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o INSTITUTO HIDROGRAFICO TEM
NOVO DIRECTOR-GERAL
o Almirante Chefe do Estado Maior da
Armada, Almirante Ribeiro Pacheco, no dia 25 de
Julho deu posse do cargo de Director-Geral do
Instituto Hidrografico ao Vice-almirante Antonio
Jose Fonseca Cavaleiro de Ferreira, cargo para
que foi nomeado por despacho conjunto do
Primeiro Ministro e do Ministro da Defesa.
o Vice-almirante Cavaleiro de Ferreira tem 56 an os e
serve a Marinha ha 37 anos. Deixou a Escola Naval em
1961 tendo-se especializado em Comunica<;oes. Foi como
Oficial de Comunica<;oes e Navega<;ao que serviu em varios
navios tendo comandado um patrulha e varias fragatas.
Serviu tambem em valias fun<;oes ligadas ao Pessoal.
it Formayao e ao Material. No exterior da Armada serviu
como Assessor do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros e
como Chefe de Gabinete do Ministro da Educa<;ao e da
Investiga<;ao Cientrfica. Durante 3 anos prestou servi<;o na
Divisao de Opera<;oes do Quartel General da Nato em
Bruxelas.
A sua promo<;ao a Contra-almirante em 1990 levou-o
ao Estado Maior General das For<;as Armadas onde deu 0
seu contributo como assessor pessoal do CEMGFA para 0
projecto SICOM. e Chefe da Divisao de Comunica<;oes e
Sistemas de Informa<;ao. De volta it estrutura da Malinha foi

nomeado Directordos Servi<;os de • _ _!'!!I!!_ _ _- '
Pessoal.
Em 1994 e promovido a
Vice-almirante. posto em que serviu
ja como Superintendente do
Servi<;o de Pessoal. posterionnente
Superintendente do Servi<;o de
Material e agora Director Geral do
Instituto Hidrografico.
Entre as suas varias
condecora<;oes destacamos a de
Cavaleiro da Ordem Militar de Avis.
uma Medalha de ouro de Servi<;os Distintos e duas
Medalhas de prata de Servi<;os Distintos.
o Vice-almirante Cavaleiro de Ferreira vem para 0
Instituto numa altura em que se esperam grandes
desenvolvimentos num ambiente de grande conten<;ao
financeira nacional e a redefini<;ao de lormas de trabalho
tanto a nivel interne como a nivel externo em que os seus
habituais parceiros solrem tambem eles reestrutura<;oes
organicas e linanceiras.
Nas tarefas que enfrenta contara 0 Vice-almirante
Director Geral. seguramente. com toda a equipa que e 0
Instituto Hidrografico e que Ihe deseja BOAS VINDAS!

PRIMEIRA CARTA NAuTICA DIGITAL
Em 5 de Ju lho de 1996 foi editada, em
regime experimental, a primeira carta nautica
digital produzida com a utilizac;:ao do Sistema
de Cartografia Assistida por Computador (CAC)
do Instituto Hidrografico.
A Carta Nautica nQ115 - Portugal. Arquipelago dos
A<;ores . Ilhas das Flores e do Corvo . 2' Edi<;ao. foi
construida utilizando as aplica<;oes inforrnaticas do
sistema CAC. estando toda a informa<;ao cartogratica
em formato digital (vector). A produ<;ao da carta nautica
115. que sera oportunamente editada a titulo definitiv~
em papel . permitiu verificar a capacidade e integridade
do sistema CAC e determinou 0 estabelecimento dos
procedimentos que serao de futuro usados na cadeia de
produ<;ao cartografica. Por outro lado. 0 formato de
constru<;ao da carta nautica permitira desenvolver os
procedimentos de produ<;ao da carta electr6nica de
navega<;ao.
Este primeiro passe marca a realiza<;ao do

objectivo definido em Setembro de 1992. aquando da
aquisi<;ao do Sistema CAC. ou seja. a automatiza<;ao
da produ<;ao de Cartas Nauticas. sendo de referir que
ocorre cerca de um ana ap6s ter ficado concluida a
instalayao do Sistema de Cartografia Assistida por

