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No nosso dia a dia de trabalho, euvimos muitas vezes nomes, termos e designac;:oes que acabam por se tomar
familia res sem que saibamos muito bem 0 que significam e representam. Uma dessas "coisas" e a
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REDE MAREGRAFICA, DO
INSTITUTO HIDROGRAFICO
Mas 0 que e de facto , e para que serve , est a
rede? Basicamente , a Rede Maregrafica do Institute
HidrogrMice e um conjunte de maregrafes que se
encentram a funcienar em abrigos fi xes , distribuidos
ao longo das costa de Portugal, no Continente enos
arquipelagos dos Ac;:ores e da Madeira, e que proporcionam
os dados necessarios aos estudos e trabalhos sobre mares
desenvolvidos no Instituto Hidrografico. Os estudos sobre
mares podem dividir-se em tres niveis (embora esta
classificac;:ao seja arbitraria e de contomes indefinidos).
No primeiro nive l, suficiente para caracterizar
globalmente a mare e para garantir a seguranc;:a da
navegac;:ao, basta medir alturas de agua com um maregrafo

de campanha durante 15 dias a 1 meso Esta informac;:ao e
suficiente para obtermos de forma aproximada os instantes
de ocorrencia da preia-mar e da baixa-mar, bem como a
diferenc;:a entre a amplitude da mare nas mares vivas e nas
mares mortas.
No segundo nivel, 0 objectiv~ e produzir previsoes ja
mais rigorosas da mare , do tipo das que sao publicadas na
nossa Tabela de Mares. Para atingireste segundo "patamar"
e desejavel dispor de 1 a 2 anos de observac;:oes, obtidas
com maregrafos do tipo dos que compoem a Rede
Maregrafica de Instituto Hidrografico. Estes equipamentos
tem uma precisao maior que ados maregrafos de campanha
e podem operar normalmente durante muitos anos (com a
manuten,ao apropriada).

Xola de

.71berlura ...

"Promover a divulgaf;(80 das capacidades e do conhecimento ... "
Esta frase simples encerra toda a essencia de uma funyao que compete a
Direcyao de Documentayao do Instituto Hidrognlfico - Marinha, e que se tem
tornado cad a vez mais jmportante a medida que se reconhece 0 seu caracter de
essencialidade numa epoca em que 0 publico e bombardeado com informayao.

Eo simples dizer que 0 que nao se conhece e como se nao existisse . As
vezes e mesmo confortavel pensar que pod em os existir no nosso nicho e esquecer
que 0 resto do mundo esta la fora . N6s estamos certos e "eles" virao a perceber
que tinhamos razao.
Esta atitude foi possivel quando 0 nosso trabalho nao podia passar
despercebido e estava patente na vivencia diaria do nosso "publico". Hoje nao e
assim, e temos que lutar, num mundo em que os recursos vao escasseando , pela
fatia de que necessitamos para continuar 0 trabalho que , e ai sim, sabemos ser
nao s6 importante como ate essencial.
A divulgayao e promoyao da actividade de ambito nacional que 0 IH leva a
cabo, e que compreende uma carga tecnica e cientifica em dominios unicos no
Pais, e cada vez mais necessaria , e mesmo obrigat6ria , no testemunho a dar de
uma instituiyao na qual a Marinha espelha algumas das suas especialidades.

Eo neste contexte que a Direcyao de Documentayao, no cumprimento da sua
missao, preconizada no DL n0 264/95, vem realizando aCyoes de divulgayao cada
vez mais importantes e com maior investimento dos recursos que possui . Aqui se
enquadram os boletins informativos, as exposiyoes, os contactos com a imprensa
e a comunicayao social em geral, 0 acompanhamento de reunioes , a manutenyao
de prospectos, escrita de artigos para publicayao no exterior, etc. etc.
Eo um trabalho que nao termina e que necessita de ser continuamente
renovado, tanto na sua forma como no seu conteudo.
A sociedade em que vivemos e sempre mais rapida sempre mais temporaria.
A quantidade de focos de atenyao que constantemente fazem apelo as pessoas
faz com que cada vez mais seja verdade a frase "se nao apareceu na televisao,
nao aconteceu". Eo neste ciima que temos que firmar a nossa posiyao. Temos que
nao s6 ser honestos mas tambem parece-Io. Sempre.

o esforyo de divulgayao nao e de uma pessoa ou de uma Direcyao .

