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As condi~6es atmosfericas e a necessidade de procura
de novas solu~6es para tornar os partos mais rentaveis fez
surgir a ideia de uma bOia no exterior dos portos que permitisse
as manobras sem obrigar a entrada e acostagem dentro dos
portos.
Uma solu~ao deste tipo implica urn estudo cuidadoso
do local onde se iria colocar esta estrutura pois a partir dela
todas as opera~6es tern de ser possiveis em condi~6es de
mar que nem sempre sao as ideais. Estas bOias sao uma
estrutura que permite a utiliza~ao do porto por navios de
calados maiores pois que urn oleoduto submarino serve para
a carga e descarga para 0 interior dos portos.
o Instituto eurn colaborador privilegiado do Laboratorio
Nacional de Engenharia Civil no estudo que levara a possivel
conclusao satisfatoria do projecto. Foi-nos confiado 0 estudo
das correntes, da batimetria dos fundos, da ondula~ao e da
constitu i~ao sedimentologica da zona de implementa~ao da
boia. Mais uma vez a interdisciplinaridade do pedido exigiu a
jun~ao das especialidades de diversas equipas.
A Geologia Marinha estudou os sedimentos, a
Oceanografia Fisica estudou os dados de ondula~ao e de
correntes, os Levantamentos Hidrograficos a batimetria da
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zona e a Cartografia Nautica desenhou 0 modele do terreno.
o saber acumulado do Instituto permitiu que este
estudo se realizasse em tempo util e que fosse possivel dar
resposta com a qualidade e fiabilidade que e a marca de
qualidade do trabalho emanado deste organismo da Marinha
que podera dar origem a urn outro trabalho neste projecto,
mais detalhado, e que se adivinha bastante interessante.
Jose AgUI¥
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Xola de :716erlura
AMISSAO
o Instituto Hidrografico (I H) e um

Orgao Central de Administra9ao e Direc9ao da Marinha com
atribui90es proprias de superintendencia nas suas areas funcionais, no que se refere autoridade tecnica
que 0 vice-almirante director-geral do IH dis poe sobre todos os orgaos da Marinha.
E tambem um organismo que possui uma componente operacional de meios para aquisi9ao de
infonma9ao e posterior apresenta9ao de resultados atraves da sua Direc9ao Tecnica, implicando para isso
contactos a nivel da Marinha e extemos aMarinha, quer no ~mbito nacional, quer intemacional, motivos pelos
quais representa aquela Direc9ao muito da imagem do Instituto Hidrografico.
Assim, apos terem side publicadas em diplomas legais, constituem atribui90es nacionais do Instituto
Hidrografico:
Efectuar levantamentos hidrograficos indispensaveis aexecu9ao e divulga9ao da cartografia nacional;
Assegurar a coo rdena9ao nacional e a difusao de avisos aos navegantes contrib uindo
consequentemente para a seguran9a da navega9ao;
Obrigatoriamente, dar pareceres sobre 0 alumiamento e a balizagem a realizar em qualquer ponto do
territorio nacional;
Representar Portugal em organiza90es internacionais no ambito da sua area de especialidade.
A estrutura do Instituto Hidrografico esta contemplada com servi90s proprios, por forma a permitir
apoiar adequadamente a Direc9ao Tecnica.
Para garantir a capacidade de execu9ao das atribui90es nacionais do Instituto Hidrografico, torna-se
necessario prosseguir as seguintes aC9oes:
Providenciar no sentido de serem adquiridos os meios necessarios, garantindo-se a sua manuten9ao,
e de ser atingida a fiabilidade dos meios existentes;
Apoiar as Brigadas Hidrognlficas e as Unidades Navais atribuidas ao Agrupamento de Navios
Hidrografico5 para 5e obter e exigir um eficaz cumprimento do rigor estabelecido no nonmativo tecnico para
a execu9ao das missoes que Ihe sao atribuidas, em subordina9ao tecnica ao Instituto Hidrografico, a fim de
se garantir e manter a credibilidade dos resultados obtidos nos trabalhos efectuados no ambito daquelas
missoes;
Garantira seguran9a da informa9ao tecnica patrimonial do Instituto Hidrografico, a fim de ser assegurado
o direito propriedade, quer a nivel nacional, quer internacional daquela informa9ao;
Garantir a capacidade da Direc9ao Tecnica, no sentido de penmanentemente poder habilitar a decisao
do vice-almirante director-geral do Instituto Hidrografico no que se refere a autoridade tecnica que dis poe na
Marinha.
Esta defini9ao de objectivos na Direc9ao Tecnica, e consequencia da conjuntura criada, no ambito da
gestao possivel dos recursos em pessoal, a nivel militare civil, da realidade existente no campo da manuten9ao
do material, do equiparnento e dos sistemas, e da disponibilidade or9amental.
As atribui90es do Instituto Hidrografico, de natureza nao nacional, terao de serconsideradas na Direc9ao
Tecnica com prioridade de execu9ao diferente das de natureza nacional, caso a caso, consoante a
oportunidade e 0 interesse para a Marinha, pelo que a gestao do pessoal, a gestao da aquisi9aO material, a
gestao financeira e a execu9ao do planeamento de actividades, quer no que se refere a missao da Marinha,
quer no que respeita a presta9ao de servi90s tem que ser executadas tendo em conta aqueles parametros.
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REDE ONDOGRAFICA REMODELADA
A b6ia ond6grafo direccional estacionada ao largo da
Figueira da Foz e a respectiva esta~ao de terra foram
desactivadas. Com 0 desactivar desta esta~ao , a Rede
Ondografica Nacional fica agora composta por tres esta~6es:
Faro, Sines e Leix6es.
Esta rede destina-se a caracterizar 0 regime de ondas
nas nossas costas, aquilo que denominado por clima de
agita~ao maritima.
Come~ou a funcionar em 1979 com 0 apoio de varias
institui~6es nacionais. Em 1986 foi introduzida a primeira b6ia
ond6grafo direccional e com 0 advento do projecto PO-Waves
(Ondas de Portugal), criado no ambito da OTAN-NATO em
1987, foi possivel introduzir uma nova dinamica na recolha
de dados de ondulac;ao e possibilitar uma verdadeira
caracteriza~ao do clima de agita~ao maritima das nossas
costas.
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EXPO'98