XQla de !7l6erlura
Na despedida do Almirante Director-Geral Vice-almirante Sarmento Gouveia
Ao fim de cerca de 4 anos no exercicio das altas fum;5es de Director-Geral do Instituto Hidrognifico (SET92 a
JUL96), 0 Vice-almirante JoseAugusto de Moraes Sarmento Gouveia vai deixar este Instituto porter sido escolhido para
desempenhar 0 segundo mais elevado cargo da administra,ao da Marinha - 0 de Vice-Chefe do Estado MaiordaArmada.
Cerca de 12 dos 42 anos que ja conta de servi,o, desde que em 1953 decidiu "assentar pra,a", passou-os 0
Almirante Sarmento Gouveia, especializado em Hidrografia (alem de Comunica,5es) atrabalhar para 0 Instituto Hidrografico,
nomeadamente nas Missoes HidrograficasdeAngola e STome e Principe e na Brigada Hidrogratica do Rio Zaire, como
oficial imediato do NRP"Carvalho Araujo' e comandante do NH "Afonso Albuquerque" e ainda como Chefe da Missao
Hidrografica de Portugal Continental e dosArquipelagos dosA,ores e da Madeira. Finalmente como Director-Geral.
A sua brilhante carreira de oficial da Marinha, neste ja longo periodo de actividade e, por si so, testemunho da sua
integridade moral como homem ecomo milnar, da sua forte personalidade eda sua competencia como tEicnico ecomo gestor.
Aexcelencia dos servi,os prestados pelo Vice-almirante Sarmento Gouveia a este Instituto, e por consequencia a
Marinha, nestes ultimos 4 anos, foi publicamente reconhecida peloAlmirante Chefe do Estado Maior daArmada, que Ihe
atribuiu, recentemente, uma das mais altas condecora,oes, a "Medalha Militar de Servi,os Distintos - Ouro".
Todo este "curriculum" ligado as actividades desenvolvidas pelo IH cimentou a sua afectividade a esta "casa",
traduzida na determina,ao, no empenho e no entusiasmocom que sempre defendeu os interesses deste Instrtuto, nao so na
busca de solu,oes para os problemas internos, quer os estruturais quer os relativos avaloriza,ao da forma,ao do pessoal
militar e civil que aqui trabalha, mas tambem na sua constante preocupa,ao em projectar e divulgar nacional e
intemacionalmente a imagem do IH.
Da extensa ebrilhante actividade desenvolvida pelo Vice-almirante Sarmento Gouveia a frente dos destinos desta
"casa' e de toda a justi,a salientar, pela sua importancia, os seguintes aspectos:
o arranque ea concretiza9ao das duas primeiras fases da recupera9ao das Instala90es Navais daAzinheira, obra
valiosa, so possivel devido ao seu grande empenho e ao seu entusiasmo, que permitiu a expansao do IH para a zona
ribeirinha e possibilitou 0 reordenamento das superlotadas instala90es da Rua das Trinas. Sera de salientar aqui tambem,
ovalor que teve para 0 Concelho do Seixal, em termos de patrimonio historico e arquttectonico, esta obra de recupera9ao,
que levoumesmoa Camara daquele Concelho, em reconhecimento, a agraciar esta Institui9ao e 0 seu Director-Geral com
altas condecora,5es;
oforte contributo pessoal que deu para a aquisi,ao de um novo Navio Hidrografico, que felizmente, segundo as
ultimas noticias, esta em vias de ser consumada;
odesenvolvimento dos projectos de cartografia digital edo sistema sondador muttifeixe, que constituem um importante
"saito tecnologico';
a consagrayao, em Lei, daAutonomiaAdministrativa e Financeira deste Instituto, ferramenta indispensavel para 0
seu normal funcionamento e para a sua adequada gestao;
o estabelecimento de acordos bilaterais com outros Institutos Hidrograficos, nomeadamente 0 do Reino Unido e0
da Fran,a;
o seu contributo para a elabora,ao de variados documentos, nomeadamente os relacionados com:
A Autoridade Tecnica do ~ce-a1mirante Director Geral do Instrtuto Hidrografico sabre os Navios Hidrograficos.
A nova versao da Ordenan,a do Servi,o Naval.
o Decreto Regulamentar do Instituto Hidrografico.
o Decreto para Suplemento de Hidrografia.
oDecreto que estabelece 0 regime especial aque obedece, no territorio nacional, aproduyao da cartografia
hidrografica e da cartografia tematica de base hidrografica.
Nesta hora da partida, foi sublinhado ao Vice-almirante Sarmento Gouveia, que pelo seu passado profissional se
pode considerar um 'homem desta casa', 0 sentimento de honra e0 privilegio que foi trabalhar sob as suas ordens, sendoIhe tambem desejado, na ocasiao, as maiores venturas pessoais e profissionais para mais uma importante etapa da sua ja
longa carreira. Como testemunho do apre,o e da considera,ao que 0 pessoal militar e civil seu subordinado Ihe dispensa,
e para recordar esta sua passagem pelo Instrtuto Hidrografico, foi-Ihe feita a oferta de uma lembran,a.
Mutto obrigado SenhorAlmirante em nome do Instituto Hidrografico.
Extractos do discurso pro/erido pelo CMG Monteiro Montes na 'esta de despedida do Vice-aJmirante SARMENTO GOUVEtA
Titulo: HIDROMAR . Boletim Informativo do Instituto Hidrografico
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JANTAR DE DESPEDIDA DO
ALMIRANTE DIRECTOR-GERAL
Alguns aspectos do jantar de confraternizal(ao oferecido quando da despedida do
Vice-almirante Sarmento Gouveia, Director Geral do Instituto.

