Excelentíssimos Consócios
1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Relatório de Actividades que ora se apresenta evidência um leque ditado de acções culturais de
vário tipo (conferências, symposia, congressos, etc.) realizadas pelas várias Comissões e Secções da
nossa Sociedade.
Todavia merecem referência especial, algumas delas.
Assim em 15 de Março em colaboração com a Liga dos Combatentes foi realizada uma Sessão
Solene evocativa do esforço da nação portuguesa e das suas forças armadas na Guerra do Ultramar –
50º aniversário do início dos acontecimentos – partilha de memórias, homenagem a todos os vivos,
mortos e vítimas envolvidas no conflito.
Teve interesse espacial a conferência realizada pelo Embaixador Pavel Petrovsky da Federação
Russa, em 22 de Março, que marcou o início de colaboração não só com esta Embaixada, mas ainda
com a Russian Geographical Society, com a qual se negociou um protocolo de colaboração que será
assinado em breve.
Em colaboração com a CPLP participou-se no Colóquio comemorativo do “Dia da Língua
Portuguesa e da Cultura”, realizado a 5 de Maio.
Teve larga repercussão a realização do Congresso do Centenário do Turismo em Portugal levado a
efeito de 12 a 16 de Maio, com larga participação de congressistas e diversas sessões paralelas. Este
Congresso contou com a participação de entidades oficiais sendo de referir a presença do Secretário
de Estado do Turismo. A organização deste evento contou com o apoio da AHRESP, INATEL,
IGOT, Univ. do Algarve e de modo especial do Turismo de Portugal.
A 25 de Maio foi inaugurada uma importante exposição sobre o tema “Uma visita à 1ª República em
Portugal” constituída por um largo número de valiosas peças originais da época que fazem parte do
importante espólio que sobre o assunto possui o nosso sócio, organizador da exposição, Sr. Pedro
Vaz Pereira.
Deve referir-se o lançamento da Memória nº 13, em 16 de Junho que inclui as comunicações
apresentadas ao Seminário organizado pela Secção da Indústria sobre “A cooperação empresarial no
espaço de língua portuguesa”. A apresentação deste volume das Memórias da SGL foi feita pelo Dr.
Poças Esteves.
Em Outubro, nos dias 6 e 7 realizou-se o importante Congresso Internacional “Dom Dinis”, 750 anos
do seu nascimento, promovido em colaboração com a Câmara Municipal de Odivelas.
Foi dilatado o número de participantes nacionais e estrangeiros e prepara-se a edição on-line das
comunicações apresentadas.
Teve significado especial até pela repercussão obtida, o Fórum Mundial Lisboa 21 – Água, energia e
desenvolvimento sustentável. Este evento contou com o patrocínio do Senhor Presidente da
República e do Comissário Europeu para o Ambiente. Teve ainda o apoio de várias organizações
portuguesas e espanholas e teve como principal impulsionador o Dr. Amálio de Marichalar do Fórum
Sória 21 para o Desenvolvimento Sustentável.
Em 7 de Novembro realizou-se um interessante ciclo de conferências comemorativo dos 500 anos da
entrada dos portugueses em Malaca.
Como vem sendo habitual desde a sua instituição, foi comemorado o Dia Nacional do Mar, no dia 16
de Novembro e o tema escolhido para ser discutido foi: “Dos Mares, dos Estuários e dos Rios. Por
uma percepção plural das suas culturas”.
Em colaboração com a SEDES promoveu-se, em 22 de Novembro, a realização do Seminário
“Empreendedorismo nos países de língua oficial portuguesa”. Durante todo o dia foram proferidas
conferências de grande interesse.
Teve especial relevo a comemoração do sesquicentenário da ascensão ao trono do rei D. Luís,
homem de notável de cultura literária e artística, além de científica atinente à sua vida de oficial de
marinha. Foi fundador e Protector da Sociedade de Geografia de Lisboa.
Esta sessão de homenagem contou com a colaboração da Academia de Marinha e da fundação D.
Manuel II. Intervieram na Sessão além do Presidente da SGL, o Presidente da Academia de Marinha,
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Almirante Nuno Vieira Matias e o Senhor Duque de Bragança. Proferiu uma conferência alusiva à
efeméride e à personalidade do rei D. Luís, o Prof. Rui Ramos.
Teve bastante êxito o II Colóquio Detecção Remota: Observação da Terra (II DROT) com larga
participação de investigadores jovens. Foram apresentadas 14 comunicações.
Durante todo o ano houve colaboração com a Liga Portuguesa Contra o Cancro que comemorou, em
2011, 70 anos de existência e realizou vários eventos nas nossas instalações. Em 12 de Dezembro
realizou-se a Sessão Solene das Comemorações na Sala Portugal, tendo sido atribuído à SGL um
“Narciso de Cristal”.
Foi negociado com a Direcção Regional de Cultura e Vale do Tejo do Ministério/Secretaria de
Estado da Cultura um Protocolo de Colaboração ao abrigo do qual foi criado o Prémio de Cultura –
Sociedade de Geografia de Lisboa. É um prémio bi-anual, no valor de 5000€ em que aquela Direcção
Regional de Cultura comparticipa com 50%. Em 2012 será aberto concurso para este prémio.
O Senhor Prof. Dr. Fernando Castelo-Branco, por motivos de saúde, pediu para ser substituído na
Direcção da nossa Sociedade e na Biblioteca, cargo este que ocupou durante 27 anos. Saliento a
dedicação que este nosso, também membro da Direcção, sempre dedicou aos problemas da SGL
pondo ao seu serviço a sua enorme cultura e interesse pessoal.
Durante o ano perdemos, por falecimento alguns sócios. Recordo o Eng. Henrique Bandeira Vieira, o
Dr. Fernando Arrobas da Silva, o Eng. José Correia de Matos e os Profs. Carlos Almaça, Ramôa
Ribeiro e Aníbal Pinto Castro e o sócio honorário Cor. Vitor Alves. Foram pessoas que à Sociedade
de Geografia de Lisboa dedicaram boa colaboração. Entre eles contava alguns amigos que muito
lamento ter perdido.
2 – CONFERÊNCIAS E OUTROS ACTOS PÚBLICOS
Durante o ano de 2011 realizaram-se colóquios, conferências, sessões comemorativas, concertos e
outras actividades culturais e científicas de iniciativa da Direcção, das Comissões Gerais e Sessões
Profissionais ou, ainda, promovidas por outras entidades públicas e privadas.
As comunicações e conferências realizadas no âmbito restrito das Comissões e Secções ficam
registadas nos relatórios desses órgãos.
Nas salas da Sociedade de Geografia de Lisboa, no ano de 2011 realizaram-se os seguintes actos
públicos:
Janeiro
12 – Conferência “25 anos de Portugal na União Europeia. Discursos e Práticas no Ordenamento do
Território”, integrada no Ciclo de Conferências “25 Anos de União Europeia”. Promovida pela
Secção de Ordenamento do Território e Ecologia. Foi orador o Prof. João Ferrão.
14 – Conferências: “A evolução da postura estratégica da OTAN – factores de influência”, proferida
pelo V/Alm. Alexandre Reis Rodrigues e “A estratégica Militar da OTAN decorrente da Cimeira de
Lisboa, proferida pelo TGen. António Fontes Ramos, ambas incluídas no Ciclo de Conferências
“Portugal e a OTAN – Consequências da Cimeira de Lisboa”, promovido pela Secção de Ciências
Militares e pela Comissão de Relações Internacionais.
19 – Conferência “25 anos de Portugal na União Europeia. Consequências na Politica de Ambiente”
integrada no Ciclo de Conferências “25 Anos de União Europeia”. Promovida pela Secção de
Ordenamento do Território e Ecologia. Foi orador o Eng. Eugénio Sequeira.
20 – Sessão em “Homenagem a Claude Lévi-Strauss”, promovido pela Secção de Etnografia. Vários
oradores.
24 – Conferência “A minúcia da Pintura de Nuno Gonçalves na Conceitualização Anatómica
Humana”, promovida pela Comissão Côrte-Real. Foi orador o Prof. José Ferreira Coelho.
26 – Sessão Solene, promovida pela Cooperativa Militar, sobre a História da Instituição.
27 – Lançamento do Livro “Percursos da Saúde Publica nos séculos XIX e XX – a propósito de
Ricardo Jorge”, promovido pela Secção de História da Medicina e pelo Instituto Ricardo Jorge. O
livro foi apresentado pela Dra. Zulmira Hartz.
31 – Gravação para a SIC do programa “Portugal tem talento”.
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Fevereiro
2 – Conferência “Erros, Enredos e Confusões no Planisfério de Cantino: Uma Abordagem
Quantitativa”, promovida pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia. Foi orador o Cte.
Joaquim Alves Gaspar.
3 – Colóquio “Sistemas Logísticos Intercontinentais e Sines”, promovido pela Secção dos
Transportes. Foram oradores os Prof. José Augusto Felício e o Cte. Joaquim Ferreira da Silva.
10 – Sessão Pública “Discussão do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo”, promovido pela
Secção de Geografia dos Oceanos.
17 – Colóquio “China, Panamá, Sines. A rota da seda do séc. XXI?”, promovido pela Secção de
Transportes e pela Comissão Asiática. Foram oradores os Cte. Ortigão Neves e a Investigadora Sara
Soares.
18 – Conferência “Itália & Portugal: cruzar de olhares sobre a arte da quadratura”, promovida pela
Secção de Arte e Literatura. Foi oradora a Profa. Giuseppina Raggi.
19 – Encontro “Compreender a paisagem cultural do Tejo e os seus valores”, promovido pela
Associção Tagus Universalis.
23 – Conferência “Protecção Civil e Ordenamento do Território”, promovida pela Secção de
Ordenamento do Território e Ecologia. Foi orador o Dr. José Miguel Medeiros.
24 – Lançamento do Livro de Amato Lusitano “Centúrias de Curas Medicinais”, promovido pela
Secção de História da Medicina. O livro foi apresentado pelo Dr. José Luís Dória.
25 – Apresentação do livro “Quinta-feira da Ascensão, Quinta-feira da Espiga. Festa do Leite”, da
autoria do Dr. António Vermelho do Corral. A apresentação do livro esteve a cargo do Prof. João
Pereira Neto.
Março
3 – Conferência “As condições de trabalho em Moçambique, depois da abolição da Escravatura.
Direitos e Deveres dos Serviços e Colonos e dos Patrões em 1880”, promovida pela Comissão
Africana. Foi orador o Prof. Carlos Lopes Bento.
4 – Colóquio “China, Panamá, Sines. A rota da seda do séc. XXI?”, promovido pela Secção de
Transportes e pela Comissão Asiática. Foram oradores os Profs. Luis Fernando de la Macorra y Cano
e António Brotas.
10 – Conferência “Brasil, visão de um País”, promovido pela Comissão Americana e Secção da
Indústria”. Foi oradora a Dra. Clementina Garrido.
11 – Reunião da Liga Portuguesa Contra o Cancro, para apresentação pública das joias de Eugénio
de Campos.
12 – Jornada “Memórias de Fragateiros”, promovido pela Associação Marinha do Tejo.
14 – Conferência “Jurisdição eclesiástica de Tomar: as constituições de 1555”, promovida pela
Secção da Ordem de Cristo e a Expansão. Foi oradora a Profa. Madalena Larcher.
15 – Sessão Solene “Evocativa do esforço da nação portuguesa e das suas Forças Armadas na guerra
do ultramar – 50º aniversário do inicio dos acontecimentos – partilha de memórias, homenagem a
todos os vivos, mortos e vitimas envolvidos no conflito”, promovido pela Liga dos Combatentes.
17 – Conferência “Recuperação de solos e escombreiras de áreas mineiras abandonadas através da
técnica de fitoestabilização”, promovida pela Secção de Agricultura. Foi oradora a Profa. Maria
Manuela Abreu.
18 – Lançamento do livro “Memórias de Mim e Histórias de Nós”, da autoria do Dr. Antero
Simões.
22 – Conferência “As duas culturas ou a terceira cultura?”, promovida pela Secção de Informação
Cientifica. Foi orador o Prof. Luís Aires-Barros.
22 – Jantar/Debate “Politica Externa e de Segurança da Federação Russa”, promovida pela
Comissão de Relações Internacionais. Foi orador o Embaixador Pavel Petrovskiy.
24 – Conferência do Prof. Pereira Brandão, da Universidade Lusófona.
31 – Conferência “A peste branca em Portugal”, promovida pela Secção de História da Medicina.
Foi oradora a Dra. Cecilia Longo.
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31 – Assembleia Geral dos Socorros Mútuos dos Empregados do Estado.
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Abril
11 – Conferência “D. Dinis e a Fundação da Ordem de Cristo por ocasião dos 750 Anos (12612011) de nascimento de D. Dinis” promovida pela Secção da Ordem de Cristo e a Expansão. Foi
orador o Prof. Fernando Larcher.
13 – Conferência “O factor antropológico – uma perspectiva sócio-económica”, integrada no ciclo
de conferências “Evocação do início das Operações de Contra-Insurreição em Angola (1961),
promovido pelas Secções de Ciências Militares e Antropologia. Foi orador o Prof. João Pereira Neto.
14 – 2º Encontro da Rede Nacional de Cultura do Mar, promovido pela Secção de Geografia dos
Oceanos. Vários oradores.
14 – Reunião da Ordem dos Advogados.
18 – Sessão Solene de abertura das Comemorações do 75º da Fundação do Grupo Amigos de Lisboa.
18 – Conferência “A Diplomacia Americana no terreno”, promovida pelas Comissões Americana e
de Relações Internacionais. Foi oradora a Ministra Conselheira da Embaixada dos EUA Lucy
Tamlyn.
19 – Conferência sobre George Chinnery, promovida pela Comissão Asiática. Foram oradores o
investigador Patrick Conner e o Doutor Rogério Miguel Puga.
19 – Reunião da Câmara Municipal de Lisboa.
20 – Sessão de Homenagem a Fernão de Magalhães no dia em que se comemorou 490 anos da sua
morte, promovida pela Secção de Antropologia. Vários oradores.
26 – Gravação da Alfama Filmes sobre a vida do General Humberto Delgado.
28 – Conferência “Medicina e Império – O caso português”, promovida pela Secção de História da
Medicina. Foi oradora a Dra. Isabel Amaral.
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Maio
2 – Conferência “A acção militar nos Dembos – um testemunho”, integrada no ciclo de conferências
“Evocação do início das Operações de Contra-Insurreição em Angola (1961), promovido pelas
Secções de Ciências Militares e Antropologia. Foi orador o Gen. José Sousa Lucena.
5 – Visita de estudo á Herdade dos Esquerdos e á Empresa Fertiprado (Monforte, Portalegre),
localizadas nas proximidades de Vaiamonte, promovida pela Secção de Agricultura.
5 – Colóquio Comemorativo do “Dia da Língua Portuguesa e da Cultura” sob o tema “Unidos na
Diversidade, Solidários na Adversidade, promovido pela CPLP.
9 – Conferência “A importância da cerâmica portuguesa medieval e renascentista na palamenta das
casas nobres e palácios reais”, promovida pela Comissão Côrte-Real. Foi orador o Prof. José Ferreira
Coelho.
12 a 16 – Comemorações do “Centenário do Turismo em Portugal – 1911-2011”, promovido pela
Secção de Turismo. Vários oradores.
17 – Conferência “Os Perestrello: uma família de prazentinos no Imperio Português (séc. XVI),
promovida pela Secção de Arte e Literatura. Foi oradora a Profa. Nunziatella Alessandrini.
18 – Conferência “A Revisão do PDM de Lisboa”, promovida pela Secção de Ordenamento do
Território e Ecologia. Foi orador o Vereador Manuel Salgado.
19 – Lançamento do livro sobre os transportes “Caminho para crescer” do Eng. Luis Carlos Silva.
20 – Sessão Comemorativa Dia Europeu do Mar, promovida pela Secção de Geografia dos
Oceanos.
25 – Inauguração da Exposição “Uma visita à 1ª República em Portugal”, precedida da conferência
“Portugal na 1ª Guerra Mundial” em que foram oradores os Drs. Luís e Eduardo Barreiros. Foi
emitido pelos CTT um Bilhete-postal comemorativo da Exposição.
26 – Conferência “A anatomia e o nascimento da cultura visual da medicina do Ocidente”,
promovida pela Secção de História da Medicina. Foi orador o Prof. Manuel Valente Alves.
26 – Reunião da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
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Contribuinte 500 788 928

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
Dez-11
Dez-10

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas ..................................................................................................

20

18.415,41

19.824,77

Prestações de Serviços:
Quotas e Diplomas

10

70.847,05

83.580,00

Quotas e Diplomas (anos anteriores)

10

(7.549,20)

(19.477,49)

Subsídios, doações e legados à exploração.....................................................................................

14

67.546,60

114.496,50

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.................................................

(5.623,70)

(6.054,09)

Fornecimentos e serviços externos.........................................................................................

18

(129.542,90)

(187.290,74)

Gastos com o pessoal..............................................................................................................

18

(188.109,30)

(188.673,80)

Aumentos/reduções de justo valor...........................................................................................

7

(1.175,44)

54.083,12

Outros rendimentos e ganhos...................................................................................................

11

49.517,03

45.492,02

Centro de Apoio a Investigadores (convívio)

19

61.127,30

62.470,40

(64.547,15)

(21.549,31)

(16.638,34)

(18.442,12)

(81.185,49)

(39.991,43)

37.824,57

44.979,30

Outros gastos e perdas............................................................................................................

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.............................................................

6

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos......................................................................................