CENTRAL TERMICA DE SINES
ESTUDA CORRENTES
A Central Termica de Sines utiliza a agua do mar para 0
arrefecimento, tendo como base 0 estudo realizado M cerca de 15 anos
sobre a dinamica local, optou·se pela coloca,ao das tomadas e saidas
de agua da central na sua configura,ao actual.
Anecessidade de optimizar 0 rendimento da produyiio de energia
levanta actualmente a questao termica: a agua que entra para
arrefecimento ja esm aquecida pela descarga da central. Niveis elevados
de realimenta,ao afectam drasticamente 0 rendimento da central pelo
que, de novo, 0 Instituto esteja envolvido na caracterizayao de processes
relevantes na dinamica da regiao e equipas da Divisao de Oceanografia
Fisica estao a colher dados de correntes no local.
a objectivo deste trabalho e estudar a pluma termica e criar um
modelo que permita a solu,ao da questao agora colocada pelos
operadores da central.

Na sequencia dos contactos estabelecidos entre 0 Instituto e a
Comissao da EXPO '98 iniciou·se um conjunto ·de actividades de
coopera~ao.

A ultima expressao dessa coopera9ao

e um programa multimedia

preparado no Instituto eque ira ser parte do matenal de apoio auma exposi,.o
itineranle de difusao em que se laz ademonstrayao do lenomeno de mare de uma
lorma simpfes eagradavel. Esta exposiyao destina-se adifundir aciencia numa
preparayao para aexposi,.oque come esat>do tem comotema osOceanos.
Outroaspectoda demcnstrayao eaevoluyaodas correntesno oceano em que se

Cartas publicadas
Foram publicadas duas novas cartas: A carta nautica 26303
que cobre a Barra de Lisboa e a Baia de Cascais; e a carta de apoio as
pescasAP5, cobrindo a costa ocidental do Cabo de Sines ao Cabo da
Roca. Esta eaterceira carta desta seria de sete que tem como caracteristica
principal incluir alem da batimetria a constitui9iio sedimentol6gica dos
fundos euma identificayao dos diversos peguilhos para apesca existentes
na zona.

pade ver, par animavao de um conjunto de vectores, a sua evolw;:ao.