Urn momento de

confraterniza~ao

o Vice-almirante Sarmento Gouveia
agradece as palavras do Coman dante
Montes e 0 esfor~o do pessoal do IH
durante 0 seu mandate

antes do jantar

o Vice-almirante Sarmento Gouveia
mostrando aos presentes 0 mata-borrao oferta de funcionarios do IH
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Parte da equipa que preparou e serviu 0 magnifico jantar.
As mesas estavam uma beleza
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AUDIOVISUAlS DIVULGAM INSTITUTO HIDROGRAFICO
Ha escassos anos, as imagens do navio c<Bolama»
afundado ao largo da costa portuguesa, transmitidas atrav,;s
da televisao, prenderam a aten9ao do pais inteiro que seguiu
com maior preocupatyao e expectativa 0 desfecho da tragedia.
Foram aquelas imagens recolhidas atrav,;s do equipamento
ROV utilizado pelo Instituto HidrogrMico e posteriormente
encaminhadas para os orgaos de comunica9ao social atraves
do Gabinete de Audiovisuais.

actividade.
No entanto, este Gabinete de Audiovisuais actua numa
area bern mais vasta e diversificada que vai desde 0 apoio
fotografico edigao das publicag5es nauticas como 0 «Roteiro

a

da Costa de Portugal" a produ9ao de videogramas sobre as
actividades do Instituto Hidrografico. Nas suas atribui90es
conta-se ainda 0 apoio

a forma<;ao tecnica ministrada naquele

organismo da Marinha.

Com efeito, esta acc;ao que motivou a visita na altura
do entao primeiro-ministro, Prof. Anfbal Gavaco Silva, as
instalac;6es daquele organismo da Marinha, veio contribuir

Numa altura em que os meios audiovisuais adquirem
cada vez maior importancia como instrumento didactico e de
comunicagao, a actividade do Gabinete de Audiovisuais do

de uma forma excepcional para um melhor conhecimento por
parte da sociedade de mais uma das numerosas facetas da
Instituic;ao, no casa concreto uma das suas missoes de
reconhecido interesse publico.
Funcionando na directa dependencia do
Director dos Servi90s de Documenta9ao, 0
Gabinete de Audiovisuais foi constituido ha

Instituto Hidrografico afigura-se indispensavel no servi90 que
presta, sempre com a Marinha presente no seu horizonte.
Carlos Gomes

cerea de seis anos com 0 objectiv~ de divulgar,
atraves dos meios audiovisuais como a sua

propria designa9ao indica, a imagem do
Instituto Hidrografico e prestar apoio as
actividades desenvolvidas pel as suas divis6es
e servi<;os.
Uma das areas em que a interven9ao
do Gabinete de Audiovisuais mais se faz notar
e a que respeita a apresenta9ao do Instituto
HidrogrMico e da propria Marinha em
exposic;6es por si organizadas au ande S8 faz

representar. A Expoambiente'95 que decorreu
na Feira das Indu strias de Lisboa ou a
exposic;ao que teve lugar na Nazare par ocasiao
das ultimas comemora90es do Dia da Marinha
sao apenas dais exemplos recentes da sua

