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ALOCUQAO DO V/ALM DIRECTOR-GERAL 

E esta a primeira vez que tenho 0 privilegio de presidir ao dia do 
Instituto Hidrografico, cerimonia que, pelo quarto ano consecutiv~, tem 
lugar nas Instalayoes Navais da Azinheira. 

Se as comemorac;:oes do dia da unidade sao hoje um lugar 
comum na Marinha com a realizac;:ao, uma vez mais, do dia do Instituto 
Hidrografico nestas instalac;:oes, pretendo transmitir-vos uma clara e 
simples mensagem - 0 meu forte empenhamento em prosseguir, com 
celeridade, a obra em boa hora lanyada em 1992. 

Quando os objectiv~s sao claramente definidos, nao ha equivocos 
que permitam afastar-nos do rumo trayado, e 0 caso da recuperayao 
das antigas Instalayoes (minas e contra-medidas) da Azinheira, 
empreendimento de grande envergadura, concebido com rasgada vi sao 
e invulgar realismo e cuja conclusao e premente, porquanto dotara 0 

Instituto Hidrografico do espayo indispensavel it sua imperiosa expansao 
fisica. 

A actividade desenvolvida, vai para um ano a esta parte, corrobora 
de forma elucidativa a grande capacidade, 0 elevado profissionalismo 
e 0 alto valor de todos quantos vem pondo 0 melhor do seu esforyo e 
saber ao serviyo do Instituto Hidrografico, 0 que e dizer da Marinha e 
do Pais. 

De entre aquela actividade tenho por oportuno realyar: 
As negociac;:oes que levaram it assinatura do protocolo 

de cooperayao com 0 Instituto Portugues de Cartografia e 
Cadastr~, 0 acordo bilateral no ambito da informayao cartografica 
com 0 Instituto Hidrografico do Reino Unido, 0 projecto de diploma 
que estabelece 0 regime especial a que obedece, no territorio 
nacional, a produyao da cartografia hidrografica ou de base 
hidrogratica e 0 acordo com 0 Servic;:o Hidrografico e 
Oceanografico da Marinha Francesa. 

A aquisic;:ao de conhecimentos que tem sido obtida at raves 
do acompanhamento sistematico do desenvolvimento dos mais 
modemos sistemas de posicionamento e de aquisiyao automatica 
de dados. 

A construc;:ao da primeira carta 
nautica digital, produzida exclusi
vamente pelo sistema de cartografia 
assistida por computador. 

A prestayao de serviyos nas 
areas da hidrografia e da oceanoarafia 
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ALocuCAo DO V/ALM DIRECTOR-GERALNO DIA DA UNIDADE 

onde se realya 0 desempenho no trabalho realizado 
no rio Trancao. 

Os sucessos alcanyados nas diversas 
reuni6es nacionais e internacionais, com especial 
destaque naquelas que se referem ao Conselho 
Coordenador de Cartografia, ao grupo de trabalho 
de quimica marinha, a Comissao Hidrografica da 
Africa Austral e IIhas, e ao Grupo Ad-hoc para a 
Cooperayao Regional no Sui de Africa. 

E 0 ultimar da reestruturayao do Instituto 
Hidrogratico e consequente apresentayao a 
considerayao superior em fins do passado mes de 
Agosto do projecto de diploma que constituira 0 

Regulamento Interno do nosso Instituto. 

Pese embora 0 futuro nao se apresentar risonho 
para 0 desenvolvimento das actividades indispensaveis ao 
bom funcionamento do Instituto Hidrografico, e minha firme 
convicyao que, em conjunto, saberemos distinguir 0 

essencial do secunda rio e que conseguiremos assentar 
em prioridades que minimizem os efeitos decorrentes da 
forte contenyao oryamental porque regemos a nossa 
actividade no corrente ano e que, segundo tudo indica, 
nos acompanhara em 1997. 

