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Ferias. Campras. Presentes. Festas. Alegria. Par vezes tristeza.
Mas ... epoca de estar com a familia. De
festejar 0 reencontro.
Os cerca de 400 que n6s somos hoje no
Instituto Hidrografico faz-nos um grupo. Um grupo
heterogeneo, de muitas profiss6es e ocupag6es,
que por vezes nem toma conhecimento da
exist€mcia dos que ao nosso lado passam 0 dia e
que do nosso trabalho !,,",hom

o

dinheiro ainda
desejavamos, as condig6es n,.hlII",;
o tempo ainda nao vai Ch€!g al~lr~
quando desejavamos fazer, ae,e.ltl
serao ainda uma constante,
realizar aquele projecto, aq
tanto espera.
Lembro-me no entanto ~1Il'1'
citamos com muita frequen
vemos real mente 0 signilTlilcaao:
dia do resta da minha vida".
Cada hora, cada dia, cada ana __ ""-"
e de cada um de n6s depende aquilo
De aqui vos
cada um faga,

TORRE DE BILBY NATALICIA
Instituto Hidrografico .e SANE5.T ,

Assinam contrato ·de .-

Se por acaso.esta.noite olhar para 0 Seixal e
.vir uma enorme a'rvore' de luz nao se admire. 0
pessoal das INAZ ilumino'u a Torre de Bilby (Hidromar
nOS) para comemorar a epoca festiva. Aproveitando
material de ilumina~ao existente e o.facto da torre ter
aspecto piramidal criou-se uma arvore de natal
com cerca de 32 metros de altura que e visfvel de
bem longe. 0 pessoal dos Servi~os de Electrotecnia
criou uma liga~ao com luzes de varias cores que
alternam 0 ritmo de ilumina~ao e que provocam um
efeito na escuridao que merece ser visto.

Uln

MONITORIZACAO
AMBIENTAL

o Instituto Hidrografico e a SANEST,
Saneamento da Costa do Estoril, SA
assinaram, no dia 5 de Dezembro, urn
contrato de presta9ao de servi90s em que 0
Instituto se encarrega da monitoriza9ao
ambiental do emissario submarino da Guiai
Cascais . Para realizar este projecto as
nossas equipas farao recolhas regulares de
amostras da agua e de sedimentos para
analise qufmica, de forma a determinar qual
o impacte ambiental que a safda do
emissario tern.

No IH um grupo de pessoas tambem decorou
as nossas areas comuns de uma forma modesta po is
as restri~6es financeiras atingem todas as areas.

SERVIC;O DE INFORMATICA
As obras de renova~ao das instala~6es destes
servi~os estao quase completas.
Estas obras permitirao melhores condi~6es de
trabalho tanto para 0 pessoal como para as maquinas.
Toda a instala~ao electrica foi alterada de forma a
refor~ar as necessidades que a qualidade dos
equipamentos actuais necessitam.

Para realiza9ao deste projecto 0
Instituto Hidrografico conta com a
colaboracjao do 1ST - Instituto Superior
Tecnico,o INETI - Instituto Nacional de
Engenharia e Tecnologia Industrial e a
Universidade'de Aveiro.

PALAVRASCRUZADAS
Solu~o

HORIZONTAlS

do Problema n23

VERTICAlS

1. BIVACAA, IMPACTO.

1. BlOSE, CEVAR.

2. IRISAR, ARMARA.
3. SORNICE, PES.
4. CO, SACRA, Ml.
S. OlA, MAR, TIA.
6. RAS, ARI, AAL.
7. RIA, GAS.
8. AA, MEDO,OPA.
9. TENOR,PAR.
10. ASlLA, IMORAIS.
11 . REVELA, BOLEEIRO.

2. IR, SE.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VI, CORRA, IV.
AS, QLAIA, lE.
CAS, ASp., TAL
AROS, ME.
RAMAGENS.
ENCARAOO.