TORRES DE TRIANGULACAO
A cartografia (nautica ou ~····_·-''''·W'''_·.>:''·'··W· '"~''''-'':W:'--''' ''

geodesicas de forma a que alguns dos

terrestre) e uma realidade a atingir ;
para 0 conhecimento e localiza<;ao de

f.

seus vertices fossem intervisfveis.
>.

A

•

so lU 9ao

deste

problema

determinadas areas bem como para k
o desenvolvimento das vias de 1"1"
comunica9ao, tanto terrestres como
mariti mas. 0 inicio dos preparativos t».

que servia de estagao, bem assim,
quando necessario, dos sinais a

para esta realidade, consiste no ~

serem observados. Ate 1927 essa

consistia na elevayao do observador,

sobre a vertical do vertice geodesico

1' . .

estabe lecimento
de
redes i
geodesicas (conjunto de pontos com

elevagao era conseguida construindo

rt

para 0 efeito uma torre de madeira.

posig5es geograficas rigorosamente
determinadas) que por sua vez ;
servirao de apoio aos levantamentos ;

hidrograticos,
fotogrametricos.

topograficos

Estas estrutu ras requeriam varios dias

para a sua montagem e normalmente
eram usadas uma 56 vez. Tinham
a inda os inconvenientes de nem

e)

sempre poderem ser tao altas quanto

Actualmente existem os mais '
variados e modernos meios de
posicionamento por satelite, mas ate
ha poucos anos as observa<;5es
eram exclusivamente 6pticas para

torre de triangula9ao ao conjunto de

medi9ao de angulos e radioelectricas .
de onda directa, para medi9ao de ,

duas torres, uma interna e outra
externa, que naD se podem tocar em

distancias, a que s6 era passive! com

qua lq uer ponto, destinando-se a

intervisibilidade dos pontos (vertices ·
geodesicos) adjacentes. Em zonas·

interna a suportar as instrumentos de
observa<;ao e a externa para servir

planas, com denso arvoredo, nem
sempre
era
possivel
0
estabelecimento destas redes

como plataforma do observador e do
registado r e ainda para suporte do

a necessidade e nao ofereciam a
robustez suficiente que garantisse
observa<;5es rigorosas.
Genericamente designam-se por

continua na pag. 6
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DISCURSO DO ALMIRANTE CEMA NA POSSE DO
VICE-ALMIRANTE CAVALEIRO DE FERREIRA COMO DIRECTOR -~ERAL
DO IH
tecnica
ira
o Almirante Sarmento Gouveia ambito nacional e internacional mas para subordinac;ao
vai para quatro anos que tern sido

manter essa credibilidade necessita de

responsavel pela direc9ao do IH, onde

investir tanto na actualizayao do material
como nos conhecimentos do pessoal, pelo
que deixo a mensa gem para a sua gestao
sem prejuizo de algumas das suas

mais uma vez patenteou a sua forte

personalidade no sentido de guindar
a institui9ao porque foi responsavel a
um elevado padrao de eficacia.
Muito Ihe agrade90, a estreita
colabora9ao que me tem dado.
o IH e 0 organismo que 0
almirante Cavaleiro de Ferreira vai

receber.

0

almirante

nao

tera

problemas no aspecto estrutural nem

na valiosa capacidade dos seus
colaboradores militares e eivis . No

entanto, a gestao deste organismo que
a primeira vista podera pareeer faci]
com a sua autonomia administrativa e
financeira consagrada em lei e no dia
a dia um desafio permanente a
capacidade do seu gestor principal no
modo como executa 0 seu on;amento

atribui90es

militares

deixe escorregar significativamente a

componente investimento.
A insen;:ao nos projectos cientfficas
tambem devera ser mantida com urn
balanciamento parcimonioso dos recursos
que disp5e e obtem.
o desafio que
falei consiste no
engenho e arte que
tiver

para

gerir

privativ~.

