 
incalculavel de informa,ao que constitui um 
importante patrim6nio da Marinha e do Pais. 

Car~~s Gomes 



RECOLHA DE AMOSTRAS NO RIO TEJO EM 1996 

VIGIAR 0 MEIO 
MARINHO 

em colaborayao com outros 
.organismos e universidades estes 
programas tern a sua face visivel no 
controlo confirmado nas areas das Rias 
de Aveiro e Formosa e no controlo da 
qualidade da agua nos Estuarios do 
Sado e do Tejo. 

Esta vigilancia implica a 
eXeCUyaO regular de campanhas de 
recolhas de amostras que sao depois 
analisadas nos nossos laboratorios. E 
assim que este ano ja se realizaram 
duas campanhas no Tejo, uma no Sado 
e duas nas Rias de Aveiro e Formosa. 

A analise de alguns resultados 
pode ser bonita e dar resultados que 
impressionam tanto pela sua rna 
qualidade como pela boa qualidade, 
mas so urn programa continuado, em 
que os fenomenos se VaG conhecendo 
e integrando na imagem real do que e a 
evoluyao das suas aguas, vai permitir 
que as decis5es se fayam de uma 
maneira correcta e que real mente 
resolva problemas. 

A historia que 0 IH pode ja contar 
sobre a evoluyiio dos parametros que 

estuda nesta area e urn contributo 
importante para que as aguas que 
existem possam melhorar e ser urn 
deposito de vida para as geray5es 
futuras. 

Jose Aguiar 

RECOLHA DE AMOSTRAS NO RIO TEJO EM 1984 
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o CENTRO DE DADOS 
TECNICO

CIENTiFICOS 

que se estende desde a platalorma conllnental 
portuguesa as areas costeiras dos aquipelagos da 
Madeira e dosAl'lres. Esta informa,"o compreende 
dados batimetricos, topogr<ificos, geol6gicos, 
oceanogrcificos e quimicos, Iraduzindo-se num 
ineslimavel bern que importa preservar e explorar. 

De uma forma geral, a informa,"o existente 
nao esla organizada da melhor lonna, enconlrando
se deficientemente catalog ada e, por vezes , 
arquivada em suportes precarios que come~am a 
nao garantir a sua subsistencia. Esle facto, aliado a 
necessidade, sentida tanto intema corm extemamente, 
da existencia dum sistema que fameya, de forma 
integrada e geo-referenciada, uma visao a mais 
compteta possivel do meio marinho nas aguas de 
interesse nacional, fez surgir no Instituto Hidrografico 
um projecto de criayao dum sistema de inlormayao 
geogratk;a (SIG) sobre 0 ambiente marinho, de~gnado 
por SIGAMAR, submetido a concurso para 
finandamento no ambito do programa Praxis da Junta 
Nacional de Investigayao Cientifica e Tecnal6gica. 

o projecto SIGAMAR preve a realiza,ao 
de tres lases intimamente reladonadas. Numa primeira 
lase sera necessaria estabeleceruma rede geocMsica 
hidrograticaem WGS84, para geor~fe rencia,ao de 
toda a informarrao ao mesmo sistema geodesico.A 
segunda lase e dedicada a constru,ao das bases de 
dados lematicas necessanas para 0 desenvo/vimento 
e fundonamento do sistema de informayao, a rnar na 
terce ira fase do projecto. E importante relerirque existe 
ja um signilicatOio trabalho realizado no dominio das 
bases de dados tematicas nalguns sectores do IH. 

Par forma a dar a base de sustenta~ao a 
este projecto, em particular, e para assegurar a 
coordena,"o global das actividades das DivisOes no 
ambito das bases de dados , em geral, foi 
recentemente criado 0 Centro de Dados T ecnico
Cientificos (CT), na dependencia do Director T ecnico. 
Actualmente ainda em fase de implanta~ao na sala 
440,0 Centro cantara com um sistema informatica 
onde residira a servidor de bases de dados a utilizar 
na constru~ao das bases que conslitui rao 0 

SIGAMAR, alem do pr6prio SIG. A proximidade 
fisica do CT da Divisae de Cartografia Na.utica e 
propositada, pois 0 sistema de CartografiaAssistida 
por Computador desfa Divisao sera 0 principal diente 
do SIGAMAR, ao mesmo tempo que the fomece 0 

suporte gratico. 
Este eslo"o de integra,"o de inlorma,"o e 

de sistemas laz do StGAMAR um projecto actual, 
cern muitas varia.veis das quais depende 0 seu 
complete sucesso, mas cujas vantagens sao not6rias. 
De lado, a funcionar em pleno, 0 StGAMAR permitira 
aumenlar a capacidade de resposta do tH a 
solicita~6es de diverses lipos e 0 processamento da 
infermarrao oriunda de sensores de alia debito de 
dados, garantindo 0 controlo da informa,ao a nivel 
interne e externo, abrindo 0 caminho para as 
possibilidades oferecidas pelas futuras cartas 
electr6nicas de navega,"o e 0 apoio em tempo real a 
actividade tecnica e dentifica. 