Nova Ordenan9a do Servi90 Naval
A Divisao de Navega,ao foi consultada na fase de elabora,ao
da Nova Ordenan,a do Servi,o Naval para dar 0 seu parecer nas
materias directamente relacionadas com a Navega9iio.
Dentro do ambito das suas actividades normais prestou ainda
apoio aos navios da Armada realizando a compensa,ao de agulhas a
bordo de varios navios na zona de Sesimbra.
3
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ARTES GRAFICAS
UM SERVIC;O QUE A MARINHA NAo DISPENSA
Constituindo a «divulgaqao de
materias relacionadas com as
ciencias e tecnicas do mar» uma
das missoes atribuidas ao Instituto
Hidrografico, cumpre a Direc9<'io dos
Servi«os de Documenta«ao a sua
execuyao quer a nivel interne para
apoio dos mais diversos sectores
quer ainda para 0 exterior atraves
das ediyoes que produz , dos
estudos e investigayoes que efectua
nesse dominio.
Para levar a bom termo as
suas incumbencias, a Direcyao dos
Serviyos de Documenta«ao integra
o Centro de Documenta«ao e
Informayao, que inclui a Biblioteca
e 0 Arquivo; um servi«o de Artes
Graficas constituido por Tipografia ,
Litografia e Acabamentos; um
Servi«o de Publica«oes e ainda um
Gabinete de AudioVisuais.
A partir do presente numero,
o HIDROMAR dara a conhecer aos
seus leitores a importancia e as
actividades que estes sectores do
IH vem desenvolvendo em proveito
da Marinha e do Pais.

impressao
de
carlas
miuticas,
sedimeniol6gicas, de apoio a pesca e de
recreio, bem ainda como 0 Roieiro da Costa
de Portugal, os Avisos aos Navegantes editados
quinzenalmente e as Tabelas de Mares, ainda
se esfor,a por satisfazer as mais variadas
necessidades da Marinha no que as artes
graficas diz respeito.
Apesar das dificuldades que enfrenta,
nomeadamente 0 desfazamento relativamente
aos ultimos desenvolvimentos tecnologicos, 0
Servi,o de Artes Graficas mantem uma
surpreendente capacidade de produ,ao quer
no aspecto quantitativa oome ainda na qualidade
graftca dos trabalhos que produz. Para alem
das muitas unidades e organismos da Marinha
que recorrem aos seus servi,os, contam-se
entre os seus clientes entidades de prestigio
como 0 Instituto Geografico do Exercito, a
Associa((iio Portuguesa dos Recursos Hidrioos
eo Instituto de Investiga<;iio Cientifica e Tropical.
Para corresponder as inumeras
solicita((6es.que Ihe sao dirigidas, 0 Serv,o de
Artes Graficas dispoem de um quadro de
escassas tres dezenas de funciomirios
repaJ1idos pelos sectores'de litografia, tipografia
e acabamentos que inctui a feitura de trabalhos
de encaderna,ao de elevada qualidade
artistica.

Ao rigor exigido na impressao das
publica,ces tecnicas do Instituto Hidrografico
nomeadamente, junta-se-Ihe aconveniencia da
prontidao e da economia de meios e custos
que dai decorre para a Marinha de um modo
geral , aspectos que os parques gr<ificos
privados nao poderiam em situa,ao alguma
satisfazer devido as exig(mcias das chamadas
leis do mercado.
Contudo, a importimcia maior na
manuten,ao de um servi,o desta natureza,
moderno e eficaz, reside na necessidade da
propria Marinha possuir autonomia para
produzir graficamente as suas pr6prias
publica,ces, em particular as de natureza
tecnica que implicam um rigor absoluto de
execu,ao. De outro modo, responsabilidades
nacionais como a produ((iio de cartas nauticas
e a edi,ao quinzenal de "Avisos aos
Navegantes' poderiam ficar seriamente
oomprometidas.

o Servi,o de Artes Graficas do IH
presta desse modo um elevado servi,o dentro
da esfera em que se encontra, produzindo
trabalhos de enorme importiincia para a
Marinha e para 0 proprio Pais.
Carlos Gomes