13

Juros e gastos similares suportados........................................................................................
Resultado antes de impostos

(900,04)
(43.360,92)

4.087,83

(43.360,92)

4.087,83

Imposto sobre o rendimento do período....................................................................................
Resultado líquido do período

Lisboa, 31 de Dezembro 2011

O Director-Tesoureiro - Profº. Carlos Lopes Bento
O Técnico Responsável - Ana Maria Cortez
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31 – Conferência “Falando sobre o Lean e algumas Ferramentas”, promovida pela Secção da
Indústria. Foi orador o Eng. José Teixeira Pedro.
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Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Períodos

RUBRICAS

2011

Recebimentos de Membros

+

2010

63.435,35

86.403,61

Recebimentos de Vendas/Publicaçoes

18.415,41

19.824,77

Recebimentos de actividadades - CAI

61.127,30

62.470,40

Recebimentos de actividadades - eventos

36.330,00

23.331,50

Pagamentos a fornecedores

-

(127.262,56)

(138.894,94)

Pagamentos ao pessoal

-

(150.785,76)

(187.232,78)

+/-

(98.740,26)

(134.097,44)

(98.740,26)

(134.097,44)

0,00

(19.546,07)

Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

-/+

Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais

+/(1)

+/-

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis

-

Ativos intangíveis

-

Investimentos financeiros

-

Outros ativos

-

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis

+

Ativos intangíveis Investimentos financeiros

+

Outros activos

+

Subsídios /Donativos

+

67.546,60

114.496,50

Juros e rendimentos similares

+

13.784,21

23.967,40

Dividendos

+

9.765,81

19.839,34

+/-

91.096,62

138.757,17

0,00

(900,04)

0,00

(900,04)

Fluxos de caixa das actividades de investimento

(2)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos

+

Realizações de fundos e de outros instrumentos de Fundos

+

Cobertura de prejuízos

+

Doações

+

Outras operações de Financiamento

+

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos

-

Juros e gastos similares

-

Dividendos

-

Reduções de fundos e de outros instrumentos de fundos

-

Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento

(3)
(1)+(2)+(3)

(7.643,64)

3.759,69

Efeito das diferenças de câmbio

+/-

22.206,93

21.906,84

Caixa e seus equivalentes no início do período

+/-

1.263.633,37

1.237.966,84

Caixa e seus equivalentes no fim do período

+/-

1.249.070,08

1.263.633,37

Variação de caixa e seus equivalentes

Lisboa, 31 de Dezembro 2011

O Técnico Responsável - Ana Maria Cortez

Junho
1 a 9 – Exposição na Sala Algarve sobre a 1ª República.
2 – Conferência “Primavera no Mundo Árabe?”, promovida pela Comissão de Relações
Internacionais. Foram oradores os Profs. Pedro Gomes Barbosa e Armando Marques Guedes.
15 – Conferência “Corredores Verdes para Portugal. A contribuição para uma rede europeia”,
promovida pela Secção de Ordenamento do Território e Ecologia. Foi orador o Prof. João Reis
Machado.
16 – Lançamento da “Memória nº 13”, referente ao Seminário sobre “A cooperação empresarial no
espaço de língua portuguesa”. A obra foi apresentada pelo Dr. Poça Esteves.
17 – Sessão Comemorativa do quinquagésimo aniversário da publicação pelo então Ministro do
Ultramar Prof. Doutor Adriano Moreira, do Decreto nº 43.639 de 2 de Maio de 1961, promovida pela
Comissão Africana e pela Secção de Antropologia. Foram oradores os Profs. Adriano Moreira e João
Pereira Neto.
20 – Sessão de Abertura da Mostra Iconográfica em “Homenagem à Liga Portuguesa Contra o
Cancro”, promovida pela Secção de história da Medicina.
21 – Conferência “Conistorgis = Medelin? Algumas observações críticas sobre esta hipótese
recente”, promovida pela Secção de Arqueologia. Foi orador o Dr. Augusto Ferreira do Amaral.
22 – Conferência “A Marinha Mercante e a Defesa Nacional”, promovida pelas Secções de
Transportes e de Ciências Militares. Foram oradores os Alm. Manuel Silva Ribeiro e Dr. Rui Correia
Raposo.
30 – Conferência “Cuidados Médicos e Assistência em Ginecologia e Obstetrícia até meados do séc.
XX – história contada com imagens de uma colecção”, promovida pela Secção de História da
Medicina. Foi orador o Prof. Carlos Freire de Oliveira.
Julho
7 – Conferência “Um olhar sobre a diversidade sócio-espacial da actual área peri-urbana de Maputo:
desafio às noções de slum e de (in)formal”, promovida pela Comissão Africana. Foi oradora a
Doutora Vanessa Melo.
13 – Conferência “A Protecção Integrada das Culturas Agrícolas”, promovida pela Secção de
Agricultura. Foi orador o Prof. Cat. António M. Mexia.
14 – Conferência “Broas – História de uma aldeia perdida no tempo”, promovida pela Secção de
História. Foi orador o Dr. Rui Pinto.
20 – Conferência “Free national distribution of malaria bed nets is associated with reduced age-and
income-related inequities in net ownership”, promovida pela Comissão Asiática. Foi orador o Prof.
Spencer Moore.
28 – Conferência “Brito Camacho. Um médico da República. Mais político do que médico”,
promovida pela Secção de História da Medicina. Foi orador o Dr. Carlos Vieira Reis.
Setembro
1 e 2 – Congresso Internacional do CREDIC - Centre de Recherches et d'Echanges sur la Diffusion
et l'Inculturation du Christianisme
19 – Conferência “Relações interculturais luso-italianas no século XVI através da Nunciatura
Apostólica em Lisboa”, promovida pela Secção de Arte e Literatura. Foi oradora a Profa. Mariagrazia
Russo.
22 – Reflexão “A Nova Politica Comum das Pescas”, promovida pela Secção de Geografia dos
Oceanos.
22 – Lançamento do livro, pela Editora Gradiva, do Romance intitulado “O Último Segredo” da
autoria de José Rodrigues dos Santos.
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28 – Conferência “Reequilibrar a economia e o território numa era de austeridade e racionalização
do Estado”, promovida pela Secção de Ordenamento do Território e Ecologia. Foi orador o Prof.
Mário Vale.
29 – Conferência “Um palácio, um convento, uma enfermaria, uma biblioteca…”, promovida pela
Secção de História da Medicina. Foi oradora a Dra. Teresa Amaral.
Outubro
6 e 7 – Congresso Internacional “Dom Dinis 750 anos do seu nascimento”, promovida pela
Sociedade de Geografia de Lisboa e pela Câmara Municipal de Odivelas. Vários oradores.
12 – Conferência “Um Novo Modelo de Caminho de Menor Custo em SIG”, promovida pela Secção
de Geografia Matemática e Cartografia. Foi orador o Prof. Alexandre Gonçalves.
13 – Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, promovido pela Secção de Geografia dos
Oceanos. Vários oradores.
17 – Sessão “A Jordânia na actualidade”, promovida pela Secção de Estudos Luso-Àrabes. Foram
oradores os Prof. Doutor António Dias Farinha, CMG Jorge Lourenço e o Emb. João Pereira Bastos.
17 – Ciclo de Conferências “Mendes Correia, António de Almeida, Maria Emília Castro e Almeida
e a Biocultura”, promovida pela Secção de Antropologia e Etnografia. Vários oradores.
21 – Ciclo de Conferências “Evocação do início das Operações de Contra-Insurreição em Angola
(1961), promovida pelas Secções de Antropologia e Ciências Militares. Foi orador o MGen. Heitor
Hamilton Almendra.
24 e 25 - Fórum Mundial Lisboa 21 – Debates sobre Agua, Energia e Desenvolvimento
Sustentável.
26 – Conferência “Cidade da Praia (Cabo Verde): apropriação e representação da cidade”,
promovida pela Comissão Africana. Foram oradores o Dr. Lorenzo Bordonaro e o Prof. Redy Wilson
Lima.
27 – Colóquio “Hospitais Portugueses no Mundo”, promovido pela Secção História da Medicina.
28 – Ciclo de Conferências “Evocação do início das Operações de Contra-Insurreição em Angola
(1961), promovida pelas Secções de Antropologia e Ciências Militares. Foi orador o Gen. Aleixo
Aurélio Corbal.
Novembro
7 – Ciclo de Conferências “comemorativo dos 500 anos da entrada dos portugueses em Malaca”,
promovido pela Secção de Ciências Militares. Foram oradores o Gen. Gabriel Espírito Santo, CapFg.
Luís Semedo de Matos e a Dra. Maria Luisa Timóteo.
9 – Conferência “Um Modelo Local do Geóide na Região de Lisboa”, promovido pela Secção de
Geografia Matemática e Cartografia, Foi oradora a Profa. Ana Paula Falcão.
10 – Ciclo de Conferências “Evocação do início das Operações de Contra-Insurreição em Angola
(1961), promovida pelas Secções de Antropologia e Ciências Militares. Foi orador o Alm. Nuno
Vieira Matias.
14 e 15 – Ciclo de Conferências “A Antártida, uma Fronteira do Futuro”, promovida pelas Secções
de Ciências Militares e de Geografia dos Oceanos. Vários oradores.
16 – Dia Nacional do Mar, promovido pela Secção de Geografia dos Oceanos. Vários oradores.
17 – Sessão “A pessoa idosa numa perspectiva bio-cultural”, promovidas pelas Secções de
Antropologia e Etnografia. Foram oradores os Prof. João Pereira Neto, o Prof. Fausto Robalo Amaro
e a Mestre Dra. Maria Helena Correia Samouco.
18 – Conferência “A cidade de São Tomé – evolução, actualidade de desafios”, promovida pela
Comissão Africana. Foi oradora a Dra. Ana Silva Fernandes.
21 – Conferência “Os norte-americanos face à emergência de um eventual bloco germano-russo.
Continuidades e transformações”, promovida pela Comissão de Relações Internacionais e pela
Secção de Ciências Militares. Foi orador o Prof. Armando Marques Guedes.
22 – Seminário “Empreendedorismo nos países de língua oficial portuguesa”, promovido pelas
Secções de Economia e da Indústria e pela SEDES. Foram vários oradores.
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28 – Comemorações do sesquicentenário da ascensão ao trono do rei D. Luís, homem de notável
cultura literária e artística, além de científica atinente à sua vida de oficial de marinha. Fundador e
Protector da Sociedade de Geografia de Lisboa. Promovido pela Academia de Marinha, pela
Fundação D. Manuel II e pela Sociedade de Geografia de Lisboa. Foi orador o Prof. Rui Ramos.
30 – Conferência “Uma reflexão sobre as problemáticas da educação e do ensino nos Açores –
1970-2000”, promovida pela Secção de Instrução Pública. Foram oradores a Professora Gilberta
Pavão e o Dr. José de Almeida Pavão Júnior.
Dezembro
2 e 3 – Concertos da Orquestra “Musica no Coração”.
4 e 5 – Colóquio “II Colóquio Detecção Remota: Observação da Terra”, promovido pela Secção de
Geografia Matemática e Cartografia. Vários oradores.
5 – Conferências: “O assalto ao Stª. Maria”, proferida pelo Cte. Eduardo Serra Brandão, e “Breve
referência à intervenção da Marinha”, proferida pelo Alm. Balcão Reis. Foram promovidas pela
Secção de Transportes.
6 – Lançamento do livro do Prof. Freitas do Amaral “A História do Pensamento Político”, pela
Editora Almedina.
7 – Lançamento do livro “Enciclopédia de Direito Internacional”, foi apresentado pela Prof.ª
Doutora Maria Luísa Duarte e pelo Prof. Doutor Manuel de Almeida Ribeiro da Sociedade
Portuguesa de Direito Internacional.
12 – Comemorações dos 70 Anos da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
13 – Lançamento do livro “As maças azuis – Portugal e Goa, 1928-1961” de Edila Gaitonde,
promovido pela Comissão Asiática. O livro foi apresentado pelo Prof. António Hespanha.
13 – Lançamento do livro “A Missão da Conquista no Sudoeste da África”, pela Congregação dos
Missionários da Verbo Divino.
15 – Conferência “Produtos Tradicionais Portugueses: Cultura, Património e Sustento”, promovida
pela Secção de Agricultura. Foi oradora a Engª. Agro. Ana Soeiro.
3 – BOLETIM
Director: Prof. Doutor Óscar Soares Barata.
Foi editado e distribuído aos sócios o Boletim de 2010. Contem 17 artigos de temas diversos na
maioria propostos para publicação por sócios seus autores.
4 – COMISSÕES GERAIS E SECÇÕES PROFISSIONAIS
Regista-se a actividade destes órgãos institucionais com base nos relatórios apresentados pelos
respectivos presidentes.
4.1 - Comissão Africana
Presidente: Prof. Doutora Sónia Infante Girão Frias Piepoli
Em reunião realizada no dia 27 de Fevereiro na sala de convívio da Sociedade de Geografia de
Lisboa (SGL), tiveram lugar as eleições da Comissão, tendo sido reeleitos:
Presidente: Prof. Doutora Sónia Frias
Vice-Presidente: Doutor José Manuel de Braga Dias
Secretário: Mestre José Carlos Oliveira
Secretário: Mestre António de Oliveira Andrade
Vice-Secretário: Doutor António Henrique Figueiredo Sampaio
Actividades realizadas em 2011 no âmbito da Comissão Africana
x Foi proposta pelo Prof. Cat. Doutor Óscar Soares Barata, membro desta Comissão, a
preparação de um ciclo de conferências subordinadas à temática da Transformação e
Mudança nas cidades capitais da África Lusófona.
No âmbito dessa iniciativa foram então realizadas as seguintes conferências:
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Dia 7 de Julho de 2011
“Um olhar sobre a diversidade sócio-espacial da actual área peri-urbana de Maputo: desafio às
noções de slum e de (in)formal”.
x Foi oradora a Doutora Vanessa Melo – FA - UTL.
Dia 26 de Outubro de 2011
“Cidade da Praia (Cabo Verde): apropriação e representação da cidade”.
x Foram oradores: os Doutores Lorenzo Bordonaro (CRIA-IUL Centro em Rede de
Investigação em Antropologia, Lisboa) e Redy Wilson Lima (Universidade de Santiago, Cabo
Verde).
Dia 18 de Novembro de 2011
“A cidade de São Tomé – evolução, actualidade e desafios”.
x Foi oradora a Doutora Ana Silva Fernandes do CEAU-FAUP.
Foram preparadas ainda em 2011, as conferências sobre a cidade de Bissau e Luanda que deverão ter
lugar nos dias:
9 de Janeiro de 2012
“Leitura sobre a cidade de Bissau”
Oradora a Profa. Doutora Ana Vaz Milheiro.
26 de Janeiro de 2012
"Luanda de ontem, Luanda de hoje e Luanda de amanhã: uma história singular".
Orador o Prof. Cat. Doutor Ilídio do Amaral.
x Foram ainda realizadas no âmbito desta Comissão as seguintes conferências:
As condições de trabalho em Moçambique, depois da abolição da Escravatura. Direitos e Deveres
dos Serviçais e Colonos e dos Patrões em 1880.
Foi orador o Prof. Doutor Carlos Lopes Bento
Dia 17 de Junho de 2011
Comissão Africana em colaboração com a Secção de Antropologia, a comemoração do
quinquagésimo aniversário da publicação pelo então Ministro do Ultramar, Prof. Doutor Adriano
Moreira, do Decreto nº 43.639, de 2 de Maio de 1961, que determinou a livre prática da cultura
algodoeira.
Foram oradores:
x O Prof. Cat. Doutor Adriano Moreira, com uma comunicação sobre “O condicionalismo
económico e político subjacente à publicação do Decreto nº 43.639, de 2 de Maio de 1961,
que determinou a livre prática da cultura algodoeira”.
x O Prof. Cat. Doutor João Pereira Neto, que apresentou uma comunicação sobre “A
perspectiva do domínio da Administração e Políticas Públicas”.
Dia 20 de Julho de 2011
“Free national distribution of malaria bed nets is associated with reduced age-and income-related
inequities in net ownership”.
x Foi orador o Professor Spencer Moore, da Universidade de Queens.
Para além das conferências, foram realizadas duas reuniões, em Março e Maio respectivamente, com
o objectivo de se ponderar a organização de um congresso internacional sobre Transformação e
Mudança Urbana em contexto Lusófono, para o ano de 2012.
Agradece-se ao Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Prof. Doutor Aires-Barros e a todos
os outros colaboradores da SGL a generosa cooperação para a realização dos trabalhos da Comissão
Africana.
4.2 - COMISSÃO AMERICANA
Presidente: Dr. José Manuel Braga Dias
No decurso do ano de 2011, a actividade desenvolvida pela Comissão Americana seguiu as principais
linhas de orientação expressas no ano anterior com um enfoque especial para a comunidade luso
descendente no Brasil e Estados Unidos e o relacionamento do nosso país com os do continente
americano privilegiando as áreas da economia e da cultura. Do mesmo modo, procurou envolver nas
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actividades por si organizadas outras comissões e secções e apoiar as realizações no âmbito geral da
Sociedade de Geografia.
Paralelamente manteve contactos com diversas entidades oficiais e instituições privadas em Portugal
ligadas aos diversos países do continente americano com a finalidade de estreitar laços e, em
conjunto, refletirem sobre os problemas e soluções preconizadas quer sobre matérias específicas de
cada um dos países envolvidos quer os derivantes do relacionamento bilateral.
Em 12 de Janeiro teve lugar uma reunião na Sala do Convívio com o senhor Arménio Santos Cônsul
Honorário de Portugal em Santos que nos transmitiu a situação dos portugueses nesta cidade e, em
particular, dos lusos descendentes que procuram reactivar os laços com Portugal. Neste sentido temse verificado um maior registo de portugueses no consulado, na maioria dos casos de jovens da
terceira geração de emigrantes, que pedem a nacionalidade portuguesa. Referiu ainda a presença forte
do empresariado português ou de origem portuguesa na economia da região e das oportunidades que
se apresentam para empreendedores.
Em 10 de Março realizou-se uma conferência promovida, em conjunto, Comissão Americana e
Secção da Indústria, em que foi oradora a senhora Dr. Clementina Garrido subordinada ao tema “O
Brasil, Visão de um País”.
Na sua exposição, que embora se centralizasse na situação actual do Brasil, procurou dar um
enquadramento da inserção deste país no contexto da América Latina e das oportunidades que se
oferecem a empresários e técnicos portugueses que vêem neste espaço geoeconómico boas
oportunidades para exercerem e desenvolverem as suas actividades. Pelos conhecimentos
transmitidos pela conferencista, com larga experiência no comércio externo e da região, permitiu que
se seguisse um diálogo vivo e proveitoso com a assistência.
Em 18 de Abril realizou-se uma conferência organizada pela Comissão Americana e que teve o apoio
da Comissão das Relações Internacionais, subordinada ao tema “ Diplomacia Americana “no
terreno”, proferida pela Senhora Ministra Conselheira da Embaixada dos estados Unidos em Lisboa,
Lucy Talmlyn.
A conferencista deu uma visão global de como se move a diplomacia americana e a cobertura que faz
“no terreno” nos mais variados sectores, nomeadamente, no cultural, económico, cooperação e
político. Referiu, ainda, a sua experiência em cargos que ocupou em países de língua oficial
portuguesa. No diálogo que manteve com uma vasta e interessada assistência foi bastante
esclarecedor nomeadamente na que se refere ao que hoje se costuma designar por “diplomacia
económica” e à excelente preparação que os diplomatas americanos são portadores para dar respostas
atempadas e modernas aos problemas que lhe são colocados nos diversos países onde são colocados.
De referir ainda que nas reuniões internas havidas, fizeram-se reflexões sobre a situação dos países
da América Latina e procurou-se alargar as análises sobre o relacionamento de Portugal com o
Canadá e Estados Unidos, as quais deverão ser também tratadas em futuras reuniões de trabalho para
o próximo ano.
Para o ano de 2012 foi eleita nova Mesa a saber:
Presidente: Prof. Doutor Mário Carlos Fernandes Avelar
Vice – Presidentes: Prof. Doutor José Fausto Amaro e Dr. José Manuel de Braga Dias
Secretário: Dr. António Henrique Figueiredo Sampaio.
Foram admitidos como vogais: Mestre José Caleira Rodrigues e o Dr. Emanuel Sidónio Rodrigues da
Cruz São Miguel.
4.3 - COMISSAO ASIATICA
Presidente: Dr. Vítor Serra de Almeida.
A Comissão reuniu, em 17/Jan/2011, para eleger a sua Mesa para o ano de 2011, tendo sido eleitos:
Presidente: Dr. Vítor Serra de Almeida
Vice- Presidentes: Dra. Celina Veiga de Oliveira
Dr. Mário Matos dos Santos
Secretária: Dra. Lurdes Assunção
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Nessa mesma reunião foi elaborado um Plano de Acção para o ano em causa.
Devido a situações surgidas, durante o período em análise, com a vida particular de vários membros
da Comissão, foram feitas diligências para se conseguir uma nova composição da Mesa que se
revelaram infrutíferas.
Isso afectou, enormemente, as actividades da Comissão e, assim, apenas foi possível cumprir um
Programa mínimo que se traduziu nos seguintes eventos:
- Seminário dedicado ao pintor George Chinnery, em colaboração com o CETAPS (FCSH-UNL) e o
CHAM (FCSH-UNL), com uma conferência realizada na Sociedade de Geografia, em
19/Abril/2011, proferida por Patrick Connor, o maior especialista da obra do artista.
- Exposição de parte do espólio de George Chinnery, propriedade da Sociedade de Geografia de
Lisboa e de obras bibliográficas alusivas a este pintor.
- Organização, em colaboração com a Ikebama Internacional (Portugal Chapter) e a Associação de
Amizade Portugal-Japão, de um workshop a realizar em 29 de Novembro que não se efectivou por
não ter havido inscrições em número suficiente.
- Com referência ao 50º aniversário da integração de Goa, Damão e Diu na União Indiana,
lançamento do livro, de Edila Gaitonde, “As Maçãs Azuis-Portugal e Goa, 1948- 1961”, da Editorial
Tágide, em 13/Dezembro/2011, com apresentação por parte do Professor Doutor António Manuel
Hespanha , tendo, a autora, feito uma explanação da situação em Goa durante o regime do Estado
Novo.
4.4. COMISSÃO DE ESTUDOS CÔRTE-REAL
Presidente: Dra. Patrícia Moreno
A Comissão reuniu-se regularmente no decurso do ano de 2011.
24 de Janeiro de 2011, pelas 17h30 horas, no Auditório Adriano Moreira, o Prof. José Ferreira
Coelho, membro desta Comissão, proferiu uma conferência com o tema: "A Minúcia da Pintura de
Nuno Gonçalves na Conceitualização Anatómica Humana" no âmbito da exposição "Os Primitivos
Portugueses" do Museu nacional de Arte Antiga.
No dia 9 de Maio de 2011, pelas 17h30, no Auditório Adriano Moreira, o Prof. José Ferreira Coelho
proferiu uma conferência sobre o seguinte tema: “ A importância da cerâmica portuguesa medieval e
renascentista na palamenta das casas nobres e palácios reais.”
Nos meses de Abril e Maio a Comissão reuniu-se com a Dra. Teresa Parra da Silva, Coordenadora do
Museu da Assembleia da República e com o Dr. Miguel Sousa Lara e Dr. Joaquim Soares, ambos da
Assembleia da República, no âmbito de uma investigação sobre a “cripta dos Corte-Reais”.
A Comissão fez diligências no arquivo da SGL para procurar informações sobre a visita que alguns
membros da Comissão tinham efectuado à cripta no ano de 1939 e ulterior documentação.
Em Maio de 2011, a Comissão foi recebida pela Dra. Teresa Parra da Silva e seus assistentes numa
visita ao Palácio de S. Bento e aos vestígios da cripta.
Em finais de Novembro de 2011, a Comissão contactou a Directora do Departamento de História da
Universidade dos Açores, Prof. Doutora Margarida Sá Nogueira Lalanda para iniciar os trâmites de
um futuro acordo de cooperação entre as duas entidades no âmbito de investigações históricas sobre a
família Corte-Real, os Açores e o Atlântico Norte.
Em Dezembro de 2011, o Doutor Daniel Protásio, membro desta Comissão, introduziu no site da
SGL um texto intitulado: “O 2º visconde de Santarém e a Passagem Noroeste “.
Também e com o intuito de disponibilizar textos foi introduzido no site da SGL um interessante
trabalho do Dr. João Afonso Corte-Real (já falecido) e que foi Secretário da Comissão aquando da
Presidência do Almirante Gago Coutinho e posteriormente Presidente e grande impulsionador dos
trabalhos sobre as navegações dos “Corte-Reais”.
Tendo-se realizado eleições, foi reconduzida a Dra. Patricia Moreno, como Presidente, e VicePresidentes o Prof. José Ferreira Coelho e o Dr. João Campos Moniz.
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4.5. COMISSÃO EUROPEIA
Presidente Prof. Cat. Fausto Robalo Amaro
A Comissão elegeu os seguintes vogais como membros da mesa para o ano de 2011:
Presidente: Prof. Doutor Fausto Amaro
Vice-presidentes: Prof. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos
Dr. Braga Dias
Secretários: Dr. Fernando Arrobas da Silva
Dr. Henrique Sampaio
Durante o ano a Comissão manteve contatos informais com outras Comissões e Secções,
nomeadamente com a Comissão Americana, tendo em vista a realização de ações conjuntas.
O Presidente da Comissão, Prof. Fausto Amaro visitou a Polónia onde fez contatos com Academy of
Humanities and Economics, em Lodz.
Durante o ano há a lamentar o falecimento do vogal e secretário da mesa, Dr. Fernando Arrobas da
Silva.
4.6. COMISSÃO DE HISTÓRIA E FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS
Presidente: Prof. Cat. Fausto Robalo Amaro
A Comissão de História e Filosofia das Ciências é herdeira da Secção de Informação Científica que
foi dirigida pela Doutora Maria da Nazaré e demais vogais.
Em 2011 a Secção de Informação Científica foi reativada ficando a direção da mesma a cargo do
Prof. Doutor Fausto Amaro e do Dr. António Vermelho do Corral. Na Assembleia Geral ordinária de
3.5.2011, foi aprovado por unanimidade a passagem da Secção de Informação Científica a Comissão
de História e Filosofia das Ciências, designação que foi considerada mais “abrangente e adequada a
uma reflexão epistemológica no atual desenvolvimento do pensamento científico”.
Durante o ano de 2011 a Comissão deu prioridade à sua reorganização e planificação do trabalho a
desenvolver.
Uma atividade importante durante este ano foi a conferência proferida pelo Sr. Presidente da
Sociedade, Prof. Doutor Aires de Barros e também vogal da Comissão, intitulada “As duas culturas
ou a terceira cultura?”. A conferência teve lugar no auditório Adriano Moreira “perante uma
assistência empenhada, onde se destacavam figuras de relevo no campo das Ciências” (ata da sessão).
4.7. COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Presidente: Gen. Major-General Doutor JM Freire Nogueira
1. No decurso do ano de 2011, tiveram lugar diversas actividades organizadas, ou co-organizadas,
pela “Comissão de Relações Internacionais”- adiante designada por CRI - nomeadamente, um
jantar/debate, duas conferências públicas e duas discussões em âmbito restrito.
a.
Em 17 de Fevereiro estava planeada para realizar-se na “Sala de Convívio”, com início
às 20h00, um jantar-debate subordinado ao tema “ A Política Externa da Federação
Russa”, sendo orador convidado, o Embaixador Pavel Petrovski. Uma ameaça de
bomba fez abortar a conferência, que contava já com a presença de elevado número de
sócios e seus convidados, tendo a conferência sido adiada para o dia 22 de Março,
tendo então, embora registando um menos elevado número de presenças, suscitado
muito interesse, patente no animado período de perguntas e respostas que se lhe
seguiu. A conferência, não trazendo realmente nada de novo, foi uma boa
oportunidade para conhecer a posição da Federação Russa sobre alguns assuntos
candentes da actualidade.
b.
A 18 de Abril, não Auditório Adriano Moreira, realizou-se um segundo debate em que
a CRI deu o seu apoio à Comissão Americana, tendo como tema “A Diplomacia
Americana no Terreno”, pela Ministra Conselheira Lucy Tamlyn da Embaixada dos
EUA.
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c.