Eo um
esforyo colectivo em que temos que estar atentos a todas as oportunidades de
nos apresentar com dignidade e demonstrar continua mente 0 nosso valor e do
trabalho que realizamos. Tem de ser uma atitude constante de todos quantos somos
a instituiyao que e 0 Instituto Hidrografico e a Marinha.
Maria Helena Martins Tavares Roque
TSP
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SAlA DE REUNIOES
AUDITORIO

E

Um enorme
esfor((o , tanto das
pessoas
como
economico
transformaram a
Sa la de Reuni6es
num Audttorio que ha
muito era desejado
no IH. 0 antigo Alto Cora mantem toda a sua imponencia e
explendor mas tem agora uma comodidade e operacionalidade
invejavel para receber as actividades para que esta
vocacionado: receber visitas, palestras, apresenta((6es
audiovisuais, etc.
Os nossos
parabens a toda a
equipa que realizou a
obra de que todos
nos
podemos
orgulhar. Estamos
melhor e 0 patrimonio historico-artistico
de que somos
depositarios esta
enobrecido.

PROTOCOlO ENTRE
IH E SHOM

SAlA DE DESENHO
AUMENTADA
Ha tempos dissemos que a sala de desenho estava em obras.
Temos 0 prazer de dizer que todas as obras estao ja concluidas e a sala
voltou asua opera,ao normal.
Oeste exercicio ha asalientar que este compartimento ficou bastante
mais amplo, melhor iluminada, com melhor passagens entre salas, elc, etc,
Mais uma vez apesar dos problemas que causam as obras pois que 0
trabalho nao pade parar valeu seguramente a pena 0 inc6modo. AS
melhores condiyaes de trabalho fazemcom que ele seja mais agradavel e
partanto menor 0 esfor90 para atingirmos a qualidade que conheoemos.

o Vice-Almirante Samnento Gouveia e 0 Ingenieur
General de l'Armement Fran90is Milard assinaram um
protocolo que vai permitir uma mais estreita colabora((ao
entre 0 Instituto Hidrogr<ifico por um lado e 0 Service
Hidrographique et Oceanographique de la Marine (SHOM)
atraves do seu Centro de Oceanografia Militar.
E no ambito deste protocolo que se realiza 0
primeiro de um conjunto de campanhas do projecto
INTIMATE (INternal Tide Investigation by Means of
Acoustic Tomography Experiment) . Este projecto tem
como objetivo 0 estudo da utliza9E1o das tecnicas de
tomografia actlstica aplicados ao estudo dos oceanos
em aguas pouco profundas.
As campanhas do projecto iraQ utilizar meios dos
dois paises - Portugal e Fran((a. Alem do IH e do SHOMCMO faz parte do projecto a Universidade do Algarve.

o VAlm Sarmenlo Gouveia e IGAFran",is Milard quando esle recebia a
alerta da cresta do Director Geral do Instituto Hidrografioo
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SERVI90 DE PUBLICACOES
DIVULGA A MARINHA
Sempre que as unidades navais
executam miss6es para as quais

tenham de navegar para alem das
aguas de cobertura cartogratica
nacional, eo Instituto Hidrogratico a
entidade que disponibiliza as
necessarias cartas e publica~6es do
Almirantado Ingles. Este material e
lornecido precisamente alraves do
Servi~o de Publica~6es, razao pel a
qual e normalmenle idenlificado como
uma «porta aberta)) alraves da qual
aquele organismo da Marinha cumpre

a sua missao de (cdivu lgaqao de
materias relacionadas com as cifmcias
e lecnicas do mar».
Com efeito, e no dominic do
fornecimento como
organismo
abastecedor que a actividade do
Servi~o de Publica~6es mais se faz
notar junto da Marinha e do publico em
geral. 0 seu Deposito de Documentos
Nauticos abre lodos os dias uteis, das
09h30 as 12h30 e das 13h30 as
16h30, na rua Garcia da Orta, n' 4,
junto a Santos-o-Velho. Ali, qualquer
p~ssoa interessada pede adquirir
uma carta naulica devidamenle
actualizada, sedimentologica, de apoio
a pesca ou de recreio au outras
publica~6es n<iuticas em vigor.
Refira-se que, tendo em vista 0
cumprimento das missoes atribuidas

ao Instituto Hidrografico, 0 Servi~o de
Publica~6es fornece as cartas
nauticas das aguas nacionais, do
Territ6rio de Macau e ainda dos Paises
Alricanos
de
Lingua
Olicial
Portuguesa. Este servi~o tem ainda a

venda edi96es da Comissao Cultural
de Marinha que registam uma

Instituto Hidrografico e da propria
Marinha junto do publico.

assinalavel procura.