Em quase lodas as reparti,oes da
Marinha utilizamos frequentemente envelopes,
liVlos de registo e uma infinidade de impressos
que nos auxiliam nas mais variadas tarefas e
nos possibilitam uma melhor e mais eficaz
organiza,ao dos servi,os. Nao obstante,
poucas vezes nos lembramos de que em
grande parte esse material Ii produzido no
Servi,o de Artes Graticas do Instituto
Hidrogr<!lfico.
Constituido como parte integrante da
Direc,ao dos Serviycs de Documenta,ao, 0
Servi,o de Artes Gr<ificas nasceu da
necessidade do Instituto Hidrogr<!lfico produzir
directamente as suas publicay6eS com 0 rigor e
aqualidade que a sua natureza tecnica exige,
como suoede oom as cartas nauticas,cuja feitura
implica uma exactidao milimetrica que nao tolera
sequer os efeitos da varia,ao ambiental sobre
opapel.
Cabendo ao serviyc de Artes Graficas,
nomeadamente, a responsabilidade pel a

o artigo aqui apresentado foi escrilo como parte de urn conjunto de artigos em que se descreveriam
os diversos servic;os e divisQes que formam 0 Instituto. Nos pr6ximos numeros do HIDROMAR tentaremos
dar seguimento a esta ideia com a colaborac,:ao de todos os servic,:os e divisoes.
4
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No e$tuario
,.
destro~os dos:navios ~R/,,(,',,-cit\P
"Ville Victoire" "s~.o polr'~J(c~!J~~~.i!I
referencias obrigal(lrilas·,aqlJandq. I~,

RfQl~es!;adl)s poreum registkdor, que os
'rlp'.:fnrn", toerente, linha a linha,

elabdrayao de',um registo
a mQrfologia do lundo
apt~sei1tal:Ja em tempo reaL 0 sinal
r~\I :,rl" em suporte m~gnetico
de eXtensas' areas

""'Ull."",

lateral\um sisiema
privilegiada tanto em
acuS!l2~$, )farispcj~aljo.,;., aJ'tjl~a~9W.S \le indole militar, como ~p
.
[alia dolundo dos
;JJc:e,<ll).ps\ '!Qcalizi3<;:a1o';,. recdnhecimento '
objei::tos no lundo do
"'nr''''n'h~r,~ geologia
anaI6y,,,u~.,./

Rosa (STen)
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MEDICO E LOUCO ...

MANEIRAS DE PENSAR

(cOt1tinua no pr6Jcimo numero esta colaborut;iio dos nossos Servifos de SaUde)

Diz-se Que de medico e de louco, todes
temos urn poueo. Aceitando-se ou nao 0 proverbio
como verdadeiro, nao difieil reconhecer que ele

e

traduz uma certa realidad e: a de que todos, em
determinadas circunstancias. nos fazemos medicos
de nos proprios, prescreve ndo-nos remed ios e
mezinhas com que julgamos aliviar ou eliminar as
nossos males. Em tempos nao muito recuados eram
as papas de linha~a e as zaragatoas, hoje temos
sempre a mao as comprimidos para as dares de
cabeya, as pastil has para a tosse, as pingos para 0
nariz.
AUTOMEDICAt;AO: RISCOS E LlMITES
Uma consti pa~o, uma dor de garganta, uma ponta
de feb re, fadiga: ins6nia sao perturba90es
frequentemente consideradas de pouca importancia
que levam 0 paciente a tratar -se a si proprio, sem
recurso a consulta ou a prescriryao medica, isto e, a
automedicavao. Quando alguem, face ao aparecimenlo
de sinlomas de doenc;a , lorna a decisao de se
automedicar, e importante que a faya com

discernimento e bom-senso.
Tomar urn medicamento para acabar com urn sintoma
pode resultar no encobrimento de sinais de uma
doen<;:a grave. Febre e dores de cabec;a, por
exemplo, serao apenas, em condiyCies norma is, 0
efeito de uma afecc;ao benigna. Mas tais sintomas,
associadas a oulros, podem ser renexo de um mal
serio, e se persislem, devem ser objecto de analise
e de diagn6stico medico. Nas afeo;:oes consideradas
cronicas , as pessoas sao levadas a tamar
repelidamente urn medicamento. Ora 0 uso
prolongado de urn medicamento, mesmo que este
nos pareya inofensivo e apesar de 0 fazermos nas
doses indicadas, e sempre nocivo. Por exemplo,
tomar laxantes durante largos periodos de tempo
causa altera¢es na mecimica intestinal e irritayao da
mucosa .