. A(OC.UgAQOOV/ALM OiRE:CTOR'(iERAL 
N·oOiA Oil. UNipAOt ....... " ...... " .... , •.••• , ..... " ......... , •..•• , ...... .. ",j/2 
A CAIlTOGRAFlA ......... , ..................... ,. ................ , .................. 3 
APR~SENTA9AO DO tRA6Al.HO DE 
E:srA.GIO! .! ~ ~~.~.~ .. ~ ..... ~ .•• ! n.H ...... ' ,!9n .... , .... ,. , . , '\ ~ ~, . ~ .~, • • • ~.~ .,.~"'. , .,. " •• • _:} 

CRvzelRO SEiPlAT 2t ... , ... , .. , .................... . ,., .... , .......... , ... , .• 3 
pIA Pp. UNfOAP~ fP PE SETEMBRO DE 1996 ........ , .... , ....... 4/5 

E pois com esta convicyao que anuncio 0 inicio, 
muito em breve, dos trabalhos conducentes a conclusao 
da obra do pavilhao nO 1, que, igualmente estao reunidas 
as condiy6es para encetar a reconstruyao do pavilhao 
das galeotas e que sera viave l prosseguir com 0 

rejuvenescimento do parque rodoviario. 
Por ultimo aentrega a Marinha, em Maryo de 1997, 

do novo navio hidrografic%ceanografico viabilizara 0 

desejavel estreitamento dos layos de cooperayao com a 
comunidade cientifica e, muito em particular, com os 
paises de lingua oficial portuguesa. 

E este 0 espfrito que me anima para levar a bom 
termo a missao que me foi confiada no passado dia 25 de 
Julho, certo de contar com 0 empenhamento e a 
disponibilidade de todos v6s. 

A terminar, uma palavra de muito apreyo aqueles a 
quem hoje sera dado publico testemunho pelos 25 e 15 
anos de serviyo prestados ao Instituto Hidrografico, que 
assistiram e viveram as muitas mudanyas ao longo da sua 
permanencia nesta nossa casa, mas estou certo de que 0 

principio porque se norteou a aCyao dos sucessivos 
directores gerais - a permanente prossecuyao de uma 
cada vez melhor qualidade de trabalho - ainda se mantem 
vivo! 
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A CARTOGRAFIA 
Desde os mais remotos tempos que 0 Homem sentiu necessidade de se orientar quando pela primeira 

vez sulcou os oceanos. Surgia entiio 0 que actualmente designamos por Cartografia Nautica. 

Atendendo aos novos desafios que diariamente nos sao colocados 
devido ao continuo e quase 8xponencial avan90 da tecnologia, concretamente 
da informatica, tem vindo 0 Instituto Hidrografico, ao longo dos ultimos quatro 
anos, a realizar urn esfor~o considerave! no sentido de S8 apetrechar, quer em 
pessoal qualificado, quer em equipamentos, por forma a poder estar preparado 
para 0 futuro daquilo que, no seculo XIV foram designados como os Mapas 
Portulanos. Tendo como urn dos objectiv~s a alcangar a produgao de carlas 
nauticas utilizando a computador, efectuou-se nos ultimos anos urn esforyo 
financeiro que deu a seu primeiro fruto com a ediy3.o, em regime experimental, 
da primeira carta nautica digital produzida com a utiliza,ao do Sistema de 
CartografiaAssistida por Computador (CAC). 

Independentemente do que 0 futuro nos reserva no ambito da cartografia 
nautica, a cartografia tradicional manler-s8-a em paralelo com a digital. Assim, 
tambem a sector de cartografia tradicional da Divisao tern vindo a scfrer 
alterayoes, nomeadamente a reeenle mel haria das instalagoes e em breve a 
reequipamento em mobiliario especializado. Para alem do progresso 
conseguido e planeado e de registar a vinda ao Instituto Hidrografico, e it Divisao 
de Cartografia, de diversas unidades navais com 0 objectivo de procederem it 
actualiza,ao e correceao do f61io cartogratico que Ihes esta atribuido. 