Neste

Entretanto , e para lacil ita r

0

processo de aquisi<;ao dos seus

qualquer

Publica~6es

da especialidade em varios pontos do

criou recentemente junto das
capitanias e de diversas entidades civis
uma rede de revendedores dos artigos
produzidos pel a Marinha, tais como
cartas e publica<;6es niwticas e livros

directamenle qualquer publica~o ou
artigo produzido pelo Instituto
Hidrografico.

da Comissao Cultural de Marinha.

ou seja, 0 Servil):o de Publicac;oes, 0

produtos, a

Servi~o

momento

pessoa interessada pode dirigir-se as
capitanias e aos outros revendedores

de

Esta iniciativa visa simultaneamente

aumentar a difusao das actividades do

Pais e encomendar ou comprar

Atraves desta sua "porta aberta"
Instituto Hidrografico recebe ainda os
mais variados instrumentos nauticos

para efeitos de

repara~ao

e

aferi~ao,

competindo aquele sector a sua
recep<;ao e devido encaminhamento,
controlo e posterior devolw;ao.

o

Servi~o de Publica~6es do
Instituto Hidrogrilfico e parte
integrante da Direc~ao dos Servi90s

de Documentac;ao e tern como
principal
missao
zelar
pelo
cumprimento da aplicac;ao das normas
em vigor tendo em vista a normalizac;ao

das

publica~5es

produzidas par este

organismo da Marinha.

o Instituto Hidrogratico cumpre
atraves do Servil):o de Publicac;oes a

sua missao de divulgar de forma
correcta a sua actividade e prestar a
informa<;ao
indispensavel
aos
navegantes.
Carlos Gomes
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REDE MAREGRAFICA

•••

o terceiro nivel inclui os estudos cientificos, como por
exemplo a caracterizac;:ao da subida do nivel medio do mar
em todo 0 Globo, os quais estao relacionados com outras
areas do conhecimento (por exemplo, a geodesia) , A
obtenc;:ao de dados que possam ser utilizados com esta
finalidade implica dispor de longas series de observac;:6es
de grande qualidade, cobrindo varias decadas, e ideal mente
seculos ..
Para efectuar estudos de mares aos "niveis" 2 e 3, e
essen cia I dispor de uma rede maregrafica, A medida que
subimos de "nivel", aumenta a precisao dos maregrafos e
o custo e cuidado com que devem ser feitas as operac;:6es
de manutenc;:ao, Os avanc;:os da tecnologia permitiram a
evoluc;:ao dos maregrafos, desde 0 instrumento puramente
mecanico no qual 0 movimento de um flutuador a transmitido
a um aparo que se desloca sobre um rolo de papel actuado
p~r um mecanisme de relojoaria , ate ao sofisticado
maregrafo ultra-s6nico que permite uma precisao quase
milimetrica, armazena os dados em formato digital e permite
a transmissao via satelite desses mesmos dados,
A Rede Maregrafica e constituida, presentemente, p~r
um conjunto de maregrafos operando em Viana do Castelo,
Leix6es, Aveiro, Setubal-Tr6ia, Ponta Oelgada, Santa Cruz
das Flores, Angra do Heroismo, Horta e Funchal. Dentre
estes destaca-se 0 maregrafo de nova tecnologia de Ponta
Delgada, englobado no programa mundial GLOSS, Existem
tambem dois maregrafos importantissimos operados pelo
Instituto Portugues de Cartografia e Cadastro: Cascais e
Lagos. Um dos aspectos mais importantes nas operac;:6es
de manutenc;:ao dos maregrafos e a verificac;:ao, p~r
nivelamento , de possiveis abatimentos no local de
implantac;:ao do maregrafo. S6 assim e possivel assegurar
a coerEmcia de longas series de dados,
A titulo de curiosidade, refere-se um estudo cientifico
recente sobre a caracterizagao da subida do nivel medio
do mar, 0 qual foi iniciado a partir de mais de 200 series de
observag6es maregraficas, Ap6s uma rigorosa filtragem,
aplicando criterios de qualidade diversificados, s6 oito series
maregraficas "passaram 0 crivo", Uma delas e a de Cascais
(a segunda mais antiga do mundo, a seguir a do maregrafo
de Brest), Sera que a projectada Marina de Cascais vai
afectar 0 funcionamento do maregrafo e anular 0 valor
cientifico da serie existente? Trata-se de um precioso legado