Para minimizar tais riscos, a automedica~ao
deve sersempre de curta dura~ a o .
/.la-celino Gomes (SAj)

TRABALHAR COM REDE
OS COMPUTADORES E 0 HOMEM.
Rela~ao por vezes dificil, mas inevitavel
de ora em diante. Os computadores vieram
para ficar, e trazem como missao auxiliar 0
homem, este nao deve pois ignorar a sua
existencia, nem tao pouco menosprezar 0
seu real valor.

Da rnesma forma que hoje e impensavel
escrever-se uma carta com urna pena ou mesmo
com uma caneta de apare, tinteiro e papel mataborrao, num future proximo sera impensavel executar
muilas das tarefas diMas da forma que ainda as
executamos.
Nos escritorios come<;:aram por realizar
pequenas tarefas de processamento de texto, folhas
de calculo e bases de dados, para mais tarde se
lomarem num autenlico escritorio electronico, com
tudo 0 que ha de melhor. Na oficina ou no laborat6rio
e hoje uma ferramenta imprescin divel, quer como
melo auxiliar de diagnostico, quer como ferramenta
de analise. Na computavao grafica 0 avanyo ainda foi
mais significativ~, sendo urn exemplo desse mesmo
avanc;o 0 nosso CAC (Cartografia Assistida por
Computador).
Da necessidade de partilhar recursos e
informayao surgiram as redes de computadores. De
acordo com a sua dimensao urna rede de
computadores pede-se designar:
WAN - Wide Area Network (rede muito
grande, nacional, continental, intercontinental ou mesmo
mundial, como exemplo temos a Internet e a
Compuserve ).
MAN - Metropolitan Area Network (rede
media ou mesmo grande. nao ultrapassando a area
metropolitana de uma cidade).
LAN - Local Area Network (rede pequena
ou media, nao ultrapassando os limites de um edificio
ou de um complexo de edificios multo proximos).
Va rios ulilitarios surgiram entretanto de
acesso e partilha de informavao entre computadores
ligados a uma rede, como par exemplo:
FTP -Transferencia de ficheiros.
TELNET - Aceder e operar remotamente
outro computador.

GOPHER ~ Permile uma facilloca!izayao do
pretendido por meio de menus e sub-menus tematicos.
ARCHIE - Semelhante ao Gopher.
WWW ~ Provavelmente 0 serviyo de rede
mais utilizado hoje em dia, talvez por ser a mais
agradavel, mas tambem pel a facilidade com que
qua!quer pessoa pede dar asas a imaginayao e criar
algo seu.
E precisamente sobre 0 WWW que eu me
proponho a escrever umas linhas neste e no~ pr6ximos
Boletins Informativos. Espero que muitas das duvidas
que venham a surgir sejam entao esdarecidas.
WWW - World Wide Web, po de
perfeilamente ser implementado numa LAN , como a
do IH, baseia-se em pag inas de hipertexto, HTML Hypertext Markup Language, que mais nao sao do
que documentos, em ASCII, com alguns comandos
pelo meio, tendo os ficheiros de ler a extensao .htm
em Windows ou .html em Unix.
Trata-se de algo semelhante as paginas de
Help do Windows, onde algumas das palavras ou
frases, normalmente identificadas por terem uma cor
diferente. permilem efecluar uma tarefa especifica como
por exemplo abrir outra pagina ou copisr urn ficheiro.
Na Internet e vulgarmenle utilizado para,
de uma fonna seleccionada e extremamente barata,
divulgar os servi~os prestados, dar a conhecer a
estrutura intema e permitir 0 acesso a certos ficheiros.
Muitas sao as firmas, facu\dades e servic;os publicos
de todo 0 mundo que aproveitam este servic;;o para
fazer publicidade.
Os comandos necessarios para criar uma
pagina de WEB nao sao nada dificeis, como veremos
nos prQ..ximos Boletins Informativos. As paginas
podem ser multiplas, havendo sempre uma de acesso
a que se da 0 nome de home page e que contem as
ligay6es para as restantes.
Para visualizar uma pagina de WEB e
necessario urn browser como por exemplo 0 NCSA
Mosaic, 0 NetScape Navigator ou 0 Internet
Explorer.
Para terminar gostava de lan~r desde ja
urn repto a todas as divisoes e servic;os para criarem
as suas home pages, que depois de ligadas numa
home page geml, constituira a pagina de WEB do IH e
que sera 0 nossa orgulho.
Paulo Guen-ei-o (1· Sar Ell)

