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DAS ÚLTIMAS AQUISIÇÕES
Comandar no mar — Alexandre da Fonseca, Orlando Tames
de Oliveira

Este livro recolhe os testemunhos de antigos Comandantes de navios da
Marinha de Guerra e da Marinha Mercante, incluindo dois textos assinados
por Oficiais da Reserva Naval. Serão certamente úteis não só para quem
for indigitado para Comandante, permitindo-lhe refletir sobre os diversos
aspetos do exercício das funções de comando no mar, mas também para
quem desempenhe funções de chefia ou de comando nos outros ramos
das Forças Armadas e de Segurança, e em organizações civis e nas
empresas.

SE GOSTOU DESTE VAI GOSTAR:
NOVO HUMANATOR: RECURSOS HUMANOS E SUCESSO EMPRESARIAL / PEDRO B. DA CAMARA, PAULO
BALREIRA GUERRA, JOAQUIM VICENTE RODRIGUES, 2007

DAS NOSSAS ESTANTES
Ligados por mar - Uma
história das relações entre
Portugal e os Países Baixos
- Simon Kuin
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Conjuntura económica: a crise em números - Indústria

O artigo em destaque este mês analisa e apresenta os principais
indicadores económicos já conhecidos, bem como as perspetivas
económicas para 2020 e 2021, a nível internacional e nacional.
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LIGAÇÃO INTERESSANTE
O Museu Fundação Oriente está instalado no edifício Pedro Álvares Cabral, nos antigos armazéns da Comissão
Reguladora do Comércio do Bacalhau. Inaugurado em 2008, as suas coleções de arte portuguesa e asiática são a
demonstração mais elevada dos encontros históricos entre o Ocidente e o Oriente. No mesmo sentido, as
coleções que reúnem as tradições culturais da Ásia inteira são a demonstração da sua riqueza, da sua
pluralidade e do seu génio.

SETEMBRO 2020

POESIA PELO PORTO

O QUE SE PASSA POR AQUI
10 Anos de Carta Náutica

POEMA DO MAR E DA SERRA
Ó mar de que não sei nada
Nem vejo que desvendar,
És só a mais larga estrada
Para ir e voltar!
Eu sou lá dos montes
Que medem o céu,
Sou das frias serras onde primeiro o Sol
nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes.
(…)

Foi em setembro de 2010 que se concretizou a ideia de divulgar

Contigo falo, ó mar,
Se a Lua vem do céu passear no mundo,
Tornando-te a planície do luar
Sem ecos nem mistérios de profundo.

periodicamente as atividades e iniciativas realizadas no Centro de
Documentação e Informação da APL, de modo a destacar a informação
e documentação mais relevante do seu acervo, e pretendendo, ainda,
ser um canal aberto à participação dos seus leitores.
Nascia, assim, a Carta Náutica, o boletim do Centro de Documentação

Mas só lá sou da terra e a terra é minha,
Só lá eu sou do céu e o céu é para mim,
Ó serra aonde há tal serenidade
Que nada tem começo
Nem fim.

e Informação da APL.
Naturalmente,

não

podíamos

deixar

passar

esta

data

especial,

convidando-o a recordar os números anteriores e as atividades
desenvolvidas pelo CDI nos últimos 10 anos.

Poema de Branquinho da Fonseca
Fotografia de Francisco Gonçalves (fonte: Olhares.com)

SABIA QUE...
O NRP D. CARLOS I ACRESCENTOU MAIS DE 37.000 KM2 AO MAPA
DO MAR PORTUGUÊS?

SAIBA MAIS...
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Cais do Entreposto de Alcântara norte
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