equilibradamente as
diversas vertentes,
conciliado
pela

Como sabe a actividade do IH
circunscreve-se a tres aspectos:

premente autonomia
administrativa
e

- cumprimento de miss5es de

cariz naval definidas
anualmente, algumas delas
que decorrem de
compromissos nacionais e

essenciais

(cartografia e seguranya da navega9ao)
incentivo~o a prestattao de s8rvi yos para 0
exterior que permita obter ganhos que nao

preferencialmente ser utilizado para a
actualiza9ao da cartografia nautica dos
PALOP's, no entanto 0 planeamento da
sua utiliza9ao passara pelo protocolo
a firmar com Qutros organismos do
tecida cientffico nacional e cobrira as
paragens do actual meio oceanico.
Neste ambiente turbulento de
restric;5es financeiras 0 IH e urn
organismo onde 0 desespero do
gestor menos se acentua. Tenho a
convicyao que 0 almirante levara esta
nau a bom porto.
As maio res felicidades.

financeira.
Com 0
laboratorio do Estado
o Instituto destaca-se
por dis par de pericia

internacionais
- prestayao de serviyos para 0
exterior
- envolvimento em projectos de
investiga9ao cientffica
Para tal recebe 0 almirante, do
OE-Marinha, uma fatia com vista a
cobertura integral das despesas

marinheira
e
unidades navais 0

correntes on;amentais destinadas a

naval recentemente

assegurar a existimcia do Instituto.
o Instituto alcanyou por merito
proprio uma credibilidade notavel em

cedida pelo governo
dos EUA. Este meio
sob
a
sua

"~~.'...'..
~ .,
-"'i'

que e fundamental
para 0 seu carrecta

desempenho.
0
almirante ira iniciar 0
seu mandata com

uma nova unidade

APRESENTAC;Ao PUBLICA DO TRABALHO FINAL DE ESTAGIO ...

I

... de Patricia Cavaco, aluna da Universidade de
Lisboa Faculdade de Ciencias, licenciada em
Matematicas Aplicadas. 0 estagio foi realizado
na area de Oceanografia sabre a Amilise
Estatistica de Oados Oceanograficos

Rodrigues, alunas da
Universidade Lusfada, da licenciatura em Matematicas Aplicadas, Ramo
de Informatica. 0 estagio foi realizado nas areas de Hidrografia e
Cartografia sobre a Analise e Concep96es de Sistemas de Informa9ao Bases de Oados
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TORRES DE TRIANGULAC;AO (oonll"''''.'''g.4)
sinal (alvo elou luz).
Estas tarres devem satisfazer os seguintes requesitos:
a. a torre exterior deve suportar de forma segura 0
observador, 0 registador e a tenda de protecgao do
pessoal e equipamentos;
b. a torre interna deve ter rigid ez suficiente e
estabilidade contra vibragoes e torgoes em azimute
de forma a poderem ser efectuadas observagoes
azimutais com rigor;
c. deve ser suficientemente robusta, mas tao leve
quanto possivel a fim de se tornar faGiI 0 seu
trans porte e manuseamento.
Em 1927 surgiram as primeiras torres de ferro
portateis, denominadas torres Bilby po r terem sido
desenhadas por Jasper Shenman Bilby, Chefe do Servigo de
Construgao de Sinais do Coast and Geodetic Survey. Gragas
a estas torres foi possivel estender redes de triangulagao de
uma form a mais econ6mica e eficiente em areas ate entao
conside radas impraticave is.
',:W

Estas torres estao concebidas para serem montadas,
conforme as necessidades, com alturas de 25, 77, 90, 103,
11 6 ou 129 pes. 0 Instituto Hidrogn;'fico utilizou algumas em
Africa cuja altura maxima e de 103 pes (cerca de 31 metros) .
As torres Bilby foram usadas por varios paises e entre

H~iU:: {t

:It ~ j :<~ti'ffi"~~ li!<t' i~

i·!) ~UW.:'K-l ",~ *- ~

...'~ :t<!m~

nos tiveram a sua maior utiliza~ao na Guine-Bissau em virtude
da configuragao morfol6gica do terreno ser bastante plana e
de densa arborizagao.
E uma destas tarres que S8 encontra instalada nas
Instalagoes Navais da Azinheira, cuja montagem se efectuou
em prin cfplos de Junho deste ano . A sua instala y8.o neste

local e nesta data teve par objectiv~ reaver conhecimentos
que com 0 passar dos anos se foram perdendo e possibilitar
aDs interessados 0 conhecimento de mais urn simbolo da
Hidrografia Portuguesa em Africa.
Antunes Femandes (cap. Frag.)