Assim, e de referir que desde 0 inicio do corrente ano foram 
diversos as navios que utilizaram a Serviyo da Correcyao e Actualizayao 
de Cartas e Catalogo de Cartas e Publica,ao Nauticas, entre os quais: 
~ N.R.P. "Rovuma" - N.R.P. "Zambeze" 
- N.R.P. "J. Candido" - N.R.P. "Schultz Xavier' 
- N.R.P. "Cisne" - N.R.P. '2aire" 
- N.R.P. "Corte Real" - N.R.P. "Joao Belo" 
- N.R.P. "A,or" - N.R.P. "Joao Coutinho" 

De entre os trabalhos que a Divisao tem em curso, e objectivo 
concluir ate ao final de 1996 os seguintes: 

- Carta 115 - 'ILHA DO CORVO E ILHA DAS FLORES· 
- Carta 263 04 (INT 1876) • ·PORTO DE llS80A (De Pa~o d'Arcos ao Terreiro do 

Trigo)" 
- Carta 43102 (INT 1893) - 'AROUIPELAGO DOSAQORES - GRUPO CENTRAL" 
• Carta 43103 (INT 1894) - 'AROU1PELAGO DOSAQORES -GRUPO ORIENTAL" 
- Carta 963 01 - "MACAU, TAlPA E COLOANE" 
- Carta 10Z01 (INT1) - "CATALOGO DE SiMBOLOS E ABREV1ATURAS~ 
- CATALOGO DE CARTAS NAUT!CAS DE PORTUGAL 199611997. 

Costa Rei WTen.) 

Apresentagao do trabalho de estagio 

Cruzeiro Seplat 21 

Teve inicio no dia 14 de Outubro a bordo do NRP 'Almeida 
Carvalho", e desenrolando-se por duas semanas, a missao Seplat 
21. Ja dentro da nova estrutura,ao do I.H., este cruzeiro contara com 
a participa,ao de pessoal das ex-Oivis6es de Geologia Marinha e 
Quimica e Polui,ao, servindo ainda de estagio a tecnicos superiores 
da area da Quimica Marinha. 

Esta missao tem par objectivos a colheita de amostras de sedimentos 
marinhos na plataforma continental portuguesa, com vista a constru,ao 
da lolha Sed 3, (zona entre Peniche e Figueira da Foz) e ainda a 
realiza,ao de perfis batimetricos, assim como a colheita de amostras 
verticais de sedimentos nao consolidados em corpos lodosos e no 
eixo do Canhilo da Nazare para estudo sedimentol6gico, e 
determina,ao de metais pesados e pesticidas. 

Esta missao sera desempenhada em regime de tres quartos, os 
quais serao constituidos por pessoal tecnico do IH e pessoal de apoio da 
guarni,ao do navio. 

Alvaro Barroqueiro 
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As estagiarias Isabel Silva e Rita Ramos fizeram 
a apresentayao publica dos resultados do seu trabalho 
durante 0 estagio final da sua licenciatura em 
Engenharia Geografica que realizaram no Instituto 
Hidrografico, Divisao de Hidrografia, onde estudaram 
a utilizayao do GPS na coordenayao rigorosa de pontos/ 
redes geodesicas. 

A draga Smith McEntyre pronta para colheita superficial de 
sedimentos. 



DIA DA UNIDADE 
20 de Setembro de 1996 

1'Ten SEH Canas Manuel de Malos Madruga recebeu a 
Medalha de Comportamenlo Exemplar, grau auro. a 1' Ten 
Madruga recebeu lambem a medalha do IH par ler 
complelado 15 anos de servi~ no Inslilulo. 

i 
Compertamenlo Exemplar, grau Praia. 

a 1 Sar L Jose Alecrim Lopes que 
lambem recebeu a Medalha de 
Comportamenlo Exemplar, grau Praia. 
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a Cap Ten Jose Luis Branco Seabra de Melo a 
quem foi concedida a Medalha de Comportamenlo 
Exemplar, grau Praia. 

a 1 Sar MAnlonio Cardoso LoureiroAlmeida (acima) e 01 Sar M 
Anlonio Manuel Gaspar Dias Neves (em baixo) que receberam a 
Medalha de Comportamenlo Exemplar, grau Praia, . 