A 2 de Maio, na Sala de Convívio, realizou-se um terceiro debate, que contando com o
Dr. Vitor Martins como orador, foi realizado em “sessão restrita” e teve como tema a
problemática do Euro, numa discussão sem constrangimentos como os que teriam sido
provocados por uma discussão pública em que participavam personalidades com
responsabilidades institucionais. Classificado como muito interessante quer pelo
conteúdo, quer pelo formato, lamentou-se apenas que uma discussão com tal valor e
vivacidade não tenha contado com um número de presenças mais significativo por
parte dos membros da CRI.
d.
A 2 de Junho, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se um quarto debate
subordinado ao tema “Primavera no Mundo Árabe?” em que foram oradores os
professores Pedro Gomes Barbosa e Armando Marques Guedes. Uma numerosa
assistência deu brilho à conferência e debate que se lhe seguiu.
e.
A 9 de Dezembro, uma quinta actividade, desta vez novo debate em ambiente restrito
na Sala de Convívio da SGL, tendo como base um ensaio do signatário, publicado em
Itália e posteriormente em Portugal, “Europa – A Geopolítica da Desunião” que
suscitou vivo debate.
f.
A 21 de Dezembro, em colaboração com a Secção de Assuntos Militares, realizou-se
no Auditório Adriano Moreira uma sexta actividade, que consistiu em uma
conferência sob o tema:"Os norte-americanos face à emergência de um eventual
bloco germano-russo. Continuidades e transformações". Foi orador o professor
Armando Marques Guedes e registou uma trintena de presenças.
2. A CRI reuniu em sessão ordinária, para planeamento das suas actividades, por cinco vezes (17
Janeiro, 4 Março, 10 Maio, 14 Julho 5 Dezembro). Estas reuniões tiveram sempre lugar na
“Sala de Convívio”, à hora do almoço, sendo precedidas por troca de e-mails e por uma
convocatória formal, estabelecendo a “ordem de trabalhos”. De todas estas reuniões foram
elaboradas actas, enviadas posteriormente à Secretaria da SGL para arquivo, aos
participantes, para aprovação, e aos restantes membros da Comissão, para conhecimento e
informação.
Na reunião de 5 de Dezembro, a actual “mesa” foi reconduzida por novo ano. O presidente
manifestou a sua intenção de não continuar para além desse período
3. Em 31 de Dezembro de 2010, a CRI era composta pelos seguintes membros, abaixo listados por
ordem de antiguidade como sócios da SGL:
17580 - Embaixador Francisco José Laço Treichler Knopfli
18625 - Almirante Henrique Alexandre Machado S. da Fonseca
18533 - CMG Orlando Luis Saavedra Themes de Oliveira
19419 - Professor Doutor Nuno Gonçalo de Carvalho Canas Mendes
19561 - Ten-Coronel Doutor Francisco Miguel G. Pinto Proença Garcia
19614 - Professor Doutor Manuel Jorge Mayer de Almeida Ribeiro
19627 - Embaixador (GB) Adelino Mano Queta ( a )
19685 - C. Almirante Doutor Antonio Manuel da Silva Ribeiro
19686 - Coronel António Martins Pereira
19696 - Coronel João Jorge Botelho Vieira Borges
19866 - Professor Doutor Heitor Alberto Coelho Barras Romana ( a )
19925 - Professora Doutora Maria Francisca Alves Ramos de Gil Saraiva
19938 - Professor Doutor Armando Manuel B. S. Marques Guedes
19942 - Mestre Alexandra von Böhm-Amolly
20020 - Cap-Frag. Luis Nuno da Cunha Sardinha Monteiro
20191 - M. General Carlos Manuel Martins Branco ( a )
20330 - Embaixador (CV) Luis de Matos Monteiro da Fonseca ( a )
20358 - Dr.Fernando Manuel Machado de Menezes ( b )
20363 - Embaixador Eugénio Maria Nunes Anacoreta Correia
20391 - M. General Doutor José Manuel Freire Nogueira

10 – QUADRO DE HONRA
Nos termos do § 2º do artigo 18º do Estatuto foram inscritos no Quadro de Honra, os seguintes sócios
por terem completado 25 anos de efectividade, sem interrupções:
18732
18733
18736
18737
18743
18747
18752
18753
18758
18760
18766
18773
18778
18785
18798
18805
18807

Dr. António Colaço Canário
António Feliciano Bento Vintém
Dr. Armando dos Anjos Henriques
Bernardo José Martins Pereira
Dr. João Albino Ribeiro Cabral
Dr. José Luís da Cruz Vilaça
Dr. Paulo Jorge de Assunção R. Teixeira Pinto
Dr. Pedro Maria da Cunha José de Mello
Dr. Paul E. Raymaekers
Dr. Jorge Ferreira de Campos Serafino
Prof. Doutor Fernando Augusto Larcher
Prof. Arq. José Deodoro Faria Troufa Real
Dra. Maria Fernanda Vicente Mendes
D. Margarida Maria Teixeira de Matos
Dr. José Fernando Ferreira Guimarães
Mário Alberto Damas Mora
Mário Gomes Ribeiro

11 – MOVIMENTO DA SECRETARIA
Durante o ano foram recebidos e registados 360 ofícios e cartas.
No mesmo período foram expedidas as seguintes espécies:
Cartas.................................................... 127
Circulares............................................... 389
Convocatórias para reuniões................ 576
Convites Conf. e Actos Públicos......... 445
1537
É de salientar que durante o ano foram recebidos mais de 6500 e-mails.
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20437 - Professor Doutor Pedro Gomes Barbosa (admissão em 2011)
20448 - Engenheiro Carlos Manuel Teixeira de Moraes Rocha
20476 - V. Almirante Fernando Manuel Oliveira Vargas de Matos
20505 - Professor Doutor António do Pranto Nogueira Leite
20569 - Dr. Pedro de Avilez (admissão em 2011)
20577 - Embaixador Eurico Paes
20587 - Professor Doutor Luis José Rodrigues Leitão Tomé
20599 - Major Luis Manuel Brás Bernardino
20634 - Embaixador Leonardo Mathias (admissão em 2011)
20648 - Professora Doutora Ana Paula Brandão (admissão em 2011)
20642 - Professora Doutora Raquel Freire (admissão em 2011)
20650 - Professora Doutora Cármen Amado Mendes (admissão em 2011)
a - a residir no estrangeiro
b - a residir nos Açores
c - em processo de admissão como sócio da SGL

Registam-se os seus nomes:
José Fernando Trindade Martinez
Dr. Augusto César de Carvalho
Eng. João Carneiro Pinheiro
Dr. Vasco Ferreira César das Neves
Dr. Adelino Júlio Felgueiras Barreto
Dr. Fernando Arrobas da Silva
Dra. Fanny Xavier da Cunha
David José Sancho da Costa Reis
Dr. Manuel dos Santos Lopes
Dr. Sebastião Duarte da Costa Pereira
Eng. Agr. José Gomes Pedro
Dra. Maria Helena Catarino Petiz
Eng. José Emílio Correia de Matos
Carlos Alberto Marques da Costa
Arqto. Henrique de Almeida de Mendia
Prof. Doutor Carlos Almaça
Eng. José Bernardo Veloso Falcão e Cunha
Eng. Henrique Bandeira Vieira
Prof. Doutor Fernando Manuel Ramoa Ribeiro
Prof. Doutor Aníbal Pinto de Castro
José João Martins Cardoso
Coronel Vitor Alves
Movimento de Sócios durante o ano 2010 foi:
Sócios existentes em 31.12.2010.........................
Efectivo (reentraram)..........................................
Eleição de sócios em 5 de Maio de 2011 ...........
Eleição de sócios em 6 de Dezembro de 2011
Sócios Falecidos................................................
Eliminados de sócio……………......................... .
Declinação da Qualidade de sócio………………..
Suspensos………………………………………….
Sócios existentes em 31.12.2011

4.8. COMISSÃO DE PROTECÇÃO DA NATUREZA
Presidente Eng. João Caldeira Cabral
O ano iniciou-se com uma reunião ordinária, realizada em 14 de Janeiro, onde:
- Foi aprovado o Plano Anual de Actividades;
- Foi aprovado o Relatório de Actividades do ano de 2010;
- Foi reconduzida a Mesa para o ano de 2011.
No 1º trimestre a Mesa reuniu em 24/1 e 10/2 para dar andamento às actividades programadas, tendo
recolhido e distribuído contactos para o efeito.
Em 17 de Março a Comissão colaborou com a iniciativa da Secção de Agricultura que promoveu a
realização da Conferência intitulada “Recuperação de solos e escombreiras de áreas mineiras
abandonadas através da técnica de fito estabilização”, proferida pela Prof.ª Catedrática do
ISA/UTL Maria Manuela Abreu.
A Mesa reuniu ainda em 5 de Julho para preparar a realização da “Mesa Redonda” programada sobre
os serviços e as medidas agro-ambientais, a realizar em 14 de Setembro, reunião que teve que ser
desmarcada em 9/9/11.
Duas reuniões da Mesa em 28/9 e 15/11 não conseguiram superar as dificuldades na realização de
outros eventos, tendo-se verificado que, por razões de agravamento do estado de saúde dos seus
membros, apenas seria possível agendar uma reunião ordinária para 15/12/11.
Nesta reunião, que veio a concretizar-se em 20/12/11, foram debatidos os temas das acções a integrar
no Plano de Actividades para 2012 e procedido à eleição da Mesa para o ano seguinte.