12. AM , VIA, PARE.
13. CAP., AL, ARAI.
14. TREM, IR.
15. OaS IS, ABUSO.

9. IRRIS6RIO.

10. MACA, ML.
11 . PRE, TA, QpoE.

Gentecadacasa
Samuel Paixao Dinis. Mais um colega que se reforma. 0 Dinis esteve connosco
desde 1973 e sempre colaborou connosco nos Servi~os de Artes Gnificas. Foi
montador de tipografia tanto manual como utilizando as maquinas de monotipo.
Quando jovem desejou estudar Medicina mas a vida trouxe-o para as artes
graficas. Enquanto ca esteve estudou noite e concluiu em 1983 0 curso de
Agente Tecnico de Arquitectura e Engenharia na area da constru~ao civil na
Escpla Machado de Castro. Tem tres filhos de 30, 20 e 14 anos. 0 seu comentario
quanto tipografia, que preencheu grande parte 'da sua vida, e que, se e um
sistema cad a vez menos usado, 0 seu material base e reciclavel. Vantagem cada
vez mais importante nos dias de hoje.
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UM DIA NO NRP "ALMEIDA CARVALHO"
o NRP "Almeida Carvalho" cumpre nesta altura um quarto de seculo ao servigo
da hidrogralia e oceanogralia na Marinha.
Na sua ultima missao oceanognllica, CORVET96, estiveram embarcados
sessenta pessoas sendo dez da equipa tecnica que realizou as colheitas de dados de
oceanografia fisica e geologica, entre eles dais franc8ses que nos trouxeram urn colhedor
de amostras de lundo em que a amostra nao e perturb'ada e portanto chega a superticie
tal como estava no lunda do mar, a guarnigao apelidou-o de Gastao.

Embarcamos para registar em video algumas imagens que nos permitissem
ilustrar as actividades de mar dos nassos grupos de trabalho. Apresentamo-vos urn
pequeno conjunto de lotogralias que colhemos na altura e que ilustram 0 que e um dia
abordo.

Nao sao estas suficientes para vos dar ideia das interminaveis haras de quarto;
de balango; de lalta de sono; de isolamento; de tedio; de navegagao; de vigilia, que uma
missao com esta duragao implica.
Mas licara a satislagao de ter cumprido e de ter ajudado a que os objectivos
sejarn atingidos.

1. Os PC sao agora uma l erramenta
essencial e quando 0 balango aperta uma
caixa e mais segura do que a cadeira,

2. Mesma no breu da noite continua a ser
necessaria verificar 0 cabo e esperar que
o CTD volte para cima.
3. Na ponte a presen9a e constante e a
vigilancia uma necessidade.
4. Atengao total, pois 0 momento de largar
a amarrac;ao com equipamentos
aproxima-se.
5. Numa posiyao pouc o ortodoxa
controlam-se os cabos e a sua tensao.
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\fISITAS AO IH
o Ministerio da Ciemcia e da Tecnologia esta a fazer uma avaliag8.o
das diversas instituig6es que, em Portugal, se dedicam
investigagao. 0 Instituto Hidrogralico loi visitado pela equipa
- internacional que esta a proceder a esta avaliagao.

a

Mais urna vez 0 nosso Instituto loi visitado pelo Curso Geral Naval de Guerra. No curso deste ana participavam tres oliciais
presentemente no Instituto: os Comdantes Domingos Eusebio e Maia Pimentel eo Tenente Costa Honorato.

Festa tile Natal no 1M
Esta fet@grafia f@i tirada em 1969 pel@
Dr. Mamlel Rocl'ia, na.Jilrimeira festa de Natal
€lue 0 pess@al d@ IHlilassolJ n® e®nvent® ~as
'Frinas. Os €emes e bleoes fmam n® qlJe hoje e
@oar e a testa foi na sala grancte.
Q menino de entae e 0 "velho" LlJfs
Gaspar €la DI" e 0 emta® ness@ G®le!l)a e tam€lsQ
earl os Cin€le que tinha um conjunt@ musiGal, a
fazer de i"ai Natal, e ejue e 0 prime do Jose
CinGle dos $0 que tamMm tO€€lU ne eonjunt€l.