DIA DA UNIDADE 
20 de Setembro de 1996 

05 Capitaes Tenente Emanue[ Maria de 
Montenegro Ferreira Coelho e Carlos Migue[ 
Reis Oliveira e Lemos a quem loi concedida a 
Meda[ha de Cruz Nava[ de 3' C[asse. 

Aguiar e Jaime da Silva Ferreira. 

05 luncion.rios que comp[etam 25 e 15 anos de selVil'" no quadro do 
[nstituto tem no dia da unidade destaque especial. Como recordal'ao e 
demonstral'ao de aprel'o e-[hes entregue a meda[ha do [nstituto Hidrogr.lio quando 
comp[etam t5 anos e a cresta aos 25 anos. Estiveram presentes neste 
reconhecimento publico, este ano, Jose Luis de Andrade Biscaya, Maria Leonor 
Bastos Martins, Ana Maria Garcia Ferreira Martins, Maria Olimpia Castanheira 
Marques Coelho e Manue[ Justino Pereira da Costa que comp[etaram 25 anos de 
selVil'" e Manue[ Eduardo da Fonseca Gnlo e Carlos A[berto Barbosa Gomes que 
comp[etaram 15 anos nos quadros do [H. 

As Medalhas de Ccmportamento Exemp[ar destinam-se a distinguir 05 mililares 
que selVem ao [ongo da sua carreira com exemplar condula moral e discip[inar e 
comprovado espinto de lea[dade. A Medalha de Comportamento Exemp[ar compreende 
entre outros 05 seguintes graus: OURO, que 50 pode ser concedida aos militares que 
comp[etem tnnta anos de selVil'o eleclivo e a de PRATA, que sO pode ser concedida a 
mililares que completem quinze anos de selVil'o eleclivo. 

A Meda[ha de Cruz Naval e deslinada a ga[ardoar 05 mi[itares, mi[itanzados e 
civis que no ambito tecnico profissional revelem elevada competencia, extraordinario 
empenhamento e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significalivamente para 
a efici€mcia. prestfgio e cumprimento da missao da Marinha. Compreende qualro 
classes. 
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o USO DO GPS PARA EFEITOS DE HIDROGRAFIA 
Ja he. alguns anos que os sistemas de 

posicionamento globais sao uma realidade. 
Estes sistemas baseiam-se num conjunto de 
sate lites que orbitam em torno da terra 
transmitindo diversa informagao. 

Com base na informa~ao recebida dos 
saleliles e possivel delerminar a posi~ao onde se 
enoonlra 0 reoeplor. Esla posi~o lem um rigor muilo 
dependente de alguns parametros, dos quais urn e 
control ado pelos USA e e variavel, desconhecendo
-S9 em cada instante a precisao do sistema, sendo 
designado por "SelecliveAvailabilily". 

Usando 0 sislema no seu eslado nalural 
nao e passive! obter a precisao desejavel em trabaJhos 
de hidrografia, quer por razaes da precisao 
propriamenle dila, quer pelo facio dessa precisao ser 
variave l. 

Para podermos ultrapassar os 
inconvenientes da lalla de precisao dos sistemas, 
recorre-sa a uliliza~ao de correc~5es. Estas 
correc~6es baseiam-se essencialmente no 
conhecimento preciso de uma posiyao fixa, cnde se 
observam os sinais provenienles dos salelites. 