o

6

A mente humana tern ida condensando em
breves frases, ao longo dos seculos, as ideias mais
brilhantes do seu pensamento. Fil6sofos, poetas,
narradores, medicos, ec!esiasticos, oradores e oulros
intelectuais, legaram-nos montes de ditados e
maximas que hoje fazem parte da riqueza colectiva
da humanidade.
Te-Ios a mao e de grande utilidade para a
vida e 0 lrabalho. Pooem-se usar em cartas, nos
relatorios escritos, nas conferenc;as, .-:os discursos
·ou na simples conversa. Com palavras muito
concisas, consegue-se exprimir grandes ideias.
Tambem e muito benefico reflectir sob re elas em
privado, porque encerram uma grande sabedoria.
Passo a escrever algumas citat;:6es que
oferecem ao leitor a possibilidade de usar nos seus
contados pessoais e profissionais, com 0 apoio dos
mestres privilegiados que as fonnularam. Todas elas
sao fruto de uma visao optimista da realidade, que
sempre tern algum aspecto que se pode aproveitar.
A atitude inlema que se vai consolidando em contacto
com os seres em in entes que nos procederam
aprexima-nos a sua vista cla ra e incentiva-nos no
caminho da superac;ao pessoal.
tAateelino Gomes

as que nOO lazem nada, eslOO sempre dispos/os
a criticaros que fazem alguma coisa.
EMilE DESCHANNEl, Escritor !ranch (1819-1904)

Para toda a classe de males ha dais rema-dios: 0
tempo e 0 silenc;o.
ALEXANDRE DUMAS Escrftor franc!s (1803-1870)

oinsucesso dos va/entes quando caiem se toma
lrunla quando se levantam.
MIGU EL DE CERVANTES Romancista espanhol (1547-1616)

Quando a hamem cam",a a luIar com ele proprio
esinal que vale alguma coisa.
ROBERT BROWNING Poeta

jng~

(1812-1889)

Acusar os oulros das nossas proprias inlelicidades
oonsequencia da ignorimcia; nao acusar oem as
oulros nem a si proprio Ii a veroadeira sabedoria.

e

EPICTETO

F~solo

grego (50-140)

Divide e manda sabia canselho! Une e guia, aulro
lema muilo melhar!
JQI-WIN WOLFGANG GOETHE Eseritcr alem30 (1749-1836)

Vive sem dignidade aquele cuja vida nlia suslenla
a de outro semelhanle.
Prov~latino

Quando a tripula~ao e 0 capitao estao cordia/menfe
compenetrados, e preciso mais do que uma
tormenta para lan~ar a nau contra a coStB.
RlNARD KIPLING Escritor iI"Igtes (186S-1936)

Abondade consiste em estimar e amar as
pessoas mais do que elas merecem.
JOSEPH JOOBERT Moralista Iranc!s