!Jlted'ico

(!

- Torre Bilby - Instalayoes Navais da Azinheira

BO(lCQ ...

A¢r~~Uta~~e

-que

(I medlcamentos'~

fa'britam hOs laborat6rios e que esSes

sijQ- 56 Os que s·e

A AUTON\EDICA<;AO PROle(DA

e que sao perigos6s ...

Quando se trate de trian~s, as restri~6es a autbli1edica~ao
$~p ~ jnda rnais figorosas. 0 metabolismo de urn org.;lOismo infantil ~
diterente 00 adUlto, sendo mal conhecidas as incidenclas <lOS

qlj3nQQ ~ sabiqQ que :;Ii O1 a~ l1~t~rE;!'~:;Ii t;lrt!.bem prQduz v~n enQ$,
Estel eren~ de que '·0 natural born" e de que qualquer

e

ervinhQ -eo inofen siva, deve s~r btmida. 0$ produtos naturais
usados para combater doen y3s PU sintomas lem que ser tratados
como medica.ment6S que de facto sao, tendo em aten~ab os printipios
actlvos que con'W!m, 0 tim a Que se destlnam, as dps.agens. os efeitos
$ecundario$, at¢:, C)'s eH(lS de medlc8yao pQdem, poiS; oCt?rrer pOT
e:xcesso de cQnfian~a QU por receios mal fundamentados.
Conh e9a as $ubstaocias que toma para Se tra,tat,
m~stno que rHie '$¢i!!tm h$biwalm¢nte c6nsidera~as como
medicaJ1lento~ I nforme-se de como actuam 00. organis)'Tlo.
1; nao ~s.que:!ta;
Ames de $e aut(:Hned!car. lembre·s~ que -topO- 0
meaicarnento pckie caU5<;ii' danos. Uma automedica~ao' irreflectida
~ mat ,jr'!:fQrrnaqa ~q:ilU:m,t~ OS ri~~c;>:s. Ap:9rl~ ~!he"$e cQm ,9 seu
medico "" elS: sabera ern que drconstancias pede ou nao automedlcar·
·se, face a sua nMqri8, c!iliic(l.,

medicamr;mtos sabre a ¢riant;:a. RMQr<;la·se t,V:Jui a d~Gooerta recelite
dos afeitos nejastos da aspirlna no organismo Infantll: a sindrome de
Raye, ca;ra:cterizada PQr edema cerebral e dben~a hepatica fatais.
AQ'rn inistr~da corn grande prudenci? nas priani&Sl a
autbmedica~ao dave ser
n~s rna:es. que am?meni&m.

totafmente sliprhnida nas gravidas e

13; 'eVidenteroanta, lrnp ensavei

ao re'cem,;fiCiscjQO OLi

'mitltst{ar rn edi¢amen tO$.

a criah¢9 ate 1(tim} ~ri o de jdade ~ $$rl1

rec.eita e vigilancia medica.

Mpritenha a famia¢i'a dome$tic,~ em otderh e fota

do

alcance das crian9as.
Peite fora tude 0 que oltrapassar 0$ perledo_
s cie
conservas:aQ indicadl1$ rIO quadro a~~lil(¢.
Gua (dar re medios para alem do prazo e inutii e
peri_9°sp,
MareeJIJ'\O~6mes {SAt}

