
 

CARTA NÁUTICA 

DAS ÚLTIMAS AQUISIÇÕES  

Urbanismo: regime jurídico da urbanização e edificação—

Adalberto Costa, Vítor Ribeiro 

 

Esta obra de pendor eminentemente técnico tem o mérito de tornar mais 

simples, acessíveis e compreensíveis aspetos que na sua forma original se 

apresentam numa linguagem e formatação demasiado técnicas e 

complexas, facilitando, assim, o trabalho de todos aqueles cuja atividade 

profissional ou cujo interesse específico requer uma compreensão clara e 

objetiva das matérias aqui tratadas.  

BOLETIM DE CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 

 
DAS NOSSAS ESTANTES  

Álbum marítimo — 50 

fotografias e as suas 

histórias—John Szarkowski 

e Richard Benson 

 

Este livro composto, na sua edição 

portuguesa, por 50 fotografias de 

forte impacto visual 

pertencentes ao espólio do 

arquivo do Mariners’ Museum, 

em Newport, nos EUA, retrata 

a complexa e apaixonada 

relação que o Homem, ao 

longo dos séculos, estabeleceu 

com o Mar.  

 

Cada imagem ilustra um 

fragmento da história 

marítima mundial nos últimos 

200 anos, desde a construção 

naval, pesca comercial, 

navegação de recreio, 

batalhas navais, mergulho em 

profundidade, embarcações 

emblemáticas, atividade 

portuária, e muitos mais. 
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SE GOSTOU DESTE VAI GOSTAR: 

NORMAS URBANÍSTICAS: PRINCÍPIOS E CONCEITOS FUNDAMENTAIS / SIDÓNIO COSTA PARDAL E OU-

TROS, 1990 
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ARTIGO DO MÊS 

European box ports - opportunities and challenges - 

Container Shipping & Trade  

 

Neste artigo, os portos de Roterdão, Hamburgo e Antuérpia 

apresentam as principais estratégias delineadas para este ano de 

2020, destacando ainda como enfrentarão desafios futuros.  

 

Depois de no ano passado, os principais portos europeus de 

contentores apresentarem bons resultados, em termos de 

movimentação deste tipo de carga, o ano de 2020 trouxe já fatores, 

uns mais expetáveis que outros, 

que vão, certamente alterar este 

comportamento. De facto, o 

Brexit e, naturalmente, o novo 

coronavírus colocam novos 

desafios aos portos e ao 

transporte marítimo e, 

principalmente o segundo, 

apesar da sua imprevisibilidade, 

terá certamente um  impacto 

negativo na cadeia logística 

mundial. 

 

Apesar disso, os diretores destes  

portos destacam que pretendem 

continuar a apostar no 

desenvolvimento das suas 

infraestruturas portuárias, de 

forma a aumentar as suas 

capacidades de movimentação, apresentando os principais projetos 

em curso e destacando, igualmente, as iniciativas sustentáveis em 

desenvolvimento.    

INSERIR IMAGEM 

BOLETIM BIBLIOGRÁFICO 

 

O Boletim Bibliográfico é editado 

periodicamente pelo Centro de 

Documentação e Informação.  

A sua finalidade é dar a conhecer 

ao leitor todas as publicações, sob 

a forma impressa ou digital, e 

informação relevantes 

selecionadas pelo CDI no mês 

anterior.  

 

A apresentação da informação é 

temática, estando repartida pelos 

grandes temas adotados na 

biblioteca.  

 

Na parte final, havendo legislação 

selecionada, terá acesso direto ao 

documento (DRE ou JOUE).  
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A motonáutica é uma modalidade cujas origens em Portugal remontam a meados do século passado. Em 1964 é 

criada a Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM), cuja sede se localiza, atualmente, no Porto de Lisboa. 

Para além da realização de provas e eventos nacionais e internacionais, a FPM encontra-se, atualmente, 

fortemente empenhada na área da formação, em especial nos escalões iniciados dos 8 aos 16 anos, de maneira 

a divulgar a modalidade entre os mais jovens e a estimular o aparecimento de novos valores. 