Emeu amigo aquele que me socorre, nOO a que
me compadece.
THOMAS fUlLER

A vida sem um amigo a- como uma marie sem
uma testemunha.
HERBERT Escritor in~s

Gentes co doas coso

Nesta s~ pretende dar-se caras aos names, e, names caras que vemos tod05 os
dias na oorredor. 10 oonhecendo umpouoo mais de todos nOs que passaremos a trabalhar
num lugar queIi nassa e de que nos sentimas parte.
Manuel Jase das Anjas Branca ,
Capitaa de Fragata do SE.
Naseeu a 23 de Dezembra de
1943 em Settibal freguesia de
S.Sebastiaa. 10 casado e tem duas
ilhas ambas lioendadas, umalioencouse na Universi dade de Evara em
Linguas -Patugues e Frances, via de
ensina e a autra no ISEG em Gestaa
de Empresas.
Enquanta ajudava a mae a cnar
as fil has a Cte Branoo veia para a
Mari nha em 1963, altura em que
ingressou no Curso de Artifices
Condutares de Maquinas. Esta especialidade levou-o a ser a responsavel
pelas maquinas do Patrulha LIRA na Guine ande esteveate 1971. Depois do
seu regressa da Guine inidou-se a prepa"'¢> paraa ai elalata tenda saida do
Cursa de Oficiais da Servi,o Especial emMarqa de 1974.
Membro da Missaa Hidrografica N°l embaroou na Afonso de
Albuquerque. Manteve-se na Hidrografiadesde entao eate1989, attura emque
foi para aCartografia Nautica. Fez parte das Levantamentas e das Bngadas,
tendo chefiada a BH2 durante dais anas. Depois da Hidrografia fai para a
Serviqa de Pessaal do Instituta ande presta actualmente servi, a.
Fai oondecorada com a Medalha de Merita Militar de 2' Classe e
com a Cruz Naval de 2' Classe.

Jose Antonio Pereira da
Silva,Cabo Manobra.
Nasceu a 28 de
Abril de 1949 no Lugar da
Ponte, Freguesia de S. Pedro
da Torre, Valen~a do Minho e
veia para a Marinha em 9 de
Janeiro de 1967.
Veio ate nos do
Coman do de Defesa Maritima
do Porto via Estado Maior e
hoje esta na Divisao de
Cartografia Nautica.
Ecasado e tem sete filhos . 0 Jose Antonio, 15 anos,
a Sonia de 14, a M' Aurora de 12, a Sandra de 9, 0 Antonio
Jose de 7, 0 Miguel Joaquim de 4 e 0 Victor Alexandre de 2
anos. Com excep~o da Sonia que desistiu, todos os filhos
estao na escola : do secundario ao infantiuio.
Como curiosidade contou-nos que a 12 de Abril de
1983 saiu em Missao a bordo da Joao Belo. A 7 de Maio
nasceu.a Ma Aurora . Isto fez que 56 a conhecesse quando
ela tinha mais de quatro meses . Agruras da vida de
marinheiro. Historias havia mais, mas podemos sempre ir
conversar com ele para as saber.

Anmando Lopes, Copeiro .
Nasceu a 19 de Mar~o
de 1941 em Bissau na Guine.
Veio trabalhar para 0 IH ainda
jovem 0 que faz dele um dos
nossos "mais antigos".
10 casado e tem dois
filhos rapazes: 23 e 27 anos ,
uns rapazinhos que ja
trabalham, ambos na area da

Jose
Henrique
Vieira
Fernandes de Aguiar, Operador
de Audiovisuais.
Na sceu em Lisboa,
Santiago, a 25 de Outubro de
1951 e veio trabalhar para 0
Instituto em 1985. Viveu em
Angola ate 1975 e depois na
Africa do Sui ate voltar para
Lisboa . Estudou Medicina ,
Recurso s
Hum anos,
Psicologia mas nun ca se
licenciou. Nos ultimos 15 anos
tem-se dedicado a produ ~ao de

fotocomp o si~o.

. Deve ser 0 homem a
quem obedecemos com maior
prontidao . Dlimm .. Dlimm. .. e
targamo s 0 que fazemos para ir
ao seu encontro. Devoto adepto do "Glorioso" Benfica os
resultados da equipa sao conhecidos por afectar os seus
humores. Nao sabemos se 0 record e dele mas deve ser
uma das pessoas do IH que men os falta.
Tambem sofreu as agruras desta vida de marinheiro
cal culem que quando pediu namoro a sua adorada , el~
aceitou e ... ele embarcou no Joao Lisboa e s6 voltou mes e
meio depois .

audiovi suais.
10 casado e tem em casa dois miudos, 0 Mario Rui de
12 anos, enteado, e 0 Joao Filipe de 4 anos.
Fo; escolhido bebe Nestle pelo seu aspecto radioso
e rechonchudo. Rechonchudo continua alias ... quando h<i
pouco tempo embarcou num dos helicopteros da Marinha
para fazer umas fotografias, pediram-Ihe para vestir um fato
de voo. Apesar dos esfo r~os nao havia nenhum que Ihe
servisse .. ,