Rogerio Chumbnho 
Prrnelro·leI1enle 



SANTA BARBARA 
Padroeira dos Artilheiros 

Muitas sao as pessoas que, quando visitam os jardins do Instituto Hidrogratico, na rua das 
Trinas, se interrogam acerca de uma estiitua em pedra que ali se abriga num nicho forrado de 
azulejos oitocentistas. A escultura em questao encontra-se ali desde os tempos em que 0 edificio 
era habitado pelas religiosas, portanto hii pelo men os noventa anos. 

A imagem de Santa 
Barbara que se 
encontra no antigo 
Convento das Trinas 
apresenta-nos, alias a 
semelhan9a das 
demais, a virgem 
segurando uma torre 8, 

na mao direita uma 
palma, constituindo 
estes as seus 
principais atributos. 
Mas, quem foi afinal 
Santa Barbara a quem 
os portugueses 
dedicam uma particular 

dev09ao, sobretudo em tempo de trovoada ? 

Reza a tradi9ao que Dioscoro, pai de Barbara, era 
pagao e poderoso. E, porque a sua filha era de grande 
formosura. a guardava tao ciosamente para urn casamento 
prometedor. Tendo em certa altura partido em viagem, Dioscoro 
decidiu antes mandar construir uma torre cnde a deixou 
enclausurada. Barbara que entretanto se convertera ao 
cristianismo, aproveitando a aus€mcia do pai, mandou rasgar 
mais uma janela a juntar as duas que iluminavam as seus 
aposentos dentro da torre para que fossem tres, em numero 
das pessoas da Santissima Trindade. E ainda mandou que 
ali the colocassem uma cruz, sfmbolo entaa ja usado pelos 
cristaos. 

Regressado de viagem, Di6scoro enfureceu-se com a 
conversao da filha e denunciou-a ao pretor que a condenou a 

m:EDIOO E LOUOO 

Umdosrisoo> quecorremoscom a ingestiio de rne<kamentos. 
sam Vigilat1cia medica sao os processos de rea~o alergica, As 
alergias mais ou manos perigosas (nao esqu89ffi1los que algumas 
ievam Ii morte), sao semPJe penosas para quem assofre, causando 
grande inc6modo fisicoe ... em mediCOs Jemlidios. Neste aspecto, os 
medicamentos de venda livre (aquelas que para cuja aquis~o nao 
sa exigE1 receita) nem por isso sao menos nocivos. Uma simples 
aspirina pode ser perigosa para uma pessaa ahirgica ao seido 
acetifsaliclliCO. Esta substAncia (VUlgannenteconhecida POT aspirina) 
asta presente em numerosas especialidades fannaceuticas que em 
circUllSlancia aIgunia devemser ingeridaspelosque!he sao atergicOs. 

Alem dos efertos principais que constituem a sua indicaQao, 
os medicamentos provocam efeitos secundariosde varia natureza. 

morte por decapita9ao. Coube a Dioscoro, seu pai, executar a 
terrfvel sentenya. Contudo, ao regressar a casa, Di6scoro foi 
fulrninado rnortalrnente por urn raio. 

Santa Barbara, virgem e martir, foi sepultada 
juntamente com Santa Juliana. Canonizada, Santa Barbara 
foi feita advogada contra os raios e, por inerencia, padroeira 
dos artilheiros. 0 seu culto celebra·se em 4 de Dezembro. 

Quanto Ii data e 
local onde morreu, os 
investigadores ainda nao 
se puserarn de acordo, 
defendendo uns que 
tivesse ocorrido em 
Nicomiidia pelo ana 235, 
enquanto outros sao de 
opiniao que 0 seu 
falecimento teve lugar no 
ana 306 em Heliopolis. 
De qualquer mane ira, 
sabe-se que viveu dois 
seculos ap6s 0 

nascirnento de Jesus 
Cristo. 