1372
+8
+ 48
+ 27 + 1455
- 22
- 57
- 30
- 2 - 111
1344

9 – QUADRO DE OURO
Por no ano 2011 terem completado 50 anos de vida associativa, sem interrupção, foram inscritos no
Quadro de Ouro os seguintes sócios:
16620 Cte. José Rodrigo de Barros e Carvalhosa
16630 Dr. Manuel Barros Teixeira Homem

4.9. SECÇÃO DA AGRICULTURA
Presidente Prof. Doutor Raul Filipe Xisto Bruno de Sousa
1. Introdução
No período em apreço, a Mesa da Secção de Agricultura (SGAgro) procurou dar corpo, dentro das
suas possibilidades, às propostas apresentadas no Plano de Actividades aprovado no ano transacto,
Temos a noção de ter feito o possível para concretizar algumas dessas propostas de actividade com
uma selecção que se quis criteriosa, recorrendo ao apoio de colegas especialistas em diversas áreas da
actividade agrária.
2. Eleição da Mesa da Secção de Agricultura
Na reunião da Secção, realizada em 14 de Janeiro, foi discutida e aprovada por unanimidade a
proposta de Relatório de Actividades referente a 2010. Na ocasião o Presidente da Secção fez breves
comentários relativos às actividades desenvolvidas e também às preocupações relativas ao
desenvolvimento futuro.
Por proposta do Secretário-Geral da SGL e face ao esforço produzido, a Mesa da Secção de
Agricultura foi reeleita por unanimidade, entrando imediatamente em funções:
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Presidente – Professor Catedrático Raul Filipe Xisto Bruno de Sousa
Vice - Presidente – Engenheiro Agrónomo Manuel Dias Nogueira
Secretário – Doutor Armando Lourenço Rodrigues
Vice-Secretário – Engenheiro Agrónomo Ernesto Alves Rafael
3. Actividades Desenvolvidas
3.1 Reuniões da Mesa da SGAgro
A primeira Reunião da Mesa, verificou-se em 14/01, com a presença de todos os seus membros,
tendo desde então reunido com regularidade, cumprindo um total de 14 reuniões da Mesa e 2 da
Secção.
3.2. Conferências.
De acordo com o nosso plano de actividades um dos principais objectivos que nos propusemos
atingir seria a realização de actividades sociais. Promovemos então a realização das seguintes
conferências:
3.2.1 – No dia 17 de Março proferida pelo Professora Catedrática do Instituto Superior de Agronomia
Maria Manuela Abreu sob o tema:
“Recuperação de Solos e Escombreiras de áreas mineiras abandonadas através da técnica de
Fitoestabilização”
Resumo
A actividade mineira em Portugal é conhecida desde o Calcolítico tendo, nos tempos históricos,
conhecido um grande desenvolvimento no período romano ao qual se seguiu no século XIX, com o
advento da era industrial, nova e intensa actividade que durou até meados do século XX, altura em
que a maioria das minas encerrou. Os produtos resultantes da actividade mineira, que na maioria dos
casos se acumulam em escombreiras, são muitas vezes quimicamente instáveis gerando, em contacto
com a água, drenagem ácida com a consequente circulação de efluentes líquidos ricos em elementos
químicos potencialmente contaminantes de solos, sedimentos e águas. Deste modo, a vida vegetal e
animal na área pode ser severamente afectada. As áreas mineiras, em particular as abandonadas, pela
perigosidade que representam para os ecossitemas envolventes, e para o Homem em particular,
necessitam de recuperação. A maioria das técnicas de remediação de solos e escombreiras envolvem
custos elevados e nem sempre se mostram eficazes, particularmente em áreas que apresentam
contaminação polimetálica. A selecção de uma técnica de remediação deve ter em conta parâmetros
inerentes à própria área mineira e o risco que representa em termos de dispersão dos contaminantes
tendo sempre em mente a sustentabilidade ambiental e os custos envolvidos. A fitorremediação
compreende um conjunto de tecnologias de baixo custo, que utiliza a vegetação no sentido de
remediar meios contaminados (ar, água e solo) com o mínimo de perturbação para os ecossistemas. A
Fitoestabilização é uma tecnologia particular da fitorremediação que visa prevenir a dispersão dos
contaminantes diminuindo os riscos para a saúde pública e para o ambiente. O objectivo é, através
das plantas, em particular as espontâneas, reduzir a disponibilidade e a mobilidade dos elementos
químicos, a erosão do solo (hídrica e eólica), implementar a pedogénese e/ou melhorar as
características do solo. Deste modo, esta técnica contribui para a recuperação/melhoramento da
paisagem, aumento da biodiversidade e sempre que possível, para melhorar a economia
local/nacional.
As áreas mineiras são, em regra, ambientes extremos em que solos, escombreiras e águas superficiais
apresentam pH baixo e elevadas concentrações de elementos químicos (metais e metalóides)
eventualmente contaminantes. Os solos/escombreiras são, em termos nutricionais, pobres, de textura
grosseira e fraca capacidade de retenção de água, onde as plantas têm dificuldades em desenvolverse. No entanto, diversas espécies vegetais colonizam estas áreas, sem apresentarem sinais de
toxicidade. Estas espécies espontâneas ou introduzidas e que são tolerantes a estes ambientes
extremos podem ser usadas em programas de fitoestabilização de áreas degradadas como são as áreas
mineiras, com ou sem adição de correctivos de baixo custo. Nas áreas mineiras portuguesas têm sido
identificadas várias espécies, como as pertencentes às famílias Ericaceae (géneros Cistus, Erica, etc.),
Leguminosae (género Cytisus) que estão bem adaptadas a solos/escombreiras com elevadas
concentrações de antimónio, arsénio, chumbo, cobre, manganês, tungsténio, zinco, etc.. Apresentam-

de normas e formulários que visam contratualizar procedimentos, com as entidades que
alugam os diversos espaços da SGL, de modo a garantir as condições de segurança das suas
instalações e colecções, nomeadamente no que se refere ao uso condicionado de certos
instrumentos musicais, fontes de iluminação ou de determinados equipamentos.
- O museu concebeu ou apoiou pequenas exposições organizadas por algumas Comissões e
Secções em diversos espaços da SGL, destacam-se: “Uma visita à 1ª República em Portugal”;
“Exposição de parte do espólio de George Chinnery”; “Embarcações Tradicionais
Portuguesas – Arte & Engenho”; “70 Anos da Liga Contra o Cancro”; “Dom Dinis: 750 anos
do seu nascimento”.
IV – Laboratório Digital /Estúdio de Fotografia / Design Gráfico
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Deu-se continuidade à cobertura fotográfica de vários acontecimentos realizados na SGL, bem como aos
pedidos solicitados à Biblioteca e ao Museu, a considerar:
1 – Imagens de algumas actividades organizadas pelas Secções, Comissões e a Direcção da SGL.
2 – Cerca de 220 reproduções fotográficas e digitais (cartografia, livros e reservados). Tarefas que
contribuíram para o enriquecimento do arquivo documental bem como para resultados financeiros, que
no ano em apreço atingiram o valor de 5.908,70€.

3 – Cobertura e acompanhamento fotográfico de várias actividades da SGL, entre as quais as
exposições.
4 - Execução e reprodução de imagens de diversos objectos do museu, tendo em vista dar
resposta a pedidos nacionais e internacionais: publicação em catálogos livros e teses.
5 - Concepção gráfica e acompanhamento editorial das publicações da SGL (paginação,
edição electrónica e tratamento de imagem).
6 - Acompanhamento e orientação das diversas realizações efectuadas nas salas da SGL,
nomeadamente gravações de vários acontecimentos (filmes, discos, programas de estações de
TV, reportagens, etc).
7 – Actualização e manutenção fotográfica do site da SGL.
8 - A Fototeca tem dado continuidade ao levantamento dos conteúdos fotográficos, limpeza,
digitalização e acondicionamento das espécies.

7. DEPÓSITO DE PUBLICAÇÕES E ÍNSIGNIAS
Das edições existentes na Sociedade em depósito foram vendidas 96 publicações, 12 Memórias, 1
CD-ROM, 3 “Tesouros cartográficos da SGL”, 10 medalhas e 6 pratos comemorativos dos 130 anos
da SGL.
Como é costume, foram cedidas gratuitamente algumas publicações, por razões de prestígio, a
entidades cujas características justificaram essa cedência.
No decorrer do ano 2011 venderam-se 4 colares e 2 alfinetes de lapela da Sociedade de Geografia de
Lisboa
8. MOVIMENTO DE SÓCIOS
Durante o ano 2011 continuou a ser desenvolvido um esforço especial no sentido de recuperar a
quotização em atraso.
Para facilitar o processamento do pagamento de quotas e evitar os eventuais incómodos ou
esquecimentos, sugere-se que ele seja feito por intermédio de uma ordem de transferência bancária,
solicitando à Secretaria o formulário adequado.
A Direcção manifesta o seu pesar pelos 22 Sócios que faleceram no decorrer do ano 2011.
Muitos deles foram figuras de relevo na vida pública portuguesa.
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Feitoria Portuguesa em Bankok, existente na nossa Cartoteca. Esta exposição estender-se-á até 2012.
Para o Museu do Oriente, foi cedida a obra Histoire de la Navigation, de Jan Huygen Linschoten.
A BSGL colaborou ainda noutras 2 exposições, mas desta feita apenas com cedência de imagens
reproduzidas: a exposição intitulada Campanhas Coloniais no Tempo do Leão de Gaza (patente ao
público no Museu Militar do Porto) e uma exposição organizada pelo Ministério da Cultura de
Angola.
Pode concluir-se que, mais uma vez, a BSGL contribuiu para a dinâmica da SGL, principalmente na
sua divulgação no mundo académico e científico, constituindo um pilar essencial da Instituição.
6. MUSEU ETNOGRÁFICO:
Director: Prof. Doutor João Pereira Neto
Curadora: Doutora Manuela Cantinho
O Museu tem vindo a desempenhar a sua actividade nas diversas vertentes com regularidade.
I – Investigação
1. Deu-se continuidade ao estudo das colecções, tendo em vista a abertura ao público dos
espaços expositivos Sala dos Padrões, Sala da Índia e Galeria de África nos finais de 2012 e
início de 2013.
2. Desenvolve-se actualmente uma investigação sobre uma colecção privada de Mintadi
Kongo, tendo em vista a realização de uma exposição e publicação de um catálogo nos finais
de 2013.
3. O investigador, sócio da SGL, Rogério Sousa (PhD) deu continuidade ao estudo dos
sarcófagos egípcios do Museu da SGL e candidatou com o patrocínio da SGL um projecto de
investigação à FCT.
II – Conservação das colecções
Deu-se continuidade às tarefas de conservação curativa das colecções.
III - Divulgação
Exposições:
O Museu participou na exposição Heroic Africans: Legendary Leaders, Iconic Sculptures,
inaugurada no Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque, em Setembro de 2011; “Das
Partes do Sião” inaugurada na BNP.
Comunicações:
CANTINHO, Manuela, “Objectos de Cura: O Tambor de Fenda Mukoko”, realizada no CIASUniversidade de Coimbra a 24 de Março de 2011.
Publicações:
CANTINHO, Manuela, “As colecções etnográficas extra-ocidentais em Portugal: passado,
presente e futuro”, BSGL, Série 128ª-N.ºs 1-12, 2010, pp. 179-186.
SOUSA, Rogério, “Os Ataúdes Egípcios da Sociedade de Geografia de Lisboa: Um
Património a Conhecer e a Valorizar”, BSGL, Série 128ª-N.ºs 1-12, 2010, pp.149-156.
SOUSA, Rogério Facing Eternity: Catalogue of the Egyptian Coffins of the Museu
Etnográfico of the Sociedade de Geografia de Lisboa (VIII Lot of Bab el-Gasus) – 21st
Dynasty.
SOUSA, Rogério «O rosto misterioso: memória material num objecto anónimo de uma
sacerdotisa de Amon (ataúde A.4 da Sociedade de Geografia de Lisboa)», CEM 2 (2011),
Porto, CITCEM, (no prelo).
SOUSA, Rogério «The coffin of an anonymous woman from Bab el-Gasus (A.4) in Sociedade
de Geografia de Lisboa», Journal of the American Research Center in Egypt 46 (2010), San
Antonio, Cairo, pp. 185-200.
Visitas:
Têm-se realizado visitas guiadas ao Museu da SGL, mediante marcação prévia.
Outras actividades:
- O museu tem participado nos vários eventos realizados na SGL, dentro e fora do horário
normal de serviço, incluindo alguns fins-de-semana. Neste sentido desenvolveu um conjunto

se alguns estudos biogeoquímicos realizados em áreas mineiras portuguesas e que visam contribuir
para a fitoestabilização dessas e de outras áreas degradadas.
3.2.2 – No dia 13 de Julho proferida pelo Professor Catedrático do Instituto Superior de Agronomia,
António M. Mexia, sob o tema:
“A Protecção Integrada das Culturas Agrícolas”
Resumo
As trocas comerciais de produtos agrícolas, facilitadas pelo processo da globalização, permitiram a
rápida difusão de inimigos das culturas para novos territórios, tornando a problemática da Protecção
das Culturas matéria de crescente preocupação e importância. Por outro lado, as dificuldades
causadas pela utilização intensa da luta química, sem a devida ponderação dos seus efeitos
secundários e impactes ecológicos e ambientais, levaram ao desenvolvimento de estratégias de
Protecção de Plantas mais racionais, visando a sustentabilidade dos ecossistemas-agrários,
desempenhando a Protecção Integrada um papel central nesta abordagem. De resto, a União Europeia
regulamentou recentemente a adopção da Protecção Integrada como referencial-padrão da Protecção
das Plantas, a adoptar por todos os países membros a partir de 1 Janeiro de 2014.
A explicitação das componentes da Protecção Integrada e a sua aplicação prática em Portugal foi
ilustrada com exemplos das principais culturas agrícolas portuguesas.
3.2.3 – No dia 15 de Dezembro, proferida Engenheira Agrónoma Ana Soeiro sob o tema:
“Produtos Tradicionais Portugueses: Cultura, Património e Sustento”
Resumo
Os produtos com uma qualidade assente em factores naturais e com uma origem conhecida são, pela
sua qualidade diferenciada, instrumentos importantes para a valorização dos territórios de origem.
Se analisada a sua importância comercial no mercado global, as quantidades diminutas podem
parecer não importantes ou mesmo ridiculamente baixas aos olhos dos leigos ou dos decisores menos
avisados. No entanto, quando avaliada a sua real importância socio-económica e cultural, verifica-se
que a produção de “tradicionais” contribui para ocupar o território, diminuir a desertificação das
regiões menos favorecidas, promover a biodiversidade, fortalecer o tecido económico, gerar postos
de trabalho qualificados, aumentar os pontos de atracção turística e contribuir para a coesão territorial
e cultural. Acresce que os “produtos tradicionais” não são por definição deslocalizáveis das suas
regiões de origem, pelo que não desaparecem para paragens longínquas, nem deixam desempregados
atrás de si.
3.3 - Sítio da SGL
Mau grado os esforços desenvolvidos não nos foi possível ainda dar continuidade à preparação da
página da SGAgro. Na medida das nossas disponibilidades temporais oportunamente serão
apresentados à Direcção da Sociedade, elementos considerados relevantes, designadamente os
Objectivos da Secção e formas para a sua concretização, a constituição da Mesa e as respectivas
funções, uma lista dos vogais e respectivos curriculum vitae, com referência aos títulos e formações
académicas e actividades profissionais mais significativas, para além, evidentemente, das iniciativas
desenvolvidas pela Secção.
3.4 - Visita de estudo
No Plano de Actividades da Secção de Agricultura, estava prevista a organização de visitas de
estudo, de curta duração, a Instituições, empresas ou outras estruturas ligadas ao ramo agrário, para
actualização de conhecimentos, acompanhamento da evolução tecnológica e estreitamento de
relações e convívio entre os vogais da Secção de Agricultura e os sócios da Sociedade de Geografia.
Neste âmbito, a Secção de Agricultura realizou, no dia 5 de Maio, uma visita de estudo á Herdade
dos Esquerdos e á Empresa Fertiprado (Monforte, Portalegre), localizadas nas proximidades de
Vaiamonte.
A empresa desenvolve soluções pratenses e forrageiras adequadas a vários tipos de exploração agropecuária. Nasceu em 1990, com base na filosofia e conhecimento técnico e científico do Engenheiro
Agrónomo David Crespo baseando-se em princípios de sustentabilidade do meio produtivo. Ao longo
destes anos, com base na experiência e novos conhecimentos, foi alargando a sua actividade tendo
criado a "FERTIPRADO" em Espanha, Itália e Uruguai e exportando sementes para outros países,
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designadamente França, países do Norte de África, Vietname e Japão, contribuindo para a melhoria
das condições das explorações agro-pecuárias.
A visita decorreu num ambiente de grande interesse e muita curiosidade. Fomos recebidos pelo
Engenheiro David Crespo que, após uma breve recepção, onde nos foi dado a provar produtos
fabricados pela Fertiprado (aliás excelentes), durante cerca de uma hora, expôs com grande detalhe a
evolução da produção de pastagens e forragens garantindo uma alimentação animal sustentável e de
rendimento.
Seguidamente, foram-nos apresentados os locais onde se realizam os trabalhos de investigação que
têm permitido a esta empresa estar na primeira linha da produção de novas variedades bem adaptadas
aos mais diferentes contextos ecológicos.
Após uma visita rápida às instalações da Empresa, passámos ao campo e, foi uma verdadeira “aula
prática”, a observação dos animais (actualmente mantém 2.500 ovelhas e 70 carneiros e 70 porcas
alentejanas e 7 varrascos) e dos prados permanentes de pastagens biodiversas, alguns dos quais se
mantêm inalterados há mais de trinta anos, tendo sido explicado com todo o detalhe os pormenores
do maneio deste modo de produção.
Não podemos deixar de referir o extraordinário interesse que os participantes demonstraram ao
longo de toda a visita e as notas de excelente disposição e agradável convívio que se verificaram ao
longo desta excelente jornada.
De referir, finalmente, os agradecimentos dos participantes ao Engenheiro Agrónomo David Crespo
pela sua disponibilidade e total abertura durante a extraordinária e útil recepção que nos
proporcionou.
Participaram nesta iniciativa 26 elementos. Foi sem dúvida uma experiência muito proveitosa e
interessante, apesar da fraca participação dos colegas sócios da SGL. Tal facto leva-nos a ponderar
sobre o real interesse, para a SGL, da realização deste tipo de actividades.
Nota: Elementos técnicos acerca das actividades da Herdade, recolhidos e sistematizados pelo
Engº Jorge Rafael, durante a visita, podem ser consultados no Dossier da Secção de
Agricultura, na Secretaria da Sociedade de Geografia. Do mesmo constam igualmente algumas
fotografias, que documentam alguns aspectos significativos da visita.
3.5 Outras actividades
Oportunamente foi presente à Direcção da SGL uma proposta de realização de um evento de natureza
sócio-técnica-científica, com envolvimento das várias Secções especializadas, apontando como
"chapéu" - Demografia e Desenvolvimento. Apesar de esta proposta já ter dois anos mantemos que
a sua realização é considerada relevante e de grande actualidade e sem dúvida enquadra-se nos
objectivos da Sociedade de Geografia de Lisboa,
Por último constituiu preocupação dos membros da Mesa a angariação de novos sócios, embora se
reconheça a dificuldade em conseguir este objectivo. Tal facto limita bastante a possibilidade de se
poderem vir a desenvolver iniciativas de outro âmbito.
4.10. SECÇÃO DE ANTROPOLOGIA
Presidente: Prof. António Vermelho do Corral
A Secção procurou e fez questão de estar presente, através do seu presidente, na generalidade dos
actos e actividades levados a efeito pela instituição denunciando o elevado cunho científico que
proporciona, a sua enorme funcionalidade e o apreço e carinho que a mesma oferece e potência aos
seus associados.
Considerando a mais-valia que resulta da interdisciplinaridade, registam-se as principais actividades
levadas a efeito.
- Em 25 de Fevereiro. Lançamento na sala de convívio do livro Quinta-feira da Ascensão – Quintafeira da Espiga. Festa do Leite, da autoria do sócio e Presidente da Secção, Dr. António Vermelho do
Corral. Presidiu ao acto o Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Professor Doutor Luís
Aires-Barros, tendo à sua direita a Doutora Fernanda Frazão, Investigadora e representante da Editora
da Apenas Livros e Dr. Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Assembleia Municipal
do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, e à sua esquerda o Professor Doutor João Pereira Neto,