Com base nos sinais recebidos e passlvel 
efectuar oorr~s, que se designam por oorreo¢es 
diferenciais, que podem ser de dois lipos: 

a Correc~aes de posi~ao 
b. Correc~aes das pseudo·distancias a 

cada sale lite 
o primeiro lipo baseia-se na oblen~ao 

das coordenadas do ponto fix~, com base nos 
sinais provenientes dos sate lites, e na 
compara~iio com as coordenadas conhecidas, 
sendo delerminadas as diferenyas a aplicar as 
ooordenadas oblidas pela eslayao mOvel (receplor 
situado a bordo do navio/embarcayao 
hidrogr>ifica). 

o segundo lipo baseia·se no calculo da 
distancia que cada salelile disla do ponto fixo e na 
sua oompara~o com a dislancia (pseudo-distancia) 
meddaem cada inslanle. Estadiferenyasera ap~cada 
as dislancias observadas na unidade m6vel. 

Para que as correcyaes, quer se Irate de 
ooordenadas quer se Irale de dislancias, possam ser 
apJicadas no receptor mover, lorna-S9 necessaria 
disponibiliza-Ias para esse reoeptor. Para preceder 
ao transporle da informayao de co rrec~aes, 
delerminadas no ponto fixo, para a eslayiio movel, 
reeorre-S9 a uma ligayao via radio. 

Taf como a voz pode serenviada via radio, 
alraves da modulayao de uma onda portadora, 
lambem os sinais de correc~aes podem ser 
transportados usando os mesmos principios. Para tal 
e neoessano que exisla um padrao, gerado na unidade 
fixa e reconhecido pala unidade movel. Este padrao 
e constiluido porum prolocolo perteilamente definido. 
No IH usam-se equipamentos que Irabalham com 
um prolocolo designado por RTCM-1 04. 

As unidades sao essencialmenle 
consliluidas da seguinte forma: 

a. Unidade fixa (ou unidade de terra): 
Receplor satelite; Modulador; Radio 

Iransmissor; Anlenas (uma para a recepyao 
do sinal proveniente do satelile e outra para a 
Iransmissao das correc~aes); Fonle de 

alimenta~ao. 

b. Unidade movel (ou unidade de bordo): 
Receplor salelile; Desmodulador; Radio 

receplor; Anlenas (uma para recep~ao do 
sinal provenienle dos saleliles outra para 
recepyao dos sinal de correcyao); Fonle de 
alimenlayao; Sislema de aquisiyao de dados. 

No IH usam-se sistemas que calculam as 
diferenyas de pseudo-distancias. Esles sislemas, taf 
como os outros, tern algumas desvantagens, sendo 
a mais significativa baseada na diferen~a de colas 
entre a antena de recep~o do sinaf satelile, a bordo 
e em terra. Nao devemos usar ponlos de grande 
aftilude para reduzir estes inconvenienles. 

A frequencia dos radios para Iransmissao e 
recepyao dos sinais oorreclores (diferenciais), pode 
variar de acordo com os alcances que se pretende 
alingir. Temas assim que, para obler grande alcance, 
se usarn alias frequencias (HF) e para afcance menor, 
se usam frequencias muito alias VHF e UHF. 

No IH exislem sistemas de correcyaes 
diferenciais de dois lipos HF e VHF. Como e de 
esperar, os sistemas de frequenciamuito alia tomam· 
se mais portateis, senda par isso murro uteis para 
trabalhos de pequenas dimensoes, situados muilo 
proximo do ponlo fixo considerado, enquanto que os 
sistemas HF sao de maiores dimens6es exigindo 
maior loglstica, pelo que se usam nos grandes 
Irabalhos e quando sao necessarios grandes 
alcances. 

Com 0 recurso a estes sistemas e a 
receptores satelite de grande qualidade lecnica, 
consegue-se obler Urn posicionamento com uma 
precisaa, da ordem de 1m em cerca de 95% das 
posiy6es. Islo veio dar ao IH uma maior capacidade 
para a execuyao de trabalhos de grande precisao e 
permitiu reduzir substancialmente os recursas 
humanos envolvidos na execu,iio dos 
levantamentos. E agora posslvel operar em areas 
onde se tomava dificil pelos meios tradicionais, quer 
por fafla de soluy6es de bom cruzamento das linhas 
de posi~ao, quer mesmo por falla de alcance dos 
velhos sistemas de pasicionamento. 