Santa Barbara, 
Pad roe ira dos Artilheiros 
e, pois, a representa~ao 
escultorica que se 
encontra nos jardins do 
Instituto Hidrogri3fico, 
antigo Convento das 
T rinas. Car10s Gomes 

••• 

6 

Podem levar a intoxica~es ou a ereitos indesejaveis sa usados em 
dose inadequada (por ex.: uma dosa de adutto aplicada a uma crian<;a; 
a dosagem de urn antibi61ico aumentada, reduzida ou suprimida de 
acordo com 0 que "parece sar meihor"). Pessoas portadoras de 
doefl9as ou fragilidades em determinados orgaos ou aparelhos do 
organismo (rins, ffgado, aparelno digestivo, etc.) sao particularmente 
sensfveis aos efeitossecundarios de cartos medicamentos. 

Tenha, pois, em alen~ao a composiyao dos medicamentos 
que sa autoPJeSCfeve. Rejeite os que contem substancias a que sabe 
ser atergiCO. Rejeite ainda os que trazem efeitossecundariosa orgaos 
ou aparelhos de que conh~ alguma fragilidade. Leia sempre a 
composic;iio dos medicamentos. 



Se nao reconhecem a 
fotografia nao se admirem e a nossa 
colega M' Filomena Mocho numa das 
suas apari,ces nos palcos 
portugueses. 

A Filomena Giao Venancio 
Gago Mocho, nasceu a 27 deJaneiro 
de 1958 em Mertola onde os seus pais 
se enconlravam em digressao (0 pai 
nasceu num camarim) leve uma 
juventude ligada ao leatro e sO vollou iI 

• Sua terra natal 15 anos depois. Antes 
esteve em Faro ate aDS 4 anos e 

quando 0 pai loi para 0 Tealro ESltidio ela veio para Usboa. Aos 6 anos 
ganhou 0 seu primeirocachelnum lolhetim de radio actividade que manleve 
ate aDs seus 12 anos. 

ADS 13 anos pisava os palcos com Vasco Morgado Jr. onde nos 
lembramosdela no 'Pin6quio' que esleve lanto lempo em cena no saudoso 
Monumental. Nos intelValos lez televisao. 

E casada e lem dois filhcs que ainda nao andem pelos paJcos. Veio 
para 0 IH em 1980 como olicial administralive. Passou pela OT e depois fei 
para a DF onde ainda se encontra. 

Oulra aclividade que conhecemos dela e de que esparamos vir a 
Ialar mais tarde e a de desenhadora. Pinta desdeque conseguiu pegar numa 
caneta e alguns dos seus desenhos ja n6s conhecemos da exposiyiio no 
Moinho da Azinheira. 

Alvaro Manuel Costa 
Ferreira, 1 'Sarg. naSceu em 
Casals deAlem a 16 de Dezembro 
de 1953. E casado e tern urn fi lhode 
16 anes que la vai estudando. 

Veio para a Mannha em 5 de 
Abril de 1974 onde tirou 0 curso de 
radalista. 

Em 1995 foi promovido aI ' 
Sargento e colocado no Comando 
Naval de onde veio para 0 IH. 

Enquanto segundo sargento 
esteve em vanos navios tendo estado inlegrado na pnmeira missao dos 
navies portugueses que estiveram noAdriatico quando estava embarcado 
no NRP Roberto Ivens. 

No NRP Hennenegildo Capelo, onde esleve seis anos, lembra-se 
de numa buscade urn submarinoter, em vezdele, encontrado uma rocha, 
esla vida de marinheiro ... . Noulra ocasiao viu em pessoa as pengos do 
aloo<iI. Ao beber urna aguardenle num estabeecimentoqueirnou os labies e 
o aparelho digestivo. Era 0 acido da limpeza guardado numa garrala de 
aguardenle. 

Esla na Divisiio de Navegayiio esta encarregue da aclualiza,ao 
do 161io de Cartas doAlmirantado. 

--

o 12 Tenente Sousa Costa 
chegou ao IH para integrar a equipa 
da Divisao de Navegayao onde ira 
substituir 0 Cte Bustorff Silva na area 
das publicact6es miuticas da Divisao. 

o 12 Tenente Sousa Costa 
especial izou -se em 1987 em 
Navegayao. A bordo do NAP 
Sacadura Cabral chefiou 0 Servict0 
de Navega<;ao e foi depois Cte do NAP 
Cunene e do NRP Save. 

A sua experiencia se ra 
concerteza urn contributo para esta 
area de actividade do lH. 8envindo. 
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Gente CO do coso 
M"DE LURDES CASTANHEIRA 

A D. Maria de Lurdes 
Castanheira e casada com 0 

"Castanheira" motorista do IH 
recentemente reformado. Tern 
urn filho, ja engenheiro civil, 
que pensa casar-se em Julho. 
Decerto a veremos avo dentro 
de pouco tempo. 