Instituto Universitário de Lisboa (7), para além das universidades do Porto, Coimbra e Évora, entre
outras.
Das Universidades estrangeiras podemos mencionar as seguintes: Universidade Federal Fluminense,
Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Paraná, Universidade de Salamanca,
Universidade Autónoma de Barcelona, Universidade Católica de Angola, Michigan State University,
Pratt Institute of Brooklyn, Washington University in Saint Louis, entre outras.
No que diz respeito à base de dados informática, pode dizer-se que também aqui a BSGL
demonstrou, mais uma vez, o seu dinamismo. No final do ano atingiram-se os 40.422 registos. Foram
assim realizados 4.519 registos, podendo concluir-se que em média se efectuaram 410 registos
mensais.
Destes registos, 1.198 foram de monografias, 3.284 de analíticos e 37 de publicações em série. Das
monografias, 454 foram novos títulos. Destes, 410 foram oferecidos, 40 enviados por instituições
com relações de permuta com o nosso Boletim e apenas 4 compradas.
Dos ofertantes particulares devem salientar-se o Dr. José Manuel Braga Dias, o Dr. João Martins
Vieira, ambos sócios da SGL e o Dr. Paul Coulon, Director do Institut de Science et de Théologie dês
Religions de Paris. Entre os ofertantes institucionais de sublinhar a Comissão Portuguesa de História
Militar, a Editora Apenas e o Max Planck Institute, de Leipzig.
Foram catalogados 91 atlas e 64 cartas, adicionando-se mais 155 documentos cartográficos à base de
dados informática.
Em 2011, por iniciativa da SGL., procedeu-se ao cancelamento de 24 acordos de permuta, sendo que
14 eram permutas com instituições nacionais e 10 com instituições estrangeiras, 6 das quais
europeias. Todavia, celebraram-se dois novos acordos: um com o Centro de Estudos de História do
Atlântico e o outro com o Centro de Estudos Africanos do ISCTE. Deste modo, ficaram em vigor 155
acordos de permuta, dos quais 66 nacionais e 89 estrangeiros (62 europeus).
Com a cessação do acordo de permuta por parte da Universidade de Londres, a Biblioteca deixaria de
receber o Bulletin of the School of Oriental and African Studies, publicação de grande interesse e
valor científico. Este boletim, porque vai ao encontro dos assuntos predominantes na nossa
Biblioteca, passou a regime de assinatura.
A BSGL demonstrou sempre disponibilidade em cooperar com as Secções e Comissões da SGL,
realizando pequenas mostras documentais, que acompanharam algumas conferências. Mais
concretamente, em Janeiro, por ocasião de uma conferência sobre o Mundo Islâmico; em Abril, na
sessão de homenagem a Fernão de Magalhães, promovida pela Secção de Antropologia; no mesmo
mês na conferência sobre George Chinnery, organizada pela Comissão Asiática, em parceria com o
Centre for English, Translation, and Anglo-Portuguese Studies (FCSH – UNL) e o Centro de
História de Além-Mar (FCSH-UNL/ UAç.); em Junho, cederam-se também documentos para a
mostra iconográfica em homenagem à Liga Portuguesa contra o Cancro, promovida pela Secção de
História da Medicina e pelo Instituto Ricardo Jorge; em Outubro organizou-se uma mostra biblioiconográfica que acompanhou o Congresso Internacional Dom Dinis: 750 anos do seu nascimento.
Foram expostos documentos sobre o Mosteiro de Odivelas e Dom Dinis, maioritariamente da autoria
de Borges de Figueiredo, curiosamente o primeiro bibliotecário da SGL. Ainda em Outubro, foram
expostos trabalhos de Mendes Correia, António de Almeida e Maria Emília de Castro e Almeida, por
ocasião de uma conferência organizada pelas secções de Antropologia e de Etnografia.
Alguma bibliografia da autoria de Almerindo Lessa, foi também exposta, por ocasião de uma
conferência sobre o autor, organizada pela Academia da Cultura Portuguesa.
O número de reproduções de documentos, quer através de fotocópia, quer através de digitalização,
aumentou também este ano. Quanto às digitalizações, receberam-se 52 pedidos de reprodução, o que
resultou na execução de 211 imagens. Mais uma vez, os documentos mais solicitados foram os
cartográficos.
Quanto à cedência de documentos para exposições externas a esta Sociedade, este ano a BSGL
colaborou com duas instituições: com a Biblioteca Nacional de Portugal, no âmbito da exposição Das
Partes do Sião, comemorativa dos 500 anos de relações diplomáticas entre Portugal e a Tailândia,
foram cedidos a título de empréstimo 2 documentos do Espólio Marques Pereira e uma planta da
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institucionalização do turismo em Portugal, anunciada há 100 anos, em 16 de maio de 1911, perante
o IV Congresso Internacional de Turismo realizado na Sala Portugal da SGL.
De entre esses eventos destacou-se o Congresso do Centenário que, com o alto patrocínio de Sua
Excelência o Senhor Presidente da República, decorreu entre 12 e 16 de maio, na mesma sala em que
o Dr. Bernardino Machado, então Ministro dos Negócios Estrangeiros do governo provisório da I
República, anunciou a criação da Repartição de Turismo e do Conselho de Turismo. Realizaram-se
sessões plenárias na abertura e no encerramento do Congresso tendo, na primeira, o Senhor
Presidente da SGL Prof. Eng.º Luís Aires-Barros dado as boas vindas aos participantes e sido
apresentado o tema de abertura do Congresso: “Portugal e o Turismo – Diferentes Olhares”. Nos
restantes dias realizaram-se várias sessões nas quais foram discutidos, por conferencistas nacionais e
estrangeiros de grande prestígio, alguns dos principais problemas do turismo no momento atual,
nomeadamente os respeitantes ao alojamento e restauração, às estruturas regionais e locais de
turismo, à animação e eventos turísticos, à relação do turismo com a ciência, a cultura e o território e
à necessidade de uma correcta governança do turismo num quadro de respeito pelos valores éticos e
da sustentabilidade.
A SGL, para além da prestimosa disponibilidade de todos os seus colaboradores que importa
destacar, facultou também os meios necessários para a instalação e funcionamento da sede da
Comissão Nacional do Centenário do Turismo. A colaboração prestada pela SGL foi saudada e
agradecida por todos.
5. BIBLIOTECA.
Professor Fernando Castelo Branco
(até Novembro de 2011)
Professor Doutor João Pereira Neto
(após Novembro de 2011)
Em 2011, o Senhor Professor Fernando Castelo Branco, que dirigiu esta Biblioteca durante 27 anos,
optou por terminar esta sua colaboração. Não podemos deixar de enaltecer o trabalho realizado, pelo
que estaremos sempre gratos. Por decisão unânime da Direcção desta Sociedade, o Senhor Professor
Doutor João Pereira Neto, ocupa agora este cargo.
Este ano, a frequência da Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa (BSGL) voltou a aumentar.
Registaram-se 2.620 leitores, mais 296 que no ano transacto. Atingiu-se assim uma média de 12
leitores diários. Os meses com maior afluência foram Junho, Maio e Setembro respectivamente com
311, 299 e 268 leitores.
O número de leitores que solicitaram os nossos serviços pela primeira vez também aumentou
ligeiramente: 132 em 2011, mais 7,6% que em 2010.
A nacionalidade destes novos leitores foi maioritariamente portuguesa (91), mas foi também
significativo o número de investigadores de outros países da CPLP (24), entre os quais 13 brasileiros
e 8 angolanos. Da Europa, tivemos leitores espanhóis, holandeses, franceses, alemães, suíços e
ingleses, para além de outras origens como norte-americana, canadiana, congolesa e japonesa.
Após a realização de cálculo da média etária, concluiu-se que esta foi de 42 anos, sendo a idade
mínima 19 e a máxima 75 anos. Predominaram os leitores do sexo feminino.
No que diz respeito aos fins da pesquisa, 28 realizavam trabalhos universitários, 22 teses de
Mestrado, 21 teses de Doutoramento, 22 publicações, entre outros objectivos como pesquisas para
realização de comunicações em congressos e conferências, para além de pesquisas pessoais.
Os temas das teses de Doutoramento foram variados, predominando, no entanto, matérias
relacionadas com o Brasil, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique.
Profissionalmente, 27 destes leitores eram estudantes, 18 investigadores científicos, 14 professores
universitários, 10 professores de outros níveis escolares, 7 arquitectos, entre outras profissões como
jornalistas, escritores ou arqueólogos.
Quanto às Universidades que estes leitores frequentavam na altura da pesquisa, a diversidade é
enorme. Relativamente às universidades portuguesas, salientaram-se a Universidade de Lisboa (23), a
Universidade Nova de Lisboa (12), a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (12), o

Secretário Geral da SGL e o autor. À cerimónia esteve presente uma jornalista do periódico regional
Ecos da Marofa, de cuja cobertura elaborou uma reportagem que foi publicada na edição nº. 415, de
15 de Março de 2011, com distinção de referência na primeira página. Trata de dois ritos, um de
natureza agrária, outro de cariz pastoril.
- A convite da Secção de Ciências Militares participou no Ciclo de Conferências “Evocação do início
das Operações de Contra-Insurreição em Angola (1961)” numa conjugação de princípios
determinantes da interdisciplinaridade entre as diferentes ciências e no caso concreto das relações que
dirimem ambas as disciplinas, já que o Homem é o sujeito que se situa entre as problemáticas que
dimanam da aplicação dos conteúdos, práticas e consequências de ambas as ciências no teatro das
operações militares. Realizaram-se as seguintes sessões:
- Em 13 de Abril. O Factor Antropológico – Uma perspectiva Sócio-económica, apresentada pelo
Professor Catedrático Doutor João Pereira Neto, Secretário Geral da instituição.
-- Em 2 de Maio. A Acção Militar nos Dembos – Um testemunho, proferida pelo General José Sousa
Lucena.
- Em 21 de Outubro. Os Paraquedistas na Contra- subversão em Angola, proferida pelo General
Heitor Hamilton Almendra.
- Em 28 de Outubro. O Poder Aéreo na Contra Subversão no Ultramar, proferida pelo General
Aleixo Aurélio Corbal.
- Em 10 de Novembro. Conferência O Poder Marítimo no início do conflito em Angola – 1961-1963,
proferida pelo Almirante Nuno Vieira Matias.
- Em 27 de Abril. Organização pela secção com a colaboração da secção de História, Homenagem
nacional a Fernão de Magalhães. Comemoração dos 490 anos da sua morte. Decorreu na Sala
Portugal perante numerosa assistência dos mais diversos campos do saber e da ciência, mormente das
ciências antropológicas, históricas, genealógicas, heráldicas e da marinharia. Presidiu ao acto o
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Professor Doutor Luís Aires-Barros, ladeado à
direita pelo Presidente da Fundação para as Comunicações Móveis, Doutor Manuel Franco em
representação do Secretário de Estado Adjunto para as Obras Públicas e Comunicações, pelo
Secretário Geral Perpétuo da SGL, Professor Doutor João Pereira Neto e pelo Engenheiro José
Mattos e Silva, descendente do homenageado; e à esquerda pelo Doutor Gonçalves Guimarães,
investigador, pelo Presidente da Secção de Antropologia, Dr. António Vermelho do Corral e pelo
Engenheiro António Mattos e Silva, também descendente do homenageado. Ao lado direito da mesa
apresentavam-se expositores com bibliografia relativa ao navegador Fernão de Magalhães e um
quadro do mesmo, pertencente ao espólio do Museu da Marinha que se manteve exposto em todo o
decurso da homenagem. A Câmara Municipal de Sabrosa fez-se representar pela Eng. Isabel
Rodrigues de Freitas, chefe de gabinete do Presidente da Câmara Municipal, já que Sabrosa também
reclama para si como sendo o local de nascimento do grande navegador e que se quis juntar a esta
homenagem. Pela Eng. Isabel de Freitas foram oferecidos exemplares de uma monografia do
concelho a diversas entidades com o título “Sabrosa da Serra ao Rio”.
Para além das entidades constitutivas da mesa usaram também da palavra o Doutor Manuel de
Magalhães Villas-Boas, historiador, e o comandante do navio escola “Sagres”, Luís Proença Mendes.
O acontecimento teve cobertura de alguns órgãos da comunicação social, como a RTP que do
acontecimento fez um programa que integrou na rubrica RTP Memória (06/09/2011 – 19,00 h) e o
jornal regional “Ecos da Marofa” que publicou na sua edição nº. 417, de 15 de Maio de 2011, uma
circunstanciada reportagem.
- Em 17 de Junho. Sessão comemorativa do quinquagésimo aniversário da publicação pelo então
Ministro do Ultramar, Professor Doutor Adriano Moreira, do Decreto nº. 43.639, de 02 de Maio de
1961, que determinou a livre prática da cultura algodoeira.
Apresentação de trabalhos femininos em algodão. Estavam previstos como principais oradores o
Professor Doutor Adriano Moreira e o Professor Doutor João Pereira Neto.
A Comissão Africana foi convidada a participar, sendo de considerar a prestimosa colaboração do
Prof. Doutor João Pereira Neto e da Biblioteca da SGL.
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À direita do auditório viam-se mostruários com fotos e legislação relativa ao evento e literatura
respeitante ao mesmo tema. Do lado esquerdo apresentava-se uma mesa sobre a qual se exibiam
trabalhos em algodão feitos à mão por mãos habilidosas de mulheres Figueirenses, do concelho de
Figueira de Castelo Rodrigo.
A sessão decorreu sob a presidência do Professor Doutor Luís Aires-Barros, ladeado à direita pelo
Secretário Geral Perpétuo da mesma instituição Prof. Doutor João Pereira Neto e Dr. Vítor Serra
Almeida, Presidente da Secção Asiática; e à esquerda pelo Presidente da Secção de Antropologia.
O Prof. Doutor Adriano Moreira, que estava previsto como um dos oradores, por razões que o ligam
à Comissão Organizadora das Cerimónias sobre Guimarães, Capital Europeia da Cultura, teve de se
deslocar inesperadamente e com urgência àquela cidade, lamentando a sua ausência, solicitando ao
Prof. Doutor Aires-Barros o encargo de se justificar perante a assistência.
O Prof. Doutor João Pereira Neto falou sobre “Os Direitos das Populações Indígenas no Mundo
Contemporâneo. Reflexões sobre o cinquentenário da publicação do Decreto de 9 de Maio de 1961,
por iniciativa do Ministro do Ultramar Prof. Adriano Moreira”.
O Dr. Serra Almeida falou da sua experiência ultramarina, referenciando factos que o orador narrou
na sua exuberante, esclarecida e circunstanciada exposição.
Quando da apresentação dos trabalhos feitos em algodão o orador Dr. Vermelho do Corral começou
por fixar na história e no espaço o concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, salientando o
inconfundível papel desempenhado pela mulher figueirense como filha, esposa e duplo agente na
vida doméstica, pois, para além da lida da casa e criação dos filhos, tinha a seu cargo a ajuda ao
marido nas actividades que este exercia, quer fosse artífice, lavrador, jeireiro ou pastor. A sua
vivência era ininterrupta desde que se levantava até se deitar. A caminho das tarefas agrícolas ou
pastoris caminhava fazendo meia; ao soalheiro em dias de sol remendava; à sombra em dia de verão
costurava; à noite ao serão fazia de tudo. Referiu, a justificar a ocupação das mulheres, que José
Bonifácio de Andrade e Silva em Elogio Académico da Senhora D. Maria Primeira, em sessão
pública na Academia Real das Ciências de Lisboa, em 20 de Março de 1817, quando da
comemoração do primeiro aniversário da morte da rainha, traduzia a preocupação régia com “as
mulheres pobres da capital, mandando distribuir por elas linho e algodão para o fiarem, remediando
deste modo a sua pobreza e desterrando a ociosidade”.
E continuou afirmando que depois do linho e da lã de ovelha se lançou mão do algodão fiado em
fábricas, algumas instaladas junto ao Rio Liz, na Covilhã, libertando imensa mão-de-obra e mais
disponibilidade de tempo para o desenvolvimento de outras tarefas.
Referenciou um quadro informativo da evolução da importação do algodão, dando como indicadores
os anos de 1930 e 1948. A metrópole importou em 1930 o total de 16.250 toneladas, sendo 820 do
ultramar (5,04%) e 15.430 (94,96%) do estrangeiro, tendo-se registado uma enorme inversão no
referido ano de 1948 em que a importação foi de 32.822 toneladas, correspondendo 29.071 (87,1%)
do ultramar, e 3.752 (12,9%) do estrangeiro.
Dos trabalhos expostos fez minuciosa e esclarecedora exposição quanto à sua aprendizagem,
execução e utilidades, correspondendo à curiosidade e interesse dos presentes na explicação de
pormenores.
A sessão mereceu uma desenvolvida reportagem ilustrada com fotografias e a publicação de um
resumo da comunicação do Prof. Doutor João Pereira Neto pelo jornal regionalista Ecos da Marofa
na sua edição nº. 419, de 15 de Julho de 2011.
- Em 6 e 7 de Outubro, o Presidente da Secção participou no Congresso Internacional Dom Dinis
750 ano do seu nascimento, sob o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, que
ocorreu na Sociedade de Geografia de Lisboa, tendo apresentado na quarta sessão a comunicação
Dom Dinis e a região ribacudana e sendo moderador da quinta sessão.
- Em 17 de Outubro. Sessão de homenagem aos antropólogos e etnólogos Mendes Correia, António
de Almeida, Maria Emília Castro e Almeida e a Biocultura, levada a efeito pelas secções de
Etnografia e Antropologia. Foram apresentadas as comunicações seguintes:
- Mestre Doutora Maria Helena Correia Samouco, Breves considerações sobre as figuras dos
homenageados Prof. Mendes Correia e Prof. António de Almeida.