de alguns dos nossos antepassados, com
extraordinaria visao de futuro , que nos
compete preservar.
A manutenc;:ao da Rede Maregrafica e
uma tarefa de responsabilidade que nao se
compadece com pessoas interessadas
avulsas, mas que tem que contar com uma
equipa que assegure a qualidade dos dados
de uma forma continuada e qualificada, para
que 0 nosso trabalho de hoje possa servir
para a nossa gerac;:ao e para as gerac;:6es
vindouras, Essa equipa existe n9 nosso
Instituto, encontra-se em constante formac;:ao
e aperfeic;:oamento e actua em todo 0 Pais,
mantendo e verificando 0 funcionamento dos
instrumentos, e proporcionando instrugao
aos encarregados dos maregrafos, Nao e
perfeita, mas e empenhada, determinada e
bem intencionada.

condi<;6es em que se encontravam e procedeu-se abenefidat;iio semprE
que era necessario,
Oesta vez verificaram tambem 0 posicionamento das marcas dE
nivelamento locais para verificar se tinha ocorrido alguma altera<;ao,
Num caso detectaram um desvio de 4 milimetros: quando e precise
precisao"
Aequipa intervendonou os maregrafos de Ponta Oelgada,Angr
do Heroismo, Santa Cruz das Flores, Horta e Funchal. Numa proxim
vez ate vao tentar ver as IIhas pois desta nao foi possivel.",

Periplo pelas ilhasAs necessidades de manutent;iio da rede maregrafica exigem
uma vigilancia e actividade constante, Para que a opera<;ao dos
maregrafos seja de confian<;a e necessario que se tenha a certeza, tanta
quanto possivel, de que os resultados que eles registam sejam fiaveis,
Foi no seguimento desta tarefa sem fim que a equipa da OF que e
responsavel pelos maregrtafos se deslocou aosArquipelagos dosA<;ores
e da Madeira efez a manuten<;iio das esta<;6es, Verificaram-se aparelhos,
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TRABALHAR COM REDE - II
Os browsers
carregar quanta maiores forem).

Urn browser e urn programa especifico para visualizar paginas de
hipertexto ou hypermedia, requerendo para estas ultimas um compulador com
capacidades multimedia. Qualquer browser pode runcionar como urna aplicalt30

Nao se deve exagerar nas imagens, se tiver muitas ou muito grandes
levara muito tempa a carregar e de novo desmotivara as pessoas.

isolada ou como cliente de um servidor de HTMl. Quando a fundonar isoladamente
ele apenas abre ficheiros, para as quais tenha permissao de leilum como qualquer
outro programa, enquanto que como cliente se estabelece urna liga~o clienteservidor, com urn prolocolo proprio 0 HTTP - HyperText Transfer Protocol.

A"A
Se tiver urn documento muito grande para apresentar, e de
tooa a conveniencia fazer um indice para se poder saltar para a secyao que se
julgue de interesse.
Os comandos HTMl

Para se estabelecer urna talligacao e necessaria que algures na rede se

E agora vamos ao que realmente interessa. Os comandos (ou e~quet.as,
como lambem sao conhecidos) reconhecem-se par estarem entre os simbolos '<'
e '>'.

encontre urn computador correndo 0 programa servidor. Recentemente foi

disponibilizado na nossa Intranet1 perc SI, no oomputador \\Cipcserver do grupo
Informatica, um desses servidores.

Podemos oonsiderar dois tipas de comandos, aque[es cujo efeito lermina
logo ap6s serem interpretados, e os que iniciam uma acr;:ao a partir da sua
posiCao. No caso desles ultimos e passivel terminar a sua ao;ao voltando a
escrever 0 mesmo comando precedido de 'r ou induindo um comando da mesma
nalureza mas com nova parametrizayao.