LIGAÇÃO INTERESSANTE 
 

http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta%20N%E1utica/2020/10949a%20European%20box%20ports.pdf
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Boletins%20Bibliogr%E1ficos/2020/BB%20de%20julho%20de%202020.pdf
https://fpmotonautica.org/
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Boletins Bibliogr%E1ficos/2020/BB de julho de 2020.pdf
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta N%E1utica/2020/10949a European box ports.pdf
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SABIA QUE... 

BEBIDO O LUAR 

Bebido o luar, ébrios de horizontes, 

Julgamos que viver era abraçar  

O rumor dos pinhais, o azul dos montes 

E todos os jardins verdes do mar.  

 

Mas solitários somos e passamos, 

Não são nossos os frutos nem as flores, 

O céu e o mar apagam-se exteriores 

E tornam-se os fantasmas que sonhamos.  

 

Por que jardins que nós não colheremos, 

Límpidos nas auroras a nascer, 

Por que o céu e o mar se não seremos 

Nunca os deuses capazes de os viver. 

POESIA PELO PORTO O QUE SE PASSA POR AQUI 

Digitalização da coleção de fotografias contemporâneas 

 

No passado dia 19, comemorou-

se o Dia Mundial da Fotografia, 

que celebra o papel fundamental 

que os acervos fotográficos 

assumem para a preservação da 

memória das pessoas e 

instituições. 

 

Ciente da importância da 

Fotografia, em 2011, o CDI 

promoveu o tratamento e 

digitalização da sua coleção de 

fotografias antigas (datadas da 

primeira metade do século XX), 

visando a preservação dos originais e o acesso alargado desse 

conteúdo informacional aos seus utilizadores. Este trabalho permitiu, 

nos últimos anos, a realização de exposições itinerantes de fotografias, 

bem como a publicação do livro “Do Vasto e Belo Porto de Lisboa”.  

 

Mais recentemente, o CDI 

iniciou o processo de 

digitalização e inventariação da 

sua coleção de fotografias 

contemporâneas, datada das 

décadas de 60, 70, 80 e 90 do 

século XX, que se encontra 

ainda a decorrer. Estas 

fotografias estão, na sua 

maioria, em suporte de papel e em slide, estando já tratadas cerca de 

3.200 imagens. 

 

Todas estas fotografias foram já colocadas no catálogo do Arquivos dos 

Portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra, e podem ser consultadas online. 

Poema de Sophia de Mello Breyner Andresen 

“Mar e Luar” - pintura a óleo (fonte: Ateliê Molina) 

O 1.º PARQUE EÓLICO FLUTUANTE DA EUROPA CONTINENTAL JÁ SE 

ENCONTRA OPERACIONAL NO MAR PORTUGUÊS? 

SAIBA MAIS...  

 

https://www.arquivoportoslisboasetubalsesimbra.pt/arquivo/results?lg=Document%2cAggregation%2cInstalationUnit%2cComposedDocument&p0=CompleteUnitId&o0=11&v0=PT%2fAPLSS%2fPL%2f02-03%2f01%25&m0=False
https://www.arquivoportoslisboasetubalsesimbra.pt/arquivo/results?lg=Document%2cAggregation%2cInstalationUnit%2cComposedDocument&p0=CompleteUnitId&o0=11&v0=PT%2fAPLSS%2fPL%2f02-03%2f01%25&m0=False
https://profmolina.wordpress.com/2008/06/22/oleo-sobre-tela-mar-e-luar/
https://eco.sapo.pt/2020/07/27/windfloat-atlantic-100-operacional-no-mar-portugues-proxima-fase-e-o-hidrogenio-a-partir-de-eolico-offshore/
https://eco.sapo.pt/2020/07/27/windfloat-atlantic-100-operacional-no-mar-portugues-proxima-fase-e-o-hidrogenio-a-partir-de-eolico-offshore/
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CONTACTOS 

CORREIO ELETRÓNICO cdi@portodelisboa.pt  

TELEFONE +(351) 21 361 10 45/64/74; 21 392 22 24  

FAX  21 361 10 05  

ENDEREÇO POSTAL Edifício  Infante D. Henrique, Doca de Alcântara, 1399-012 Lisboa  

QUESTÕES , SUGESTÕES OU COMENTÁRIOS?  

Envie para cdi@portodelisboa.pt  

Vista das docas secas e Estaleiro Naval da Rocha 

Sem data 

Acervo do CDI  

 