No início do ano foi lançado o Ciclo “China, Panamá, Sines – A Rota da Seda do Séc. XXI?”que
integraria três sessões, a saber;
3 de Fevereiro
Sistemas logísticos intercontinentais e Sines
O desafio dos grandes Armadores e Operadores Portuários, pelo Professor Doutor José Augusto
Felício
Os grandes navios porta-contentores nas rotas do transporte marítimo intercontinental
17 de Fevereiro
Continuação do ciclo em colaboração com a Comissão Asiática e a presença do Senhor Embaixador
da China Zhang Beisan e da Encarregada Comercial e de alguns outros elementos da Embaixada.
O Presidente da Sociedade de Geografia, Professor Aires-Barros recebeu a Delegação chinesa deu as
boas vindas à comitiva e ao abrir a Sessão dirigiu palavras de grande consideração e estima ao
Senhor Embaixador.
Foram oradores:
Cte Dr. Rui Ortigão Neves – Canal do Panamá
Investigadora Sara Soares – Comércio da China e potencialidades do Porto de Sines
4 de Março
O ciclo foi encerrado com duas conferências que analisaram a situação presente e as medidas a
adoptar, sob o título “O Porto de Sines e os transportes terrestres”
Foram oradores:
Professor Luis Fernando de la Macorra y Cano da Universidade de Badajoz
Professor António Brotas, membro da Secção de transportes e professor jubilado do IST
22 de Junho
Conjuntamente e por convite da Secção de Ciências Militares participou na sessão “A Marinha
Mercante e a Defesa Nacional” em que foram oradores:
Alm. Silva Ribeiro
Dr. Rui Raposo
5 de Dezembro
O episódio do assalto ao Santa Maria foi recordado nas suas facetas jurídicas, classificável ou não
como acto de pirataria, e nas intervenções das Forças Armadas prevenindo uma possível oposição ao
seu encaminhamento para Angola.
Foram oradores:
O Assalto ao “Santa Maria” – Cte Dr. Eduardo H. Serra Brandão
Breve referência à intervenção da Marinha – Eng. Balcão Reis e os valiosos contributos do General
Lemos Ferreira (contributo da Força Aérea) e Alm. Victor Crespo (chefe do serviço de artilharia da
Fragata “Diogo Cão”, com a missão de imobilizar o “Santa Maria”
Como nota geral é de assinalar o elevado número de assistentes às Sessões/Conferências, entre 20 e
40 participantes, e a animação do período de perguntas e respostas, o que demonstra o acerto da
escolha dos temas e dos conferencistas.
A Secção, correspondendo ao amável convite do Director da “Revista de Marinha”, Alm. Henrique
da Fonseca, membro activo da Secção, passou a dispor de uma página na Revista para publicação de
artigos da área da Secção, quanto possível da actualidade e com ligação marítima. A primeira crónica
foi publicada no número de Setembro/Outubro, da autoria do Presidente da Secção, intitulada “ As
Agências de Notação e o Mundo Marítimo”
Na última reunião do ano tiveram lugar as eleições da Mesa da Secção para o ano de 2012, tendo-se
verificado a recondução da totalidade dos seus membros.
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4.28. SECÇÃO DE TURISMO
Presidente: Prof. Doutor João Martins Vieira
Em 2011 os sócios da Sociedade de Geografia de Lisboa que integram a Secção de Turismo
estiveram empenhados na organização e realização de inúmeros eventos comemorativos da
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18 de Novembro – Doutor Arnaldo de Mariz Rozeira: Descobrir, Descobrimento, Achamento e
Descoberta.
16 de Dezembro – Prof. Doutor Justino Mendes de Almeida: Ainda Aspectos da Lírica Camoniana.
4.25. SECÇÃO DA ORDEM DE CRISTO E A EXPANSÃO
Presidente Prof. Arquitecto Augusto Pereira Brandão
No presente ano de 2011 a actividade da secção pode ser sistematizada da seguinte forma:
- No dia 14 de Março, realizou-se a conferência “A Jurisdição eclesiástica de Tomar: as
Constituições de 1555", proferida pela Senhora Prof.ª Doutora Madalena Larcher.
- No dia 11 de Abril, realizou-se a conferência “D. Dinis e a Fundação da Ordem de Cristo”,
proferida pelo Senhor Prof. Doutor Fernando Larcher, no âmbito das Comemorações dos 750 Anos
do nascimento de D. Dinis.
- Nos dias 6 e 7 de Outubro realizou-se o “Congresso Internacional Dom Dinis 750 anos do seu
Nascimento”. Foram apresentadas vinte e sete comunicações e contou com larga participação.
- Preparou-se também o “Seminário permanente A Ordem de Cristo e a Expansão “ a ser realizado
em colaboração com outras instituições académicas, entre elas nomeamos as seguintes: Centro de
História de Além-Mar (CHAM) – Universidade Nova de Lisboa /Universidade dos Açores, Centro de
Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, Cátedra A Ordem de Cristo e a
Expansão e Centro de Estudos em Ciência das Religiões, ambos da Universidade Lusófona, e com O
Grupo dos Amigos do Convento de Cristo.
4.26. SECÇÃO DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E ECOLOGIA
Presidente: Prof. Doutor Sérgio Claudino
A Secção de Ordenamento do Território e Ecologia iniciou o ano de 2011 com o Ciclo de
Conferências “25 anos de Portugal na União Europeia”, uma centrada no Ordenamento do Território
e a segunda na Ecologia, ao encontro das suas finalidades: no dia 12 de janeiro, o Professor João
Ferrão proferiu uma conferência sobre “25 Anos de Portugal na União Europeia. Discursos e Práticas
no Ordenamento do Território” e uma semana depois, dia 19, o Sr. Engenheiro Eugénio Sequeira
abordou “25 Anos de Portugal na União Europeia. Consequências na Política de Ambiente”. Ambas
as Conferências foram amplamente participadas.
No dia 23 de fevereiro de 2011, o Sr. Dr. José Miguel Medeiros, deputado à Assembleia da
República, proferiu uma Conferência sobre “Protecção Civil e Ordenamento do Território”, numa
abordagem integrada destes temas cada vez mais premente. A conferência seguinte, promovida por
esta Secção, foi sobre “A Revisão do PDM de Lisboa”, proferida pelo Arquiteto Paulo Prazeres Pais
em 18 de maio, igualmente muito participada.
O dia 28 de setembro de 2011, o Professor Mário Vale, do IGOT-UL, proferiu uma conferência sobre
“Reequilibrar a economia e o território numa era de austeridade e racionalização do Estado”, onde
foram ponderados os impactos territoriais na actual conjuntura de crise financeira e económica.
Ainda em 2011, foram estabelecidos os contactos tendentes à realização de uma Conferência do
Professor Luciano Lourenço, entretanto calendarizada para o começo de 2012.

- Professor Doutor João Pereira Neto, De António de Almeida a Misha Titiev – Reflexões sobre a
abordagem biocultural da Antropologia no ensino da Antropologia Geral.
- Professora Doutora Ana Maria Amaro, O Prof. António de Almeida em Macau. Um estudo
serológico pioneiro dos macaenses.
- Professor Doutor Carlos Lopes Bento, A mestiçagem biocultural nas ilhas de
Querimba/Moçambique e suas implicações na Administração colonial portuguesa. Achegas para o
seu estudo.
-- Professora Doutora Ana Cristina Martins, Mendes Correia (1888-1960) entre a Antropologia e a
Pré-História.
- Em 17 de Novembro. Sessão de trabalhos subordinada ao tema A Pessoa Idosa numa Perspetiva
Biocultural, levada a efeito pelas Secções de Etnografia e de Antropologia.
Foram apresentadas as seguintes comunicações:
-- Prof. Doutor Fausto Robalo Amaro, Cinco mitos sobre o envelhecimento.
-- Prof. Doutor João Pereira Neto, Na perspectiva da Administração e Políticas Públicas.
-- Mestre Drª. Maria Helena Correia Samouco, Um olhar sobre mundividências da pessoa idosa.
O Presidente da SGL numa breve intervenção trouxe à colação aspectos de particular interesse a
respeito das vivências nos tempos que correm sobre o enquadramento das pessoas idosas na
sociedade e a posição desta em relação àquelas.
4.11. SECÇÃO DE ARQUEOLOGIA
Presidente: Prof. Doutor João Luís Cardoso.
No ano de 2011 a Secção de Arqueologia da SGL desenvolveu as seguintes actividades:
2 de Fevereiro – Conferência do Dr. Carlos Tavares da Silva, “Pré-existências de Setúbal: das
origens ao período islâmico”
2 de Março - Conferência do Prof. Doutor J.C. de Senna Martinez, e dos Doutores Elin Figueiredo,
M.F. Araújo, R. J.C.Silva, P. Valério e J.L.Inês Vaz, “Metalurgia e Sociedade no Mundo BaiõesSanta Luzia: resultados do Projecto Metabronze”
13 de Abril – Conferência da Doutora Ana Cristina Martins, “Out of África. A Arqueologia e a
política colonial portuguesa”.
11 de Maio – Conferência da Profa. Doutora Mariana Diniz, “República e Arqueologia: um novo
projecto para o Futuro; um novo Projecto para o Passado ‘”
21 de Junho – Conferência do Dr. Augusto Ferreira do Amaral, “Conistorgis-Medellín? Algumas
observações críticas sobre esta hipótese recente”.

4.27. SECÇÃO DE TRANSPORTES
Presidente Alm. Eng. António Balcão Reis
Ao longo de todo o ano foi mantida a habitual reunião mensal, só suspensa no período de férias, nos
meses de Agosto e Setembro, sempre com uma significativa participação, rondando a dúzia de
presenças, e um agradável convívio com troca de informações e discussão de temas de actualidade e
realizou um conjunto de colóquios e conferências, de que seguidamente se dá nota, de manifesto
interesse e correspondência de audiências.
A Secção de Transportes sofreu no entanto ao longo do ano de 2011 descontinuidades na sua
actividade, fruto de imprevistos e ocupações profissionais mais intensas dos seus membros que nem
sempre foi possível compensar.
A Secção levou a cabo as seguintes realizações:

4.12. SECÇÃO DE ARTE E LITERATURA
Presidente: Prof. Doutor Mário Avelar
As actividades da Secção de Arte e Literatura realizadas ao longo do ano de 2011, foram
determinadas por três vectores:
1. Conferências
2. Promoção de actividades com outras Secções ou Comissões
3. Promoção de outras iniciativas
No âmbito do ponto 1, Conferências, a Secção associou-se ao Centro de História do Além-Mar da
Universidade Nova de Lisboa, ao Centro Científico e Cultural de Macau, à Embaixada de Itália e ao
Instituto Italiano, no âmbito de um ciclo de conferências sobre a presença dos italianos em Portugal.
Através do presidente da secção, esta participou na cerimónia de abertura no Instituto Italiano e na de
encerramento na Embaixada de Itália.
Nas instalações da Sociedade de Geografia de Lisboa decorreram as seguintes conferências.
- “Italia & Portugal: cruzar de olhares sobre a arte da quadratura.",
proferida pela Profa. Giuseppina Raggi - 18 de Fevereiro de 2011
- “Os Perestrello: uma família de prazentinos no Império Português (séc. XVI)”,
proferida pela Profa. Nunziatella Alessandrini - 17 de Maio de 2011
- “Relações interculturais lusoitalianas no século XVI através da Nunciatura
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Apostólica em Lisboa”, proferida pela Profa. Mariagrazia Russo - 19 de Setembro de 2011
No âmbito do ponto 2. Promoção de actividades com outras Secções ou Comissões, a Secção
colaborou com a Comissão Americana, através do seu Presidente, a nível dos contactos com a
Embaixada dos EUA tendo em vista uma conferência proferida por um membro desta.
No âmbito do ponto 3. Promoção de outras iniciativas, através do seu Presidente, a Secção promoveu
o encontro da editora Assírio & Alvim com o Sr. Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa,
tendo em vista a eventual reedição de Angola a Contra-Costa, com ápio das notas de viagem
existentes na SGL.
4.13. SECÇÃO DE CIÊNCIAS MILITARES
Presidente: General João Carlos Geraldes
Ao longo do Ano, as actividades da Secção foram sendo concebidas e executadas, sempre em estreita
cooperação entre todos os seus Vogais, cabendo à Mesa o acompanhamento da evolução dos
trabalhos em curso e dos projectos que decorreram sob a coordenação dos respectivos Directores.
Preocupados, em permanência, com a razão que fundamenta a tendência da expressão real da
Instituição Militar no seio da sociedade que, de alguma forma, sempre espelhou, os Vogais da Secção
foram acompanhando os sinais percebidos da complexa envolvente que vincula a evolução e o
desempenho das Forças Armadas no cumprimento da sua missão constitucional e no das tarefas que
lhes são cometidas pelo escalão político. Procuraram, nomeadamente, descortinar o impacto na
eficiência do vector militar das condicionantes que, muito particularmente no nosso País, são
vincadamente marcadas pelas crescentes restrições em meios materiais e financeiros
disponibilizados, pela incompreensível desatenção das tutelas em relação à preservação da matriz de
valores que constitui o reduto do vector militar da Defesa e pelo voluntário esquecimento a que, salvo
em declarações de circunstância, é votado o contributo do braço armado da Nação para o
desenvolvimento e segurança do País. Daqui, um subsequente afastamento da Instituição Militar,
como um todo, do pulsar colectivo da população, tendência a que não são estranhas, também, a
progressiva descaracterização da condição militar e a praxis resultante do completo abandono da
prestação de serviço cívico nas fileiras das forças Armadas.
Este o pano de fundo que presidiu aos trabalhos desenvolvidos, aos debates travados e às resoluções
tomadas nas sete sessões em que, ao longo do ano, a Secção se reuniu em plenário, intercaladas,
sempre que oportuno, por reuniões da Mesa.
Na escolha dos projectos a concretizar, em que foi tida em consideração, também, a evocação de
efemérides que a Secção não poderia deixar de sublinhar, procurou-se encontrar respostas, centrando
o esforço em torno de duas questões que encontram correspondência em diversos Centros de
Interesse fixados no Programa de Trabalho plurianual do antecedente aprovado na Secção; estas duas
questões foram:
- as possibilidades e as limitações do vector militar, perspectivadas nas capacidades delas decorrentes
e na evolução da expressão das manifestações do poder;
- a experimentação, a ciência-arte da guerra e as Ciências Militares, olhadas na relação entre o
pensamento estratégico e a geografia.
Tendo como orientação geral a procura de encontrar parcerias de modo a alargar, não só os
contributos, como, também, a participação nos debates sobre os temas a trabalhar, a Secção enunciou
e debateu uma série de possíveis temas, avaliando as possibilidades abertas à concretização de cada
um deles; resultou daqui a eleição de cinco novos projectos a desenvolver. Foi assim que, com a
inclusão de um projecto já programado no final de 2010 para ter lugar em 2011, a Secção, por sua
iniciativa, concluiu seis projectos, os quais se desdobraram por onze sessões, num total de dezanove
conferências.
Numa breve síntese, o desenvolvimento das iniciativas foi o seguinte:
- Na sequência das reuniões, em Lisboa, dos Países membros da OTAN, as expectativas relativas ao
relacionamento com a UE, as perspectivas de evolução da parceria com a Rússia e a importância
atribuída à ciberguerra, aconselharam a, dando continuidade a trabalhos desenvolvidos no Ano
anterior, procurar retirar mais algumas ilações com interesse para a Estratégia Militar Nacional.

Por falecimento do seu vice - presidente Dr. Fernando Arrobas da Silva, a que esta Secção presta a
devida e sentida homenagem pela dedicação, empenho e dinamismo com que ao longo de quatro
anos desempenhou o cargo, foi eleito o senhor António Ferreira Carvalho para o substituir. Nas
eleições realizadas para 2012 a mesa foi reconduzida.
7. Outros assuntos.
A Secção reuniu com regularidade ao longo do ano tendo os temas tratados relativos à indústria a sua
situação, relacionamento externo e desafios que se colocam, sido objecto de viva participação.
Foi lavrado também um voto de pesar pelo falecimento do vogal Eng. Henrique Bandeira Vieira que
muito contribuiu com o seu saber, mormente na área petrolífera para enriquecer as reflexões e
debates na Sociedade de Geografia de Lisboa.
4.23. SECÇÃO DE INSTRUÇÃO PÚBLICA
Presidente: Profa. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos
A Secção de Instrução Pública tentou reunir regularmente, sempre no espírito de dar incremento a um
programa de pesquisa e análise sobre o fenómeno educativo, instrutivo e social que a Secção tem
pretendido levar a cabo. Devem registar-se algumas dificuldades, essencialmente pelas ausências,
ainda que justificadas, de alguns elementos. Motivos de doença, especialmente da Presidente da
Mesa, espaçaram as reuniões. Ao longo do ano realizaram-se oito Sessões. O Professor Doutor João
Pereira Neto foi desenvolvendo, ao longo dessas reuniões a questão das “Novas Tendências
Educacionais”. Deve ainda destacar-se a participação do Professor Doutor Vermelho do Corral com
os seus “apontamentos antropológicos” e apoio à Mesa. Também a Doutoranda Ana Cristina Pereira
Neto deu uma colaboração importante.
A última reunião verificou-se no dia 30 de Novembro, com o formato de Colóquio, “Uma Reflexão
sobre a Problemática da Educação e do Ensino nos Açores: 1970-2000”, sendo apresentadas duas
Comunicações, como consta da respectiva Convocatória: O tema da Educação nos Açores revelou-se
muito interessante e as comunicações foram de grande nível científico, apresentadas por dois sócios
da Sociedade de Geografia: Professora Gilberta Pavão e Dr. Pedro Nuno Rebelo Pavão.
Embora outros Conferencistas tenham chegado a ser convidados, por razões de vária ordem, o
programa ficou praticamente limitado aos membros da Secção, aos quais neste momento agradeço o
apoio e o estímulo que deram a esta Secção nestes quatro últimos anos. Uma palavra especial ao Sr.
Presidente, Professor Aires de Bairros, pelas suas gentilezas e apoio. Da mesma forma agradeço aos
colaboradores da Secretaria o suporte que foram dando a esta Secção e pela maneira como sempre
atenderam correctamente os meus pedidos de ajuda.
Nota:
Reuniões realizadas: 10 de Janeiro; 9 de Fevereiro; 2 de Março; 13 de Setembro; 30 de Novembro de
2011.
4.24. SECÇÃO LUÍS DE CAMÕES
Presidente Doutor Arnaldo Mariz Rozeira
Durante o ano de 2011 foram realizadas as seguintes reuniões e apresentadas as comunicações
adiante referidas, cujos Autores se mencionam:
28 de Janeiro – Dr.ª Maria Teresa Pires: O Poema de Camões na Primeira Edição do Colóquio dos
Simples.
25 de Fevereiro – Doutor Arnaldo de Mariz Rozeira: As Cores nos Lusíadas.
18 de Março – Eng. Eurico Brandão Ataíde Malafaia: Notas Históricas Sobre o Registo de Gravuras
de Retratos de Camões.
15 de Abril – Doutor Arnaldo de Mariz Rozeira: A Pressa nOs Lusíadas.
20 de Maio – Prof. Doutora Maria Isabel Rebelo Gonçalves: Luís de Camões e Os Lusíadas e a
Filatelia Portuguesa.
28 de Junho – Prof. Doutor Manuel Augusto Rodrigues: Alguma Considerações sobre Luís de
Camões.
21 de Outubro - Eng. Eurico Brandão Ataíde Malafaia: Ainda o Primeiro Retrato de Camões.
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importância do ensino enquanto factor motor de desenvolvimento económico e social dos povos.
Teve, ainda, como finalidade sensibilizar e envolver os seus principais destinatários, - empresários,
estudantes, académicos, investidores, especialistas e responsáveis a nível oficial e privado, - para a
importância do empreendedorismo.
Pelo alto nível técnico e cultural das intervenções proferidas e das experiências transmitidas no
campo do empreendedorismo pelos oradores foram de molde a tornar este Seminário muito
enriquecedor para uma assistência que se mostrou muito interessada em aprofundar os temas no
debate, atingindo-se assim um dos objectivo propostos que era o de estimular os participantes para o
desenvolvimento de ideias inovadoras, a aprendizagem de modelos de sucesso e o incentivo à criação
de empresas. De referir, ainda, que o Seminário teve uma boa cobertura nos órgãos de comunicação
social.
O Seminário teve o seu início pelas 9h30 sendo a sua abertura feita pelo Professor Doutor Luís Aires
de Barros, Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa e o Prof. Luís Campos e Cunha
Presidente do Conselho Coordenador da Sedes.
-O Enquadramento económico em Portugal e nos países de Língua Oficial Portuguesa. Keynote
Speaker - Eng. Henrique Neto, Ex. Empresário.
1 Painel – A Atitude Empreendedora: Construir um Futuro com oportunidades.
Eng. Mira Amaral – Ceo do Banco Bic(Portugal)
Eng. José Ferreira Dias – Especialista em empreendedorismo
Dr. Camilo de Oliveira – Consultor e Ex - Presidente do Icep.
Moderador - Engº. Luís Tourais de Matos – Núcleo de Empreendedorismo da Sedes.
2 Painel – Ensino de Empreendedorismo nos Países de Língua Oficial Portuguesa.
Prof. Dana Redford – Berkeley University (EUA)
Dr. Miguel Pereira Lopes – ISCSP
Prof. José Paulo Esperança – Presidente da Audax ( ISCTE-IU)
Moderador – Dr. Dantas Saraiva – Presidente da Secção de Economia da Sociedade de Geografia de
Lisboa.
3 Painel – O Empreendedorismo em África e casos de sucesso.
Dr. - Manuel Chantre – Presidente do Banco Caboverdiano de Negócios, BCN
Prof. Luís Sousa Lobo – Presidente do Madan Park Ciência e Ex – Reitor da UNL
Dra. Catarina Oliveira - Immigrant Entrepreneurship
Dr. Luís Palmeirim – Director da Bushfind (Drive e River Safari)
Moderador – Dr. Braga Dias – Presidente da Secção da Indústria da Sociedade de Geografia de
Lisboa.
4 Painel - O Empreendedorismo no Brasil e em Timor.
Dra. Natália Carrascalão – Embaixadora de Timor
Ministro Paulo Feres – Encarregado de Negócios da Embaixada do Brasil
Eng. João Audi – Fundador da Já – Consultoria e Investimentos.
Dr. Bernardo Ivo Cruz – Patner da Leadership Business Consulting
Moderador – Embaixador Francisco Knopfli – Membro da Direcção da Sociedade de Geografia de
Lisboa.
Cerimónia de Encerramento
Dr. Luís Barata – Secretário - Geral da Sedes e Vice - Presidente da Semana Global do
Empreendedorismo
Professor Doutor João Pereira Neto - Secretário - Geral da Sociedade Geografia de Lisboa
Dr. Domingos Simões Pereira - Secretário - Geral da C.P.L.P.
5. A conferência marcada para 26 de Outubro organizada em colaboração com a Secção de Economia
intitulada Portugal e o Futuro. Desafios e Oportunidades do presidente da Confederação Empresarial
de Portugal senhor António Saraiva, não se realizou devido a factores imprevistos, sendo a mesma
transferida para 2012.
6. Eleições para a Mesa.

