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Organismo de carácter

eventual criado em 1960, na

dependência directa do

Ministro das Obras Públicas.

Foi extinto em 1972.
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Representar o Governo nas relações com a empresa adjudicatária 

Proceder ao estudo, acompanhamento e fiscalização da obra

Preparar contratos, acompanhar e contabilizar toda a despesa

Proceder a expropriações, aquisições de imóveis ou arrendamentos necessários ao empreendimento

Cooperar com serviços e entidades que intervenham no estudo e na execução da obra





TÍTULO TEMA

As suas duas torres metálicas de 115 metros, e

especialmente a flutuante, oferecem interesse com os

seus miradouros, seus restaurantes elevados, e suas

varandas de contorno. Em particular a torre flutuante,

presta-se magnificamente para conter um conjunto de

atracções e espectáculos, e também um centro

desportivo, único no seu género.

Com efeito: a doca interior que se forma na base dessa

torre, poderia converter-se num pequeno porto

desportivo, para desportos náuticos. Ali poderiam

instalar-se clubes náuticos, e ali poderiam realizar-se

magníficas festas aquáticas por baixo da torre, iluminada

de noite.

Ainda, em harmonia com o ambiente, a base desta torre

poderia manter uma exposição permanente da História

Náutica Portuguesa, com dioramas e modelos de naus.

Durante o verão, essa torre, com suas atracções

aquáticas, seus miradouros, seus restaurantes e cafés,

seus desportos náuticos e suas festas luminosas,

poderiam constituir um excepcional centro de diversões,

fresco e arejado, único no seu género.

PRODUÇÃO DOCUMENTAL 



Produção documental

Foi contratado 

como desenhador 

em 1941

Em 1959, assumiu as funções de encarregado dos serviços foto-cinematográficos.

Trabalhou até atingir o limite de idade.

Celestino Teixeira nasceu em 1909
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A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL



As visitas institucionais
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