Como nao ha bela sem senaa, exislem 
alguns problemas a considerar no uso destes 
sistemas, a saber: 

a. Falla de controlo sobre 0 sistema fonle 
da informayao de posicionamento. 

b. Coordenayao de ponlos referidos ao 
WGS-84, usando sislemas de geodesia por 
salelite. 

o primeiro dos metodos exige 0 recurso 
a paramelros de Iransforma,iio, nem sempre 
conhecidos com a precisao desejavel, enquanlo 
que 0 segundo e melhor mas muitissimo mais 
care e, muitas vezes. nao se juslificaria 0 seu uso, 
nao fora 0 facio de caminhanmos a passos largos 
para um sislema de represenlayao geografica 
digital com visualizayao informalica, as 
conhecidas cartas electr6nicas de navegagao, 
an de serao integrados varios sistemas de 
navega98.0 ef como e evidente, a sua malaria 
baseados no posicionamento por {ecurso a 
satelites. 

Com 0 objeclivo de melhorar ainda mais 0 

posicion amen to na execul(ao dos trabalhos 
hidrograticos, 0 IH dispOe nesle momento de urn 
sistema de geodesia por salelile, que se enoontra em 
fase de estudo para aplica~ao. Para estudo e 
dr.-ulgayao da aplicayiio desle sislema, 0 IH ofereceu 
a Faculdade de Ciencias da Universidade de 
Lisboa a possibilidade de facullar um estagio para 
dois alunos finalislas do curso de engenharia 
geografica, pelo que se encontram a concluir 0 

eslagio na Divisao de Hidrografia duas alunas.lslo 
possibi lilara uma maior rapidez na 
disponibiliza~o do sislema para os ulilizadores e 
oferece a possibilidade de divulga~ao, para os 
meies cienlificos nacionais, das capacidades do 
IH nesle dominio. 

Preve·se que a partir de Novembro de 1996 
o sistema entre em funcionamento experimental, 
possibilitando a ooordena~o de uma rede de pontos 
hidrograticos de melhores caracteristicas, para usa 
com os sistemas de hidrografia. 

o IH dispae lambem de dois receplores 
GPS portaleis (de mao) que, embora possam reeeber 
oorrecy6es drrerenaais, serao para usaroom posiy6es 
GPS normais (sem correcy6es) e em trabafhos onde 
a precisiio do posicionarnento niio justifKjue a ut~iza~o 
de meies mais precisos. 

o aulor desle lexto esta convencido de que 
o IH se encontra no bom caminho para aoompanhar 
a evoluyiio lecnologica, quer nesle quer noulros 
dominios. 

Abaio Matias (tITen.) 

b. Necessidade de se r~...,..,~--..,....-...,..,_~ ___ ~ 
dispor de uma rede de 
pontos caordenadas com 
grande precisao e 
referenciados ao WGS·84 
(World Geodetic Syslem -
84). 

Se para a limilayao l <i'~ii: 
enunciada em a. nao 
podemos ler soluyao, para 
a enunciada em b. 
pademos sempre recorrer 
a Urn de dois metodos, a 
saber: 

a.Transformayao das lfI!~=Te"'s~t-e-d-:-e-":e-q'::Ull,'p"'a~mentos de t ransmissao de 
coordenadas de pontos 
conhecidos para WGS·84; correcgiies dife renciais HF. (DGPS - HF) 
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Momentos 

~'-

Rlipe ,filho do Jos,; e da Lourdes Jorge. 