Assim, em 14 de Janeiro, teve lugar um Ciclo de Conferências intitulado “Portugal e a OTAN Consequências da Cimeira de Lisboa”, iniciativa a que se associou a Comissão de Relações
Internacionais. Em duas conferências sucessivas foram expostos dois Temas: “A Evolução da Postura
Estratégica da OTAN – Factores de Influência”, pelo Vice-Almirante Alexandre Reis Rodrigues e “A
Estratégia Militar da OTAN decorrente da Cimeira de Lisboa” pelo Tenente General António Fontes
Ramos.
No âmbito deste Projecto resultou a inclusão de um texto no “sítio” da Secção.
- O cinquentenário da resposta militar às acções de terror desencadeadas, em 1961 em Angola por
movimentos emancipalistas, mereceu uma particular atenção por parte da Secção. No sentido de fazer
o melhor aproveitamento dos saberes disponíveis na SGL, foi decidido convidar a Secção de
Antropologia, para colaborar numa iniciativa conjunta. O projecto desenvolvido sob a direcção do
TenGeneral António Gonçalves Ribeiro, Vogal da Secção de Ciências Militares, teve como objectivo
evocar o esforço da Nação que, com suporte na acção militar, foi focalizado na pacificação e
desenvolvimento da sociedade angolana. Através de uma análise com incidência fundamental no
estado de prontidão e na vontade da Nação, e, nos prazos e tipo da resposta a empreender, importava
tratar, naquele específico ambiente operacional, para além dos factores de natureza geográfica, a
interacção civil-militar, a evolução da atitude e do comportamento da população, bem como o
impacto resultante da intervenção na segurança e no desenvolvimento do território. Tendo Angola,
1961, como caso de estudo, procurou-se, então, explorar as possibilidades abertas por testemunhos
vividos ainda recolhíveis. A intenção abrangia, não só sublinhar e recolher lições de um passado não
muito longínquo, no qual, com muito sacrifício, engenho e sangue, quisemos dar um significativo
impulso no progresso dos territórios que vieram a estruturar os novos Países que soubemos fazer
incluir no concerto das nações, como, também, de alguma forma contribuir, com este olhar, para a
descodificação dos cenários, onde, através de descomprometida cooperação, nomeadamente no
âmbito da CPLP, os Países de expressão lusófona procuram novas formas de afirmação no Mundo.
O Ciclo de Conferências, intitulado “Evocação do Início das Operações de Contra-Insurreição em
Angola (1961) ” que se desdobrou por cinco conferências, teve a seguinte sequência: em 13 de Abril,
“O Factor Antropológico – Uma Perspectiva Socioeconómica” pelo Professor Doutor João Pereira
Neto; em 02 de Maio, “A Acção Militar nos Dembos – Um Testemunho” pelo Ten General José
Sousa Lucena; em 21 de Outubro, “Os Pára-quedistas na Contra-subversão em Angola” pelo Maj
General Heitor Hamilton Almendra; em 28 de Outubro, “O Poder Aéreo na Contra-subversão no
Ultramar” pelo General Aleixo Aurélio Corbal; e, em 10 de Novembro, “O Poder Marítimo no Início
do Conflito em Angola” pelo Almirante Nuno Vieira Matias.
Em resultado deste projecto, serão incluídos no “sítio” da Secção o Relatório Final e quatro textos.
- Num País voltado ao Mar-oceano, por ele disperso durante séculos e, ainda hoje, com uma
vastíssima área oceânica inter-territorial, o Poder Militar não pode prescindir de uma proporcional
capacidade naval, instrumento multiplicador do potencial conferido pela sua posição geográfica. Esta
capacidade resultou, historicamente, sempre, da sinergia gerada na função estratégica desempenhada
pela conjugação das valências da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante que a base do poder
soube criar e potenciar. Acrescentado que está, hoje em dia, o valor do mar como espaço de
confronto e como fonte de recursos é inegável o interesse para a Estratégia Militar do
aprofundamento desta temática. No desenvolvimento do “Centro de Interesse – Capacidades e
Limitações do Poder Militar no Século XX”, constante do Programa de Trabalho Plurianual da
Secção, foi dirigido o convite à Secção de Transportes, tendo em vista desencadear uma iniciativa
conjunta neste âmbito, tendo como objecto o Poder Naval. Sob a direcção do Vice-Almirante
António Maria de Sá Alves Sameiro, Vogal da Secção de Ciências Militares, foi estruturada e
executada, numa Sessão em 22 de Junho, uma Conferência, intitulada “A Marinha Mercante e a
Defesa Nacional”, com duas intervenções de fundo: a primeira pelo Contra-Almirante António
Manuel Fernandes da Silva Ribeiro, seguida de uma outra pelo Dr. Rui Manuel Correia Raposo.
Deste Projecto resultaram um Relatório Final e dois textos para inclusão no “site” da Secção.
- Entre os “Centros de Interesse” fixados no Programa de Trabalho Plurianual, aprovado pela Secção,
constam dois que se entendeu poderem ser trabalhados, aproveitando as celebrações dos quinhentos
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anos da conquista de Malaca. Assim a Secção, aprovou e executou um projecto que, sob a direcção
do Almirante José Manuel Castanho Paes, incluísse uma Sessão que, tomando como caso de estudo a
decisão estratégica da escolha daquele objectivo e o feito militar que a consumou, procurasse retirar
algumas conclusões sobre “A Experimentação e a Ciência-Arte da Guerra – a Experiência Militar
Asiática no Século XVII” e “A Aplicação do Poder Militar – O Poder Naval e a Intervenção Sobre as
Rotas Marítimas”. Em 07 de Novembro, foi, então, realizado um Ciclo de Conferências que contou
com três intervenções sobre os seguintes temas: “O Pensamento Militar em Portugal no Tempo de
Afonso de Albuquerque” pelo Vogal da Secção, General Gabriel Augusto do Espírito Santo, “Malaca
em 1511- A Entrada dos Portugueses nas Vias Marítimas do Extremo Oriente” pelo Capitão-defragata Luís Jorge Semedo de Matos e “O Testemunho Vivo de Malaca” pela Dr.ª Maria Luísa
Martins Timóteo.
- Tem vindo a ser preocupação da Secção manter presente a estreita relação entre a Estratégia e a
Geografia, respectivamente, instrumento e campo de aplicação da Política. Descodificar esta relação
constitui um valioso contributo para o estudo das Ciências Militares e para a projecção, no futuro, das
formas de aplicação do poder militar. A Antártida, o Continente que, a Sul, emerge nas águas geladas
do Oceano que o rodeia constitui, pela posição que ocupa e pelos recursos que encerra, um objectivo
estratégico a nível global – essa a razão do seu difuso estatuto jurídico e do aparente esquecimento
com que é blindado. Tal como as terras imersas nos oceanos e o espaço exterior, a Antártida
constitui, hoje, por excelência, uma parcela da imensidão, onde a Ciência e as tecnologias precedem a
humanização. Assume-se, assim, como importante objecto de estudo para as Ciências Militares.
Decidiu a Secção aprovar um projecto que, em colaboração com a Secção de Geografia dos Oceanos,
colocasse esta problemática em relevo, dando também a conhecer o envolvimento do nosso País em
programas internacionais de investigação e exploração, em curso. O desenvolvimento do projecto
conduziu à organização de um Ciclo de Conferências, intitulado “A Antártida, uma Fronteira do
Futuro”, desdobrado por duas Sessões, em catorze e quinze de Novembro. No primeiro dia, três
conferencistas, o Vice-Almirante José Bastos Saldanha, Presidente da Secção de Geografia dos
Oceanos, o Coronel Henrique Rodrigues e o Professor Doutor Gonçalo Vieira trataram,
respectivamente, os seguintes temas: “A Sociedade de Geografia de Lisboa e a Antártida,
Retrospectiva”,”Caracterização Física e Histórica do Continente Antártico” e “Investigação
Científica na Antártida e o Programa Polar Português”. No segundo dia, os temas “O Tratado da
Antártida e as Reivindicações Territoriais, Considerações para o Futuro” e “A Geopolítica da
Antártida e os Interesses Nacionais” foram expostos, respectivamente, pelo Capitão Tenente Mata
Gaspar e pelo Tenente Coronel João José Brandão Ferreira, Secretário da Secção de Ciências
Militares. No âmbito deste projecto são incluídos no “sítio” da Secção o Relatório Final e os textos
das cinco intervenções.
- Dando continuidade à atenção que a evolução do ambiente operacional têm vindo a merecer por
parte da Secção, foi decidido, neste Ano, manter o esforço nos Centros de Interesse “A Ciência
Militar e as Novas Dimensões do Campo de Batalha”, “A Sociedade da Informação e do
Conhecimento e o Poder Militar” e “ A Guerra Aeroespacial”, através do enfoque na utilização do
espaço e dos consequentes reflexos de valor estratégico. É constatável a importância decisiva que
esta dimensão da competição e do confronto tem para a segurança e desenvolvimento do Mundo
como um todo. Os sistemas de posicionamento global, de guiamento, de comunicações e de
informação, tornaram-se indispensáveis em todo o espectro da actividade humana, gerando
dependências críticas. Os satélites, relevantes, também, para a observação da Terra e do espaço
exterior, constituem indispensável auxiliar do aprofundamento do conhecimento e avaliação dos
recursos existentes e do acompanhamento da sua utilização, bem como da previsão de evoluções
climáticas e meteorológicas e da ocorrência de catástrofes decorrentes de fenómenos naturais. É
inegável, portanto, o impacto da evolução das tecnologias associadas à utilização do espaço nas
dimensões genética, estrutural e operacional da Estratégia, designadamente, no que importa a áreas
críticas, como a da investigação científica, a da ciberguerra, a dos vectores transportadores, a das
informações e a do pré-posicionamento de armas de última geração. Com o propósito de aprofundar
o conhecimento neste domínio e recolher informação para os Centros de Interesse polarizadores, foi

quais apresentamos: Prof. Doutor Paiva Boléo-Tomé, Prof. Doutor Manuel Mendes Silva, Prof.
Doutor Manuel Ferreira Coelho, Doutora Rita Garnel, Doutor Manuel Correia e Doutora Isabel
Lousada.
7 – Eleições:
No dia 15 de Dezembro procedeu-se à eleição da Mesa da Direção da Secção de História da
Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa, tendo sido eleita a seguinte composição:
Ǧ Presidente: Almirante Médico Luiz Gonzaga Pinto Canedo Soares Ribeiro, sócio n.º 19051.
Ǧ Vice-Presidente: Prof. Doutor Augusto José Moutinho Borges, sócio n.º 2075.
Ǧ 1.º Secretário: Dr. João José Parra Edward Clode, sócio n.º 2085.
Ǧ 2.º Vice-Secretário: Prof. Doutor Bernardo Jerosch Herold, sócio n.º 20190.
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4.22. SECÇÃO DA INDÚSTRIA
Presidente: Dr. José Manuel Braga Dias
No ano de 2011 a actividade desenvolvida pela Secção da Indústria foi de molde a cumprir as
principais linhas de orientação expressas no ano anterior e que se podem sintetizar:
-Continuar a manter e incentivar a realização de projectos comuns com as outras comissões e secções
da Sociedade de Geografia com a finalidade de maximizar os objectivos propostos.
-Envolvimento da sociedade civil e principalmente instituições representativas dos sectores da
produção e exportação nas acções realizadas.
-Dar continuidade e aprofundar nas reflexões levadas a cabo ao relacionamento empresarial com os
países de Língua Oficial Portuguesa e à desindustrialização que se verifica no país e que os últimos
indicadores da produção industrial e do emprego já conhecidos relativos ao ano de 2011 não são
animadores e que apontam sinais pouco encorajadores para a indústria em 2012.
1 . A 10 de Março realizou-se a conferência “Brasil, visão de um País” proferida pela senhora Dr.
Clementina Garrido e que foi co-organizada pela Comissão Americana.
Pelas informações e experiência profissional transmitidas pela oradora no mercado e nos dos países
limítrofes, em especial do Mercosul, revelaram-se do maior interesse para o empresariado português
que pretende internacionalizar as suas empresas. De salientar, que para além das informações já
referidas, esta palestra foi muito útil para ajudar a criar uma imagem real de um país que hoje já é a
sexta economia mundial e que consegue dar novas respostas aos problemas que se apresentam à sua
indústria e que se assume como parceiro estratégico para Portugal.
2. A 31 de Maio o senhor Eng. José Teixeira Pedro proferiu uma conferência subordinada ao tema:
“Falando sobre o Lean e Algumas Ferramentas”. O orador ao dissertar sobre o “Lean”, - que é uma
metodologia aplicada à produção industrial ou outra com a finalidade de identificar e eliminar
desperdícios, transformá-los em valor, incorporando as componentes de segurança, custo e satisfação
e mantendo ou incrementando a qualidade do produto final -, foi de molde a interessar a assistência
pelos conhecimentos transmitidos e pelo exemplos de alguns casos de sucesso já verificados em
empresas portuguesas pela aplicação da metodologia Lean.
3. A 16 de Junho na “Sala de Convívio” realizou-se a sessão do lançamento da Memória nª13 da
Sociedade de Geografia referente ao Seminário sobre “ A Cooperação Empresarial no Espaço de
Língua Oficial Português”realizado no ano de 2010. A apresentação esteve a cargo do Sr. Dr. José
Poças Esteves vice-presidente da S.A.E.R. que salientou a importância desta publicação pelo elevado
nível técnico do seu conteúdo e ensinamentos pertinentes que transmite, para o empresariado que fala
português e vê neste espaço a cooperação como uma solução para as suas empresas, principalmente o
português, mas também para especialistas e estudiosos desta área.
4. A 22 de Novembro realizou-se o Seminário “ Empreendedorismo nos Países de Língua Oficial
Portuguesa” promovido pelas Secções da Indústria e Economia em colaboração com a Sedes. Este
Seminário, que foi inserido na Semana do Empreendedorismo realizada em Portugal, vem na
sequência do realizado em 2010 sobre a “Cooperação no Espaço de Língua Portuguesa” pela Secção
da Indústria, teve como finalidade principal de possibilitar um debate amplo sobre formas de
empreededorismo e incentivar o seu desenvolvimento nos Países de Língua Portuguesa; contribuir
para a promoção do desenvolvimento económico e social; apresentar casos de sucesso; demonstrar a
45

Cristiana Bastos e apresentação da Vogal da Secção Prof.ª Doutora Madalena Esperança Pina. 68
Assistentes.
- Novembro, 24 (vinte e quatro)
Não se realizou a Conferência mensal por causa da greve geral e a Sociedade de Geografia de Lisboa
estar encerrada.
3 – Colóquios:
No dia 27 de Outubro de 2011 foi realizado o Colóquio “Hospitais Portugueses no Mundos”, em
parceria com a Sociedade Portuguesa de História dos Hospitais.
Do programa constaram as seguintes comunicações proferidas pelos autores:
- Desterro: Vida e Morte de um Hospital, Dr. Damas Mora e Dr.ª Célia Pilão;
- A criação do Hospital Colonial de Lisboa, Dr. Jorge Varanda;
- Os Hospitais das Roças de S. Tomé, Prof.ª Doutora Madalena Esperança Pina e Luísa Villarinho
Pereira;
- Hospitais nas Rotas dos Descobrimentos, Dr. José Luís Dória;
- O Hospital quinhentista de Funai, Almirante Luíz Gonzaga Ribeiro;
- Sanatório do Outão: História, Arte e Património, Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges;
- Hospitais em Portugal: uma análise arquitectónica, Arquitecto Pedro Pacheco.
4 – Apresentação de livros:
a) Dia 27 de Janeiro de 2010, lançamento do livro “Percursos da Saúde Pública nos séculos XIX e
XX: a propósito de Ricardo Jorge”, sob a coordenação de Isabel Amaral, Ana Carneiro, Teresa
Salomé Mota, Victor Machado Borges e José Luís Dória, tendo a colaboração de diversos Vogais da
Secção de História da Medicina.
b) Dia 28 de Fevereiro de 2010, lançamento do livro “Centúrias de Curas Medicinais”, de Amato
Lusitano, edição fac-símile em 2 volumes, com a chancela do Centro Editor Livreiro da Ordem dos
Médicos (CELOM). Estiveram na Mesa o Presidente da SGL, Prof. Doutor Aires de Barros, o
Presidente da SHM-SGL, Almirante Gonzaga Ribeiro, a Coordenadora do CELOM, Dr.ª Paula
Fortunato, que apresentou o importância do livro no contexto das edições do CELOM, o Vogal Dr.
José Luís Dória, que introduziu Amato Lusitano e a história do livro reeditado, e a Vogal Prof.
Doutora Isilda Rodrigues, que apresentou o livro na sua componente técnica e científica.
c) Dia 27 de Outubro de 2010, lançamento do livro “Clínica, Arte e Sociedade: A Sífilis no Hospital
do Desterro e na Saúde Pública” com organização da Prof.ª Doutora Cristiana Bastos, com
apresentação da Prof.ª Doutora Madalena Esperança Pina, Membro da Direção da Sociedade
Portuguesa de História dos Hospitais e Vogal de Número da Secção de História da Medicina da
Sociedade de Geografia de Lisboa.
5 – Exposições:
Foi realizada a Exposição “70 Anos da Liga Contra o Cancro”, em parceria com a Liga Portuguesa
Contra o Cancro e o Museu da Saúde – Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge patente no
átrio da Sociedade de Geografia de Lisboa, a qual teve a participação de numerosa assistência. A
mostra expositiva teve a colaboração da Liga Portuguesa Contra o Cancro, sendo de realçar todo o
empenho para o êxito da mostra da Exm.ª Sr.ª D. Mariana Cavaleiro de Ferreira, do Instituto
Nacional de Saúde Pública Doutor Ricardo Jorge - Museu da Saúde, com o total empenho da Prof.ª
Doutora Helena Rebele de Andrade e do gráfico Dr. Nuno Almodovar, da Secção de História da
Medicina da SGL, através do seu Presidente Almirante Luíz Gonzaga Ribeiro e do Vice-Presidente
do Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges e da própria Sociedade de Geografia de Lisboa, com
evidente destaque para o Sr. Ladeira pela sua total colaboração e empenho. A mostra esteve patente
entre os dias 20 e 6 de Julho.
5 – Comissão análise Regulamento Interno:
Foi constituída uma Comissão para análise e alteração do Regulamento Interno da Secção de História
da Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa.
6 – Novos Sócios:
Foram propostos novos Sócios para entrarem para a Sociedade de Geografia de Lisboa para
futuramente integrarem a Secção de História da Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa, os