Tambem ai se podem encontrar alguns browsers como 0 Internet Explorer,
parte integrante do pacote Microsoft Plus! e que se encontra disponivel para
instala Cao na directoria "Plus95" ou 0 Netscape Navigator 2.0 em
·Software\NetScape Navigator 2.0". Pessoalmente acho esle ultimo bastante
superior e aquele que eu aconselho, mas uma vez que ambos sao para
Windows 95, encontra-se tambem disponivel, para quem ainda se encontre a
trabalhar em Windows 3.11, uma versao para esse ambiente do Mosaic Netscape
em · Software\Shareware".

e

Exemplo:
<h1> isto e urn heading de tamanho 1 </h1>
<h2> islo

Todos os browsers operam sobre URls - Uniform Resource locators,
que mais nao sao que indicayCies para aceder a informa~o (links). Esses links
sao compastos por

Como e 6bvio, quando 0 documento chega ao fim, lodos os comandos
terminam 0 seu efelto.

prefix [host[.domain]] [:port]lpathlfilename
onde prefIX indica 0 modo de aceder

Todos os documentos HTMl come~m pela etiqueta <html> e acabam
pelo seu finalizador <lhtml>. Uma pagina estc'l dividida em duas zonas principais,
o cabe~lho, que fica entre as etiquetas <header> e </header> e 0 corpo, delimitado
por <body> e </body>. E dentro deste ultimo que essencialmenle reside 0 conleudo
dessa pagina, conforme veremos.

a infonna930, por exemplo:

file:1/ [se se tratar de um ficheiro local}
http:/~se

e um heading de tamanho 2

<h3> islo e um heading de tamanho 3

se tratar de uma pagina gerida por um servidorj

sendo 0 host 0 nome do computador onde se encontra 0 servidor, domain 0 seu
dominio e port 0 porto a utilizar Quando nao for 0 usual. De notar que todas as
barras sao para a frente, tipo UNIX e nao para tras como estamos habituados do
DOS, havendo contudo alguns browsers que aceitam igualmente barras para a
frente e para tras.

o cabeGCIlho e uma zona onde se pade definir, entre outras coisas. 0
titulo da pagina. Nada do que fique entre <header> e </header> aparecera na
pagina, esta area destina-se exclusivamente a declarayaes. Um exemplo de uma
declara~o passivel de ai ser coJocada e 0 titulo, delimitado por <title> e </title> e
cuja finalidade e a de fazer aparecer na barra de titulo, como 0 proprio nome indica,
o nome correspondente.

Sem querer tirar 0 brilhantismo a quem se encontra a trabalhar nela,
go'staria de vos dar em primeira mao a noticia de que se encontra em
desenvolvimento a home page do Instituto e que ja pode ser visitada usando 0
URl "http://cipcserverr.

Urn dos comandos mais empregues e 0 comando cabe~lho , iniciado
rom <h#> e terminado rom <Ih#>, onde # pode tomar valores entre 1 e 6 0 que
determina, par ordem inversa, 0 tamanho da fonte utilizada.

Ainda em \\Cipcserver e por amabilidade do chefe do SI e seu adjunto
foi disponibilizado um direct6rio, "html", onde irei colocando exemples de paginas
de hipertexto com a finalidade de servirem de suporte a esle artigo.

Para esle artigo foram elaboradas as paginas exemplo "exp001 .htm' e
·exp002.htm", que podem ser encontradas em \\Cipcserver\html. Estas podem
ser vistas com qua lq uer browser e editadas com Qu alquer editor de texto.
Normalmente os browsers possuem um oomando que permite visualizar 0 c6digo
fante da pagina, nao havendo pais necessidade de reamer a urn editor de texlo.

As Paginas WWW
Na criaqao das paginas WWW alguns cuidados devem ser tidos em
conta como por exemplo:

Pawo Guerreiro (t· Sar ETI)

Deve-se planear 0 trabalho a priori.

