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Das últimas aquisições 

5.as Jornadas de Engenharia Hidrográfica -Instituto Hi-

drográfico 

Os resumos alargados reunidos neste livro resultam dos trabalhos 

apresentados nas 5as  Jornadas de Engenha-

ria Hidrográfica, este ano subordinadas ao 

tema “Batimetria - o pilar para mares, ocea-

nos e vias navegáveis sustentáveis”, que 

decorreram em Lisboa, nas instalações do 

Instituto Hidrográfico, nos passados dias 19, 

20 e 21 de junho.  

As cerca de 116 comunicações apresentadas 

e aqui reproduzidas foram divididas pelas 

sessões de hidrografia, navegação, geologia 

marinha, sistemas de informação geográfi-

ca, gestão de dados do ambiente, tecnolo-

gias do mar, engenharia oceanográfica e 

oceanografias operacional, física, geológica e química. 

Das nossas estantes 

Lisboa e os curiosos fastos do seu porto - Fonseca Men-

des 

Neste mês em que comemoramos o 131.º ani-

versário do início das grandes obas do porto de 

Lisboa, destacamos “das nossas estantes” um 

livro publicado em 1951 que descreve, com 

algum detalhe, a história do porto de Lisboa 

desde o tempo dos fenícios, passando pelo seu 

papel durante a época dos Descobrimentos e 

pelos vários projetos de melhoramentos deste 

porto apresentados desde o reinado de D. João 

V até ao ano de 1887, destacando, ainda, a 

importância do desenvolvimento (passado e 

futuro) do porto de Lisboa para o progresso 

socioeconómico da região e do país.  



Artigo do mês 

Porto de Lisboa com margem para crescer - Logís-

tica & Transportes Hoje 

Neste mês do 131.º aniversário do Porto de Lisboa, destaca-

mos uma entrevista realizada a Rui Raposo,  Presidente da Di-

reção da Comunidade Portuária de Lisboa (CPL), na qual se 

realça a importância fundamental do desenvolvimento do porto 

de Lisboa para a economia regional e nacional. 

Para garantir o seu crescimento e bater a competitividade dos 

portos espanhóis, o Presidente da CPL refere os principais pro-

jetos e iniciativas a implementar, nomeadamente a navegabili-

dade do Tejo até Castanheira do Ribatejo, a disponibilização 

de gás natural e o fornecimento de energia de terra a navios, 

e a necessidade de diálogo e consenso com os 11 municípios 

que constituem a área de jurisdição do porto de Lisboa, entre 

outros. 

 

Boletim Bibliográfico 

O Boletim Bibliográfico é editado peri-

odicamente pelo Centro de Documen-

tação e Informação. 

A sua finalidade é dar a conhecer ao 

leitor todas as publicações, sob a for-

ma impressa ou digital, e informação 

relevantes selecionadas pelo CDI no 

mês anterior. 

A apresentação da informação é temá-

tica, estando repartida pelos grandes 

temas adotados na biblioteca. 

Na parte final, havendo legislação se-

lecionada, terá acesso direto ao docu-

mento (DRE ou JOUE). 

Ligação Interessante 

A Escola Azul é um programa educativo do Ministério do Mar que pretende distinguir as 

escolas que trabalham o oceano e comprometê-las a participar decisivamente na forma-

ção de jovens com maior literacia do oceano. É coordenado pela Direção-Geral de Políti-

ca do Mar e conta com o apoio científico e de cooperação da Ciência Viva. Este projeto é 

dirigido a instituições de ensino, públicas ou privadas, que queiram ou estejam a desen-

volver projetos ligados ao oceano. Conta com a parceria de uma grande variedade de 

entidades ligadas ao mar, salientando desde logo as diferentes dimensões em que o 

oceano pode ser trabalhado. 

http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta%20N%E1utica/Tab/14647%20Porto%20de%20Lisboa%20com%20margem%20para%20crescer.pdf
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Boletins%20Bibliogr%E1ficos/2018/BB%20APL-9-2018.pdf
https://escolaazul.pt/
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Boletins Bibliogr%E1ficos/2018/BB APL-9-2018.pdf
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta N%E1utica/Tab/14647 Porto de Lisboa com margem para crescer.pdf
https://escolaazul.pt/


O que se passa por aqui 

131.º Aniversário do Porto de Lisboa 

Assinala-se, no próximo dia 31, o Dia do Porto de Lisboa! 

No âmbito das comemorações do 131.º aniversário do Por-

to de Lisboa, a Administração do Porto de Lisboa irá pro-

mover diversas atividades gratuitas entre os próximos dias 

31 de outubro e 3 de novembro.  

 

 

As inscrições devem ser enviadas para relaco-

es_institucionais@portodelisboa.pt, com o nome e data de 

nascimento do(s) participante(s). Fique atento à página de 

Facebook do Porto de Lisboa e junte-se a nós!  

Sabia que…  

O The Ocean CleanUp é uma plataforma para limpar o plástico oceânico? 

Saiba mais...  

Poesia pelo porto 
 

À LISBOA DAS NAUS CHEIAS DE 

GLÓRIA 

 

 

Lisboa à beira-mar, cheia de vistas, 

Ó Lisboa das meigas Procissões! 

Ó Lisboa de Irmãs e de fadistas! 

Ó Lisboa dos líricos pregões… 

Lisboa com o Tejo das Conquistas, 

Mais os ossos prováveis de Camões! 

Ó Lisboa de mármore, Lisboa! 

Quem nunca te viu, não viu coisa boa… 

 

 

 

Poema de António Nobre 

 
Pintura de Carlos Botelho - “Ramalhete 

de Lisboa” 
             

          

Fonte: Greensavers 

https://www.facebook.com/PORTODELISBOA/
https://greensavers.sapo.pt/esta-prestes-a-ser-lancada-a-plataforma-para-limpar-o-plastico-oceanico-video/
https://greensavers.sapo.pt/esta-prestes-a-ser-lancada-a-plataforma-para-limpar-o-plastico-oceanico-video/
https://greensavers.sapo.pt/esta-prestes-a-ser-lancada-a-plataforma-para-limpar-o-plastico-oceanico-video/
https://www.facebook.com/PORTODELISBOA/
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