PQ.tTl~Qas p~~

-olhO!$ e gqt~s

Perfodb de Qqns ervac;ao·

Pto<lilto
para OLividQ$ e na:ri~

Gotas para os olMs
comprirnidQ$ 1;1 capsIJI~$ sem prato 4e v~lic$.qe
PQmadas, Crem1>S, logoes com antibi6i1co OU corticQS!er6ides sem prazo de validade
P-Orhadas, cremes, Jo¢Qes sem antibiotiQ,Q 0,,* qQrticQ~ter6iqe$ sam P{azo d~ valid~de
Todo 0 mMfcamen(o fora do prazo de validade
Todo I) medicament" Ctlja data de campia j~ $0 .squeceu
TtldQ 0 medi¢am~to com: nome ileg1ver, ~ni ernb~I?.!Wm rn<Ml(:!1ad~ PU ~m e:m:bal~gem
1'000 0 roedicamento q"o solreu alteta90es no aspeclo

. TQdo 0

rn~dici:ifi'lJl:nt6 Uqi;Jidq eflcewdQ-~ fo r~

de U$O

InutTJj~ar

Anijb16ticqs que:sobejaca.m(Ie um tratamento
.

Inutillzar logo queacabado 0 ttalamellio
1 mas
j ano
1 ano
~ ano.
Inulilizar
tnutil;zar
Tnutilizar
1!iotlliz<3;r

Inutititat

... " .. ... ...... .
"
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PALAVRAS CRUZADAS
f"gr;

GAlvAo { Si'Ij .)

I'ROalEMA N" i

1 2
HORIZONTAlS

a4

5 67 8 9 1011
VERTICAlS

1

2

1. Vila e sede de
conselho do Distrito
da Guarda. 2. Pedra
1--+de altar; Acreditei. 3.
Tostam; Taberna. 4.
Apelido;
Letra
grega;
Andar;
6
Segundo.
5.
Oceano; Parceiro .
8 1---1-"--1--6.
(interj.)
Designativa
de
cautela; Quatro
9 !........ _+........ +. ._.....
(rom.). 7. Catalogo
(abrev.); Sinal de 1
socorro;Preposiyao.
8. Reze; (pop.)
Calote. 9. Metade
de uma antiga maquina de guerra; Pronome
pessoal; Somei. 10. Presenciar; Que esta no lugar
mais fun do; (pop.) Grande quantidade. 11 . Terra
lavrada; Carvao incandescente.

1. 0 par do sol;
Filtrava.
2.
Saudavel; Limpar
com a vassoura. 3.
(fig .) Animayao; 0
m.q. matagal. 4.
(Botswana)-Local
onde se situa a
segunda maior mina
de diamantes do
Mundo. 5. (Bras.)
Pequena flecha de
selvagens (pl.);
Estrada que conduz
de um ponto a outro.
6. Onda Media
(inic.). 7 . Cunhos;
Debaixo de. 8. Especie de animal carnivoro do
Brasil. 9. Suspiros; Trayara. 10. Circulayao
interna (inic.); Cervos. 11. Verdadeiros; Chinela
de cordovao.

3
4
5

7'

1

SOLUCAO: Sera publicada no proximo mimero do HIDROMAR.

HU MOR DA MENA

e ri de que ... ?

PROVERBIOS
A apressada pergunta, vagarosa resposta;

(antes

de responder, devemos pensar no que vamos dizer.)

Burro velho nao toma andadura; e se a toma,
pouco dura; (as vicios devem ser corrigidos logo de principia,
porque dificilmente desaparecem com a idade.)

o sabio s6 deve ter a si por guardiao do seu
segredo; (nem tudo devemos revelar mesmo ao nossa melhor
amigo.)

7

V][§][TA§ AO H-l[

Um grupo da Associac;ao Portuguesa dos Amigos dos
Castelos

Antigos Directores-gerais, senhores Almirantes
Barahona Fernandes, Sousa Leima, Almeida Costa e
Mendes Rebelo, reviram com entusiasmo 0 "seu"

Instituto Hidrogratico.

CMG Jose Carlos Borges de Brito Subtil e CMG Jose
Manuel Ribeiro Reis nomeados para as Departamento

Maritima do Sui e Capitania do Porto da Madeira,
respectivamente.

o Almirante Chefe do Estado Maior da Armada, Almirante
Ribeiro Pacheco observando a primeira carta nautica

digital.
Jornalistas do "Publico" e "Capital" estiveram connosco,
conhecendo-nos melhor.

fA'flA$ PABAQ: AI).IIOQO
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