1Arede intemacional de oonputa:lores dev-se 0 rome de Internet e per complementaidade a quakluer
rede i1temade uma firma chcma-se genericamente Intranel

A pagina de entrada deve ser curta e simples, ninguem gasta de esperar
para ler 0 que nem sabe se Ihe interessa (as paginas levam tanto mais tempo a

Ler cuidadosamente a composi4#ao do medicamento,
respeitar escrupulosamente a posologia (isto e, a
quantidade, 0 modo e a via de administra4;30) indicada na
literatura e na embalagem do medicamento, s:io medidas
indispensaveis na preven4;ao de erros de dosagem. Outra
medida essencial e nao misturar farmacos entre si ou
fflrmacos com fllcool.
Muitas pessoas na.o hesitarn em automedicar-se com restos
de antibi6ticos que ficaram la em casa de uma anterior situa9~0 de
doen93. ignorando que 0 uso incorrecto de urn antibi6tico leva
criacao de resistencias bacterianas. Ora se os microrganismos
se tornarn resistentes a urn antibi6tico, este perde eficiencia. Por
outro lado. 0 antibi6tico pode disfar~ar sintomas, dificultando 0
diagon6stico.
o desconhecimento de como actua determinado medicarnento
pode proporcionar a atitude contraria . Eo que acontece quando, por
receio do medicamento, as pessoas reduzem a dosagem de
modo pr6prio, ou deixam de 0 tomar interrompendo 0
tratamento. As consequ~ncias nem sempre s~o isentas de danos.
Este receio do medicamento leva a que muita gente opte
pelos chamados produtos naturais, sobretudo nas sociedades
urbanas, como reacc;ao ao artificialismo prevalecente

MEDICO ELOUCO "".
Especial aten~o merece a dosagem na medica<;ao. Toda a
gente deve saber que urn remedio eficaz e bem tolerado se
pode transformar em veneno mortal - basta aquele miligrama
amais..
Numerosas intoxicac;Oes por sobredose s~o tratadas
anualmente nos hospitais.
A sobredose pode advir de se tornarem dois rnedicamentos
diferentes que cont~rn a mesma substAncia. Suponha que, depois
de um ser~o bern "regado', tom a um remedio universalmente
conhecido contra a "ressaca-, 0 Alka-Seltzer; mas como tambem
tem dores de cabec;a , toma duas aspirinas ... ora 0 Alka-Seltzer
cont~m como principio activo principal 0 Bcido acetilsalicilico, tal
como a aspirina! ~ poreste caminho que se atinge a dose excessiva.
A mlstura de m~dicamentos deve evitar-se, de
qualquer forma. Os efeitos de intera~o de urn medicamento com
outro ou com bebidas alco61icas podem dar lugar a reacc;Oes
inesperadas que vao da maxima gravidade
anula4;!o do
efeito pretendido. Dizem os farmacologistas que "com um
medicamento sabe-se onde se chega, com dois mais ou menos,
com tr~s nunca se sabe ..."

a

a

M<r'CeIro~ (~)
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Co do coso
Brigada, foi para 0 CIC, foi para a chefiar a
BH2 e voltou para a Informatica agora como
chefe do Servi\X> de Informatica.

Achefia dos servi\X>s do Instituto sofreu
nos ultimos tempos algumas altera<;6es. De
todas temos COnSCiElncia atraves das Ordens.
Nao nos pareceu necessario dizer-vos quem
eram mas sim um pouco mais da carreira das
pessoas que foram agora nomeadas.

o Capita~ Tenente Nuno Murray
Bustorff Silva veio para a Marinha em 1977.
Chegou ao Instituto em 1984 onde veio para a
Escola de Hidrografia e Oceanografia. Depois
de concluido 0 curso esteve na BH1. Depois
dfoi colocado no, entao, CIC, onde ficou mais
ligada autiliza<;ilo dos meios informaticos. Este
tempo no CIC terminou quando assumiu 0
Comando do NRP Auriga e depois do NRP
Andromeda. Durante 0 comando destes dois
navios, que se dedicam quase exdusivamente
ao trabalhodo IH, manteve ocontacto corntodos
os servi<;os do Instituto e voitou ao Edificio do
Convento das Trinas onde esteve envolvida
com a renova<;ao do Sector de Publica<;6es
Nauticas da Divisao de Navega<;ao, 0 que 0

ocupou nos ultimos anos.

o SubTenente Jose Joaquim Barros
Arenga, que como sabem substitui 0 Ten
Agostinho na chefia das nossas oficinas de
mecanica, passou toda a sua vida ligado esta
arte. A Marinha viu 0 seu ingresso em 1963.
Embarcou em varios patrulhas, no NRP S.
Gabriel e no NRP Vasoo da Gama. Esteve oito
anos no Grupo 1 EA e outros oito na Direc<;iio
Servi<;os de Manuten<;ao. Veio ate nos
directamente da Esoola Naval onde terminou 0
Curso de Forma<;ao de Oficial Tecnioo.

