
 
 

Apelo  
aos  

Sócios da Sociedade de Geografia de Lisboa 
 

 

 A gestão da SGL tem-se pautado por um rigor e esforço, da sua Direcção, para se manter o 

equilíbrio entre as despesas correntes, indispensáveis ao funcionamento desta Casa, e as receitas, na 

sua maioria, sempre precárias e dependentes da boa vontade de algumas instituições publicas e 

privadas, que, com os seus subsídios e patrocínios ajudam, generosamente, a cobrir as despesas 

normais. 

 Convém lembrar que os Sócios, com a contribuição das suas quotas, apenas suportam um 

quarto, repetimos ¼, das despesas totais, anuais, desta Sociedade. 

 Quando surge uma despesa extraordinária significativa, cria-se um grave problema à gestão 

e às contas da Sociedade de Geografia. E foi o que aconteceu este Inverno: um abalo sísmico 

ocorrido em Novembro passado, e uma estação invernosa muito pluviosa e prolongada, danificaram 

a estrutura de suporte da cobertura da Sala Portugal e Museu Etnográfico, com a consequente 

infiltração das águas da chuva, nalgumas zonas da referida cobertura e que poderão ser observadas 

facilmente. 

 Se não se tomarem medidas urgentes para a realização dos trabalhos de recuperação 

indispensáveis, corre-se o perigo de um possível desabamento do tecto da Sala Portugal e 

respectivo Museu, o que seria um desastre calamitoso para o nosso património. 

 A Direcção, atenta a esta grave situação, está diligenciando encontrar alguns apoios para a 

realização das obras necessárias para a resolução deste problema. 

 Porém, da parte dos Sócios torna-se indispensável um pequeno esforço para ajudar a 

minorar tão avultada despesa com as obras, cuja estimativa se situa em 150.000€. 

 Neste sentido, a Direcção na sua última reunião de 2 de Março p.p. decidiu lançar um apelo 

aos nossos Sócios, para contribuírem no biénio de 2010-2011 com uma quota suplementar, anual, 

facultativa, no valor mínimo de 20€. 

 Assim, todos os nossos consócios poderão pagar directamente na Secretaria ou no Convívio 

(Restaurante), contra recibo, a respectiva quota suplementar, ou então, dar instruções por escrito à 

Secretaria, para que se proceda ao respectivo desconto bancário no biénio de 2010-2011. 

 Esperando a compreensão e uma massiva adesão dos nossos sócios, 

 

      A Direcção reconhecida, agradece 