Oceanology International 96 Exhibition and Conference
Decorreu de 05 a 08 de Mar~o de 1996 em Brigthon,
Inglaterra, a fei ra de exposi~ao de equipamentos
oceanogri1ficos e conferencias tematicas· "Oceanology
Intemational 96" ,
Pcra presenciar aesta feira. foi romeCKIa uma comissro do IHintegrando
o Capiro lenenteJOOo Ma"luet Figueiredo Passos Ramos, 0 Primeiro-Ienente SEH Manuel Abilio Matias
eo EngenheiroJoao Metos Caldas.
A mssOO visitoo os ~ consideraios essencias pa-a as a-eas de opera;ao de interesse
do tnstitulo Hidrografico (tH), tendo ainda rec:oIhido alguma intoona;ao de a-eas de interesse da Morinhaque
dislribuira m inleressados.
Esta exibicao, leve urn grande mimero de represenla-;Oes de construtores e fabricantes de
equipamentos do tipo dos utilizados neste tnsliMo. Tal facio permitiu tomar conhecimerlto das novas

7

lecnologias. lavar Quest6es aos fabricantes, com que os ulilizadores e lecnicos se tern deparado
resoIvendo alguns ptoblemas pontuais e lefldo.se definido orientac;6es para novas
aquisi<j6es de acordo com as necessidades e as actividades do IH,
Adimensaoda feira, mais de 600 expositores, anecessidadede se ler assislido a vanas
conferencias que decorreram em simultaneo, levou aque esla equipa passasse os dias em constante
correria, de
neite e corn curios intervOOJs mal tendo tempo paaengolir urn Hanburguere uma
Coca Coda sonhcndocom urn bela cozido Portuguesaou uma feijoada trasroontana.
A visila a esta roostra'confereocia leve muilo interesse paa odesenvotvimenlooo tral)aho
do IH, quer do ponto de vista de acesso ao coohecilTl!nto de novos equipaTlentos e tecnologias quer
00 ponlOde vista 00s (XtlCeSSOS de trabtiho.Sendo afeira bieM, em 1998 realiza"·se-a nova exposicao,
coocerteza com novos equipanenlos e oovas tecnoIogias. aqual ede todo 0 interesse 0 IH a::ompanha--.

diari~te,

maMaa

a

a

Cte Passos Ramos

Vl[§l[TA§ AO l[lH[

Visita do Curso Geral Naval de Guerra no momenta em
que eram recebidos na Divisao de Cartografia Nautica
pelo Cte Ramos da Silva.

Neste espayo dedicado a pessoas que nos visitam para tomar
contacto com a nossa realidade! 0 Hidromar passara a incluir, a
partir do pr6ximo numero, aqueles que, nao sendo visitas, aqui
chegam e encontram, ou reencontram, uma realidade diferente:
os que vem para ficar como novos colegas de trabalho.
seguindo a mesma ideia: dar cara aos nomes dos que
connosco estao.

Ultimamente temos recebido visitas que
passam connosco entre seis e nove meses. Eo 0
caso dos estagiarios que estao no ultimo ana da
sua licenciatura. De momenta esta ca a Patricia
Cavaco. Ela esta a finalizar a licenciatura em
Matematica Aplicada - Probabilidades e
Estatistica. Ficou integrada na Divisao de
Oceanografia Fisica e vai realizar 0 trabalho final
em analise espectral dos dados de termistores
recolhidos pela Divisao.
A Patricia tambem agradece a todos os que
a tern auxiliado na sua campanha de recolha
de ma~os de tabaco vazios para conseguir a
cadeira motorizada para sua amiga.

Ji;bum de Y(ecordar;oes ...
Fotos tiraDas em 1981 Durmtte um teste penDular oas b6ias ol1oografo com os
metooos possiveis na altura. As pessoas sao 0 cabo Pereira, 0 Cte Antonio Carvalho,
o Sr. Antao, 0 carlos Gomes, 0 C'lbo Novais e 0 c arlos Dias. Metoilos e pessoas
muoaram mas e bom recorilar.
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