Veio para Lisboa aos 
treze anos oriunda da sua terra 
natal, Lugar dos Passos, 
Cerdal, Valen~a do Minho, e 

aos 25 anos casou-se. Na altura 0 marido era padeiro e 
ela andou a vender pao de porta em porta. 

Foi para 0 CEPASA. Quando este se extinguiu e foi 
para a Guia e em seguida veio para a QP. 

Quarenta an as depois de abandonar a escola 
prima ria voltou aos banco da escola para fazer 0 cicio, 
constituindo este um dos momentos altos da sua vida: 
Este foi urn acontecimento que Ihe deu uma imensa 
satisfa~iio. 

A D~ M' Dolores Ribeiro dos Santos e 
Licenciada em Unguas e Literaturas 
Modernas e concluiu a sua post
graduayao em Ciencias Documentais. 
Vinda da Direc,ao Geral para 0 

Desenvolvimento Regiona ela esta agora 
no QPCIH. Ficara integrada na equipa 
do COl onde ocupara 0 lugar deixado 
vago pela Dr' Mana Helena Tavares 
Roque. As nossas boas vindas. 

TOUROS NO IH 

Sa alguns nao ligam aos 5i9n05 do zodiaco 0 que e facto e que lodos 
temos um e 0 compartilhamos com alguem, provavelmente junto de n6s. 

No IH dos que nasceram sob 0 signa do Touro nao se ficaram por at e em 
1982, 0 Manuel Grifo, Evangelista Coelho, M~ Luisa Osorio: M~ Lurdes Pinto, M~ 
Frederica Seiz, M~ Olimpia Coelho celebraram 0 primeiro, do que seria, 0 almoc;o 
anua! de ·Os Touros do IH". 

Todos os anos se reunern os que ca estao e alguns dos que ja ca nao 
estao mas que nao deixam de vir. 

o ano passado comprararn urn touro com cerca de 40 em, que simboliza 
o seu signo. E conservada a guarda de urn dos membros ale ao ana segmnte. 
Durante 1995 coube ao Almirante Sannento Gouveia a guarda do louro. No alm~o 
realizado a 20 de Maio 1996 passou para a guarda da M~ Frederica Seiz. 



X 
Os deputados Raimundo 
Narciso e Dr. Joao Amaral 
na nossa Biblio-teca na sua 
visita ao IH. Durante a visita 
o Aim. Director Geral fez a 
apresenta<;ao do IH e 
esclareceu os visitantes 
quanto a missao do IH. 

lE§1l][V1ERAM[ CONNO§CO 

Revista 
de Marinha 

A ReV-isla de Marinha, na pessoa do seu 
Director 0 Gte Gabriel Lobo Fialho esteve connosoo. 0 
Cte Fialho visitou 0 IH tendo estado em todas as 
Divis6es ande Ihe foram apresentados as principais 
programas em que a Ih esla envolvido. A colaborayao 
entre 0 IH e a Revista de Marinha e ja tongae espera
se que continue de uma forma saudavel e que renove 
os frutos do passado. 

NOVaS ESTAGIARIOS 

Estaa connosco Ires novas estagiarios da Faculdade de Ciencias. 
Estao todos a fazer 0 seu estagio final da 
licenciatura em engenharia geografica. 

Etas sao a Isabel Silva e a Rita Silveira 
Ramos, que no ambito da Divisao de 
Levantamentos Hidrograficos estao a avaliar urn 
novo equipamento de GPS (Sistema de 
Posicionamento Global por Satelite) que 0 IH 
adquiriu recentemenle, e a Nisele MariaAmorim 
que esta a fazer a estagio na Divisao de 
Cartografia Nautica. 

OBSERVACAO A TEOOOLITO 
A fotografia que r~rodlJzimQs foi tirama em 1953,no 

ambito da 811 Carnpanha Hidr<)grafica levada a efeit0 Aa 
regiao de Fulacunda pela Missao Geo.Hidrografica tia 
Guine. 

A gravura mostra um oficial cia Brigada de 
eartografia em trabalhos de catnP0, aUldliado por dois 
indfgenas. 

Os alunos do 2Q Curso Superior Naval de Guerra 
95/96 acompanhados pel a Direc<;ao do IH durante 
a visita ao IH de que fez parte 0 almo<;o e visita as 
Instala<;6es Navais daAzinheira. 

Na Divisao de Cartografia N<iutica 0 Cte Pinto de 
Abreu apresenta a sua divisao a Eng. Manuela 
Mourao e ao Eng. Gon<;aives Henriques do CNIG 
e ao Dr Santos Mota do IPCC durante a visita que 
nos fizeram e em que foram recebidos pelo 
Almirante DirectorGeral. 
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