o Capita~ Tenente Pedro Manuel
Martins Pires Marinho veio para a Marinha em
1974 e passou algum tempo nos patrulhas. Veio
para 0 IH em 1977 ondefrequentou 0 curso na
EHO. Desde que chegou esteve ligado ou aos
Levantamentos ou a Informatica. Esteve na

Tambem foi empossada a Dr" Maria
Dolores Ribeiro dos Santos como chefe do
Centro de Documenta<;ao e Informa<;ao que ja
dissemos vem ate n6s do Direc<;ao Geral do
Desenvolvimento Regional do Ministerio do
Planeamento.

A Dr" Dolores Santos
e 0 STen Arenga no
momento da sua
tomada de posse.

HUMOR DA MENA
Numa oerimonia realizada no Gabinete
do Chefe do Estado Maior da Armada, dia 17
de Maio, foram entregues os premios da Revista
da Armada para 1995. Um dos galardoados
foi 0 CTEN Miguel de Oliveira e Lemos. 0
Comd. Lemos reoebeu 0 Premio ' Comandante
Joaquim Costa' com que a Revista da Armada
distingue 0 autor do melhar trabalho, no caso
' Processos Costeiros e Gestae do Litoral".
o Comd Lemos e 0 responsavel pelo
nucleo do IH que estuda as mares e esta
integrado na Divisao de Oceanografia Fisica.
No ambito do seu trabalho esteve apouco em
Nova Orleans - EUA para, com a Dr. Leonor
Martins, apresentar 0 seu trabalho em
modela<;ao matematica dos efeitos das ondas
quando atingem a costa.
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INSTITUTO RECON STITUI

«RODA DOS ENJEITADOS»
Era habitual existir na portaria dos conventos uma roda
em madeira constitufda por urn cilindro girat6rio aberto de um
dos lados que, com 0 decorrer dos anos, veio a ser conhecida
=no «roda dos enjeitados».
o Convento das Trinas onde actualmente funciona 0
Instituto Hidrografico nao constituiu excepgao e regra.
Nao sendo possivel recuperar 0 original, 0 Instituto
Hidrografico resolveu mandar construir uma replica para colocar
no local da anterior, a qual sera produzida a partir de uma ((roda»
semelhante existente no Convento dos Cardaes, em Lisboa.
As ((rodas» foram concebidas inicialmente para passar
objectos para 0 interior do convento de modo a que, quem se
encontrava dentro nao tivesse necessidade de estabelecer
um contacto directo com quem se encontrava do lado de fora.
Com 0 tempo, passaram a ser utilizadas para expor criangas
que, enjeitadas, eram desse modo entregues as ordens
religiosas que delas cuidavam.
Sempre que alguem expunha uma crianga na ((roda» , a
irma ((rodeira» era avisada por um toque de campafnha. Acrianga
era assim recolhida sem que a pessoa que a entregava fosse
vista.
Pelo seu uso e para evitar que as criangas fossem
comercializadas ou simplesmente abandonadas na via publica,
este processo acabou por ser·oficializado nos finais do seculo
dezoito ao tempo de D.Maria I. Entre outros notaveis escritores,
Ega de Queir6z faz-nos uma curiosa alusao a este costume no
seu romance ((0 Crime do Padre Amaro».

~/6Ufl2 de Yrecordaf oes

INAUGURAQAO DO
LABORATORIO DE
OCEANOGRAFIA
A gravura regista 0 acto de
inaugura,ao do Laboratorio do Serviyo
de Oceanografia. em 23 de Maio de
1967, pelo Ministra da Marinha, Aim
Quintanilha. Entre os presentes
distinguimos 0 entao Director-Geral do
Instituto Hidrografico , Almirante
Ramalho Rosa , 0 Cte. Ataide e 0 Cte.
Joao Luis Oliveira chefe do Gabinete
de Estudos.

A reconsti tuigao de uma (((oda dos
enjeitados» na portaria do Instituto Hidrogratico
ajuda-nos a compreender melhor 0 patrim6nio
hist6rico que representa 0 antigo Con vento das
Trinas.
Carlos Gomes