PALAVRASCRUZADAS 

HORIZONTAlS 
1. Ser, Corcovo, Epistola. 
2.Cumprimentem, 0 M. 
O. Dosar. 3. Senhor em 
Ingles, Aqui. 4. Saudavel, 
Baliza, I nveja. 5. Letra 
Grega, Muares, Despa· 
chem. 6. Monarca, De 
pequena estatura. 7. 
Frlvolo, Possuir. 8. Agente 
(suf.), Prova automobi
listica, Nome de Homem. 
9. Parceiro, Aqueles, 
Cadmio (S.O.). 10. Pene
dias, Cilindro de madeira 
usado nas salinas. 11 . 
Azedos , Rio da Sui9a, 
Pilhas. 
VERTICAlS 

Problema nO 2 
por: 5 Aj. Galvao 

1. Arranhara. 2. Apelido, Particula afirmativa do dialecto Provengal. 3. Pron. Pessoal, 
Criado, Cromio (S.O.). 4. Antiga coligagao politica, Langarfogo a, Helio (S.O.). 5. Rente, 
Escudeiro, Ulensilio domestico (plural) . 6. A minha pessoa, Chefe Etiope. 7. Acabar. B. 
Letra Grega, Passagem Subterrania, Em a. 9. Aglomerado de casas. 10. Oferece, 
Escandio (S.O.). 11. Cobalto (S.O.), Guardar segredo, Seguir. 12. Carta de Jogar, Oualro 
(Rom.), Escarnece. 13.A popa,lnterj. Designaliva de dor, Observei, Novecenlos (Rorn.). 
14. Basta, Pron. pessoal, Rema para Iraz. 15. Leiloados. 
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1!! Mar. Costa 

Acenteceu-me 
e pede acontecer-Ihe a si ... 

Enlrei calmamenle no meu autocarro e piquei 0 meu 
mOdulo. 
Sentei-me. 
Passadas algumas paragens entrou 0 revisor que 
come,ou a verificar os bilhetes dos diversos 
passageiros. Calmamente entreguei 0 meu e esperei 
que mo devolvesse. "0 seu mOdulo foi picado tres 
vezes. Nao e valida." 
SUSTO. Era verdade tinha picado anleriormente do 
oulro lado e, sem dar por isso, piquei agora de 
novo. Multa 7 500$00. Paguei. 
Verifique bem as seus modulos. Urn erro e 
embara~oso e custa caro. 
Acautele-se porque aconteceu-me e pode ... 



No ano leclivo passado, 0 Convenlo das Trinas loi visitado por alunos do 5' ano da ESCOLA 
BARTOLOMEU DE GUS MAO. Esta visita loi tema de uma pe,a de teatro que eles escreveram e depois 
encenaram no seu fim de ano lectivo. Enviaram-nos uma cOpia da qual extraimos a parte que foi dedicada 
a sua visita as nossas instalayOes. 

"A. VOLTA DO CONVENTODAS TRINAS" 
o QUEOLHA.MOS EO QUE VIMOS, 0 QUE PESQUIsAMOS, 0 QUE APRENDEMOS .. 
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. .. Assim nos viram os alunos do 59.A da 

Escola E.B 2 Padre Bartolomeu de Gusmilo. 
Bem vindos. 
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Esteve connosco uma representayilo da 
"Pearl River Water Resources Comission" de 
Cantilo, no dia 3 de Outubro. Visitaram as Divis<ies 
de Oceanografia, Hidrografia e Cartografia . 
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..... """, ~ ""'"""'" "'Ha H<Ua 4 Portugal, por intermedio do Instilulo Hidrografico, foi 0 anfitriao da reuniao semi-anual do 
~ "'""" Ic.ik -~ """,,I Comite de Representantes Nacionais do Centro de Pesquisa Sub-marina do SACLANT da NATO, 
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I,)ma f$sta de <iotversario oa 

Navemi:!p, <moe podenlQ$ reconhecer 
os: 6nta() Qrnt, Marcelo, Qmt, FU?;eta fla 

, Ponte, Qatio Aseen9ii1o, Gmt. Rodrigues 
oacosta, e ainda Helena Feftlandes, 
He1etia Santana e Ana!':ncafiw.gao. 