aprovado o projecto “Utilização do Espaço na Perspectiva Estratégica”, o qual, tendo como Director
o Ten General António de Jesus Bispo e o concurso da EDISOFT, teve a sua expressão pública em
07 de Dezembro com a realização de duas conferências, intituladas “Algumas Questões de Estratégia
Espacial” e “Envolvimento da Indústria Nacional em Projectos Espaciais” proferidas,
respectivamente, pelo Director do Projecto e pela Eng.ª Teresa Pires Cardoso. O Relatório Final e os
textos das duas conferências serão, incluídos no sítio da Secção, uma vez aprovados em reunião
plenária.
- A estas iniciativas, acresceu, ainda, a participação da Secção, a convite da Comissão de Relações
Internacionais, na Conferência “Os Norte-americanos Face à Emergência de um Eventual Bloco
Germano-Russo. Continuidades e Transformações”, promovida por aquela Comissão e, na qual, em
21 de Novembro, a abertura e as conclusões ficaram a cargo, respectivamente, dos Presidentes da
Secção de Ciências Militares e da Comissão de Relações Internacionais. A fundamentação da razão
de ser do interesse manifestado pelos Vogais da Secção neste tema assenta no imperativo da Secção
acompanhar a evolução da organização do espaço político em geral, e, da Europa em particular,
enquanto processo cuja compreensão é fundamental à formulação estratégica em ambiente de grande
incerteza.
É constatável que, entre 1871 e 1941 se assistiu na Europa Continental a um complexo jogo em que
os fundamentais intervenientes foram a França, a Alemanha e a Rússia.
1871 – a Prússia e a Rússia contra a França
1914 – a França e a Rússia contra a Alemanha
1939 – um Pacto Germano - Russo contra a França
1941 – a Alemanha contra a Rússia e a França
A partir da II GG e até à última década do Século passado, a URSS, na Europa, isola-se no seu
“glassi defensivo” e enfrenta, com a RDA, a Europa Ocidental que, com a RFA incluída, apoia a sua
defesa na cobertura que o poder dos EUA faculta.
Desde o fim da guerra-fria e na decorrência do desmoronar do espaço político soviético na Europa
que incluía, para além da URSS e da RDA, sete países europeus (seis no Pacto de Varsóvia e a
Jugoslávia), surgiram na Europa Central e Oriental, não contando com os três países transcontinentais
ou quase – a Arménia, a Geórgia e o Azerbaijão – vinte estados, dos quais seis faziam parte da ex
URSS. Daqueles vinte estados, dez aderiram à UE e integraram-se na OTAN (dos quais três
pertencem, também, à Zona Euro), dois outros fazem parte, somente, da OTAN, e, os restantes oito
não pertencem, ainda, a nenhuma daquelas Estruturas.
Esta reorganização do espaço político e estratégico europeu, trouxe consigo um diferente paradigma
para a Comunidade Europeia e para a OTAN, conduzindo à reunificação da Alemanha e aos
alargamentos da UE e da OTAN a Leste, com o consequente isolamento da Rússia.
Paralelamente, os insucesso, a tibieza e a escassez de vontade na construção do poder e no
fortalecimento da união económica e monetária no âmbito do projecto europeu, a incapacidade de
conceber alternativas para o estado moderno e para as concepções imperiais como formas de
organização política das sociedades humanas, a emergência de novos e importantes pólos de poder, o
surgimento de actores para quem a globalização transferiu capacidades e a afirmação de poderes
erráticos transnacionais que se afirmam pelo terrorismo e se alicerçam no crime organizado, geraram,
a par da exploração de diferentes vias de cooperação, medos, hostilidade, desilusões e grande
incerteza, realidades que aceleraram a exigência de diferentes soluções que alterem, ou, rompam
mesmo, o actual “status quo” estratégico.
Assiste-se, assim, particularmente a partir de 2010, à criação e estruturação de espaços de diálogo e
cooperação, designadamente entre a Alemanha e a Rússia, estes com vista ao estreitamento das
relações bilaterais e ao desenvolvimento de iniciativas várias nos domínios da economia, da
educação, da ciência e tecnologia, do investimento, da abolição de vistos, bem como à abertura a
parcerias estratégicas, esforço este bem evidente no sucesso obtido com a entrada em funcionamento
do gasoduto “Nord Stream”, directo da Rússia para a Alemanha, crítico para a complementaridade
entre a Rússia e a UE. Estas iniciativas bilaterais tiveram a sua continuação no ano corrente, estando
já previstos o seu prolongamento e intensificação para 2012 e 2013.
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A reiteração destas políticas aparenta um considerável esforço para aproximar a Rússia da UE, ou
seja, ancorar este País ao Ocidente pela mão da Alemanha. Se, neste propósito, a Polónia poderá
representar um obstáculo a ultrapassar e a França um parceiro a gerir, como reagirão os EUA e a
Inglaterra?
Parecendo certo que estão em curso transformações na Europa que poderão vir a provocar alterações
na balança do poder a nível global, justifica-se, então, o interesse da Secção de Ciências Militares nas
construções geopolíticas que apoiem a reflexão estratégica, quer no vasto espectro da Estratégia
Total, quer nos âmbitos próprios das Estratégias Gerais, com ênfase no da Estratégia Militar.
Foi, pois, com aberto espírito de cooperação que partilhámos num interessante exercício intelectual
sobre um modelo de análise geopolítica, válido instrumento de interpretação e avaliação das
realidades política e estratégica, ambas em mutação acelerada. Tendo a conferência base sido
proferida pelo Professor Doutor Armando Marques Guedes, a Secção de Ciências Militares ficou
grata à Comissão de Relações Internacionais pela oportunidade desta tão válida, quanto profícua
experiência.
No decurso do Ano a que este Relatório diz respeito a Secção perdeu um Vogal por virtude do
falecimento do Ten General José Cruz Abecasis, a quem todos prestamos merecida e sentida
homenagem, e, foi reforçada com mais os seguintes cinco Vogais: Coronel Paulo Fernando Viegas
Nunes, Major General Rui Fernando Baptista Moura, Coronel José Casimiro Pereira Pinto, Professor
Doutor Fernando Maria Gamboa Abecassis Manzanares e Major General Renato Fernando Marques
Pinto.
Nos termos estatutários, procedeu-se, ainda, à eleição da Mesa para 2012, tendo sido eleitos para a
integrar os seguintes Vogais:
Presidente: Ten General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
Vice-Presidente: Ten General António de Jesus Bispo
Vice-Presidente: Vice-Almirante António Maria de Sá Alves Sameiro
Director: Ten General João Goulão de Melo
Director: Ten General José Eduardo Carvalho de Paiva Morão
Secretário: Ten Coronel João José Brandão Ferreira

Eleições dia 16 de Dezembro.
Receção aos novos vogais dia 6 de Maio.
Constituição da nova mesa da Secção de História eleita por unanimidade e aclamação para o ano
2012
Presidente 19333 - Mestre Rui Miguel da Costa Pinto
V/Presidente 19255 - Dr. João Abel Baptista da Fonseca
Secretária 19312 – Mestre Ana Maria Ramalho Proserpio
Entraram os seguintes sócios como Vogais da Secção:
Mestre Ana Maria Ramalho Proserpio
Comandante Jorge Semedo de Matos
Comandante José Manuel Malhão Pereira
Comandante António José Duarte Costa Canas
Dr. Rui Manuel Ortigão Neves

4.14. SECÇÃO DE ECONOMIA
Presidente Prof. Dr. José Dantas Saraiva
A Secção de Economia reuniu regularmente ao longo de 2011, tendo debatido internamente alguns
dos temas que mais influenciam a actual conjuntura. Para estes debates internos contou em algumas
sessões com a colaboração da Secção de Indústria e das comissões Americana e Europeia.
Procurou, também, esta Secção colaborar com entidades externas com vista ao debate de temas
económicos actuais. Neste sentido organizou, juntamente com a SEDES – Associação para o
Desenvolvimento Económico e Social e com a Secção de Indústria, a conferência sobre
“Empreendedorismo nos países de língua oficial portuguesa”, que decorreu em 22 de Novembro nas
instalações da Sociedade de Geografia de Lisboa, em que intervieram como oradores ou moderadores
de painéis, elementos de ambas as secções.
2. Actividade para 2012
A Secção de Economia continuará a privilegiar, em 2012, o debate interno sobre os principais temas
económicos da actualidade.
Nesta linha de actuação, está marcada para 23 de Janeiro de 2012 uma conferência proferida pelo
Presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, Senhor António Saraiva, subordinada ao
tema “Portugal e o Futuro – Desafios e Oportunidades”, em que será abordada a problemática do
crescimento económico e da concertação social.
Pretende-se com este tema iniciar um ciclo que se desenvolverá ao longo de 2012, com a participação
de entidades externas reconhecidas como actores destacados neste domínio.
Internamente, os membros da Secção estão a trabalhar em temas relacionados com o
desenvolvimento económico, a economia do petróleo, as fontes energéticas hídricas e não hídricas –

4.21. SECÇÃO DE HISTÓRIA DA MEDICINA
Presidente Alm. Luís Gonzaga Ribeiro
1 – Eleição da Mesa:
A eleição da nova Mesa Administrativa 2011 decorreu no dia 14 de mês de Dezembro de 2010, tendo
a nova Direcção sido aprovada com 7 votos a favor.
2 – Conferências:
Durante os meses de Janeiro a Novembro foram realizadas as seguintes Conferências mensais, com a
excepção do mês de Agosto porque a Sociedade de Geografia de Lisboa encerra as suas portas.
- Janeiro, 28 (vinte e oito)
“Percursos da Saúde Pública nos séculos XIX e XX: a propósito de Ricardo Jorge”, pela Prof.ª
Doutora Teresa Salomé Mota. 52 assistentes.
- Fevereiro, 24 (vinte e quatro)
“Centúrias de Curas Medicinais de Amato Lusitano”, apresentação da Vogal da Secção Prof.
Doutora Isilda Rodrigues, Docente na Universidade do Minho. 42 assistentes.
- Março, 31 (trinta e um)
“A Peste Branca em Portugal” pela Dr.ª Cecília Longo, Hospital Fernando da Fonseca. 36
assistentes.
- Abril, 28 (vinte e oito)
“Medicina e Império – O Caso Português” apresentação do Vogal da Secção Prof.ª Doutora Isabel
Amaral. 18 assistentes.
- Maio, 26 (vinte e seis)
“A Anatomia e o Nascimento da Cultura Visual da Medicina no Ocidente” pelo Prof. Dr. Manuel
Valente Alves, Docente de História da Medicina da Faculdade de Lisboa da Universidade de Lisboa.
18 assistentes.
- Junho, 30 (trinta)
“Cuidados Médicos e Assistência em Ginecologia e Obstetrícia até meados do séc. XX: história
contada com imagens de uma colecção” pelo Prof. Doutor Carlos Freire de Oliveira, Presidente
Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro. 14 assistentes.
- Julho, 28 (vinte e oito)
““Brito Camacho. Um Médico da República. Mais político do que Médico” apresentação do Vogal
da Secção Coronel Médico Carlos Vieira Reis. 14 assistentes.
- Setembro, 29 (vinte e nove)
“Mafra: um Palácio, um Convento, uma Enfermaria, uma Biblioteca” pela Dr.ª Teresa Amaral,
bibliotecária do Palácio de Mafra. 14 Assistentes.
- Outubro, 27 (vinte e sete)
Decorreu o Colóquio “Hospitais portugueses no Mundo”. Lançamento do livro “Clínica, Arte e
Sociedade: A Sífilis no Hospital do Desterro e na Saúde Pública” com organização da Prof.ª Doutora
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informação deles decorrente), pode contribuir para a criação de um ambiente favorável para elevar o
nível de literacia em assuntos do mar da população portuguesa; no entanto, um tal propósito só
poderá ser eficaz se envolver a participação das principais entidades geradoras de dados marítimos
mediante a constituição de uma plataforma de cooperação para uma literacia do Oceano que
procure articular os conteúdos dos respetivos programas de atividades anuais.
5)
A SGO está ciente do contributo que desde 1999 vem sendo prestado pelas Jornadas “A
Sociedade Civil e o Mar” para a criação e desenvolvimento de um ambiente propício à chamada
literacia plural do Oceano, por intermédio da RNCMR e, mais recentemente, da Agenda do Oceano.
6)
Considera-se que o trabalhoso Programa de Atividades de 2011 foi plenamente cumprido,
envolvendo o planeamento e execução da comemoração do Dia Nacional do Mar e de outros eventos
a participação ativa de membros da Secção, sem contudo incentivar a atividade dos Núcleos
Temporários, cuja inutilidade flagrante aponta para a descontinuidade a ponderar no decurso do
próximo ano.
7)
Em 2011, não foi possível incluir a Agenda do Oceano do sítio oficial da SGL, além de outras
atividades da SGO, o que lhe concederia uma maior visibilidade e facilidade de acesso por via da
Internet aos conteúdos entretanto gerados, além de manter em arquivo acessível as atividades
passadas. O que se espera, venha a ser concretizado em 2012
6)
O Programa de Atividades de 2012 foi aprovado na sessão de 7 de Julho de 2011 e, na sessão
de 15 de Dezembro, mereceu aprovação o tema “A Cidadania e o Oceano” para as Jornadas “A
Sociedade Civil e o Mar”.
7)
Correspondendo ao requisito estatutário estipulado no artigo 13º do Regulamento Privativo,
na sessão de 15 de Dezembro foram eleitos por unanimidade para os cargos da Mesa da Secção de
Geografia dos Oceanos em 2012 os vogais seguintes, que se apresentaram numa lista de candidatura
com a pretensão de prosseguir de modo inovador e harmonioso o trabalho que a Secção vem
realizando, mormente o planeamento e execução do Programa de Atividades de 2012, que contribua
para uma consciencialização crescente da população portuguesa sobre o Oceano e as zonas costeiras
e para o prestígio institucional da Sociedade de Geografia de Lisboa:
–
Presidente: C/Alm. José Manuel Pinto Bastos Saldanha (19591),
–
Vice-Presidente: Prof. doutor Henrique Souto (19804),
–
Secretário: Cte. Jorge Manuel Novo Palma (19566),
–
Vice-Secretário: Cte. Joaquim Rocha Afonso (20312).
8)
Uma palavra de apreço ao Vice-Presidente cessante, Prof. doutor Carlos Duarte, pelo
contributo que prestou para a estabilidade e continuidade programática das Jornadas “A Sociedade
Civil e o Mar”.
9)
Nestas circunstâncias, as Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” procuraram em 2011, tal
como sucedera em anos anteriores, corresponder às expetativas inadiáveis da Sociedade Civil em
torno da temática do Oceano e das zonas costeiras, contribuindo para a assunção plena por parte da
Sociedade de Geografia de Lisboa, do seu Legado Patrimonial e da Responsabilidade Cívica inerente
ao seu estatuto de utilidade pública.

sua repercussão no desenvolvimento económico, e com o debate sobre o diálogo e a estratégia União
Europeia, Rússia, EUA e China.
Na sua actividade, a Secção de Economia continuará a privilegiar a colaboração activa com outras
secções, designadamente com a Secção de Indústria, Secção de Administração Pública e as
comissões Europeia e Americana.
4.15. SECÇÃO DE ESTUDOS LUSO-ÀRABES
Presidente: Prof. Doutor António Dias Farinha
Durante o ano de 2011, os Membros da Secção prosseguiram os trabalhos iniciados nos anos
transactos, nomeadamente, o estudo do vocabulário português de origem árabe, e a colaboração com
institutos científicos de objectivos semelhantes nos países da África do Norte, no Brasil e em
Espanha.
Foram apresentadas as seguintes comunicações:
Prof. Doutor João Pereira Neto, intitulada Marrocos no século XX – breves considerações de um
Antropólogo Português nascido no Algarve;
Dra. Habiba Naciri (Universidade de Rabat), intitulada O Sufismo em Marrocos. Espiritualidade e
Dimensão Social;
Prof. Doutor António Dias Farinha, intitulada: A Jordânia: Cultura e Religião;
Capitão-mar-e-guerra FZ Dr. Jorge Pereira Lourenço, intitulada: A Jordânia: Identidade e Segurança;
Embaixador Dr. João Pereira Bastos intitulada: A Jordânia no quadro internacional.

4.20. SECÇÃO DE HISTÓRIA
Presidente: Mestre Rui Miguel da Costa Pinto
Durante o ano de 2010, a Secção de História reuniu-se de acordo com o seguinte calendário:
Comunicação dia 22 de Fevereiro - “Para a história de Lisboa” pelo Doutor Eduardo
Sucena
Comunicação dia 6 de Maio - “ A Viagem de Lisboa-Funchal 90 anos” pelo Mestre Rui Pinto.
Conferência dia 14 de Julho – “Broas – História de uma aldeia perdida no tempo”, pelo Mestre Rui
Pinto.
Conferência dia 29 de Novembro"A intervenção de D Dinis na transição da Ordem do Templo para a
Ordem de Cristo" pelo Mestre Ernesto Nazaré Alves Jana (Adiada).
Comunicação dia 16 de Dezembro - “História e Geografia e o seu percurso nos Curricula
Portugueses” pelo Mestre Rui Pinto.

4.16. SECÇÃO DE ETNOGRAFIA
Presidente Mestre Dra. Maria Helena Correia Samouco
A Secção de Etnografia ao longo do ano de 2011 desenvolveu uma série de atividades para cujo
sucesso concorreram os oradores, dos Seminários organizados e que se associaram também em nome
da Secção de Antropologia, bem como os demais participantes convidados que enriqueceram os
debates sobre as comunicações apresentadas e que a seguir se indicam por temas e ordem
cronológica.
20 de Janeiro Sessão de homenagem a Claude Lévi-Strauss
Prof. Doutor João B.N. Pereira Neto – Lévi-Strauss visto por si próprio.
Profª Doutora Ana Maria Amaro – Algumas reflexões sobre a estrutura elementar do parentesco em
4 mil anos de História da China.
Mestre Drª Maria Helena Correia Samouco – Algumas reflexões sobre a experiência do antropólogo
e a sua obra.
17 de Outubro Sessão de Homenagem a Mendes Correia, António de Almeida e Maria Emília Castro
e Almeida
Intervenção do Sr. Presidente da Sociedade de Geografia Prof. Cat. Doutor Luís Aires-Barros
Mestre Dr.ª Maria Helena Correia Samouco – Breves considerações sobre as figuras dos
homenageados Prof. Mendes Correia, e Prof. António de Almeida.
Prof. Cat. Doutor João B. N. Pereira Neto – De António de Almeida a Mischa Titiev - Reflexões
sobre a abordagem biocultural da Antropologia no ensino da Antropologia Geral.
Profª Cat. Doutora Ana Maria Amaro – Um estudo sereológico pioneiro dos macaenses.
Prof. Doutor Carlos Lopes Bento – A mestiçagem nas Ilhas Querimba/ Moçambique e suas
implicações na Administração Colonial. Achegas para o seu estudo.
Profª Doutora Ana Cristina Martins – Mendes Correia (1888-1960) entre a Antropologia e a PréHistória.
17 de Novembro A pessoa idosa numa perspectiva bio-cultural
Prof. Doutor João B.N. Pereira Neto – A velhice no entendimento da Antropologia Geral. Contributo
para o seu estudo.
Prof. Doutor Fausto Robalo Amaro – Cinco mitos sobre o envelhecimento.
Mestre Drª M. Helena Correia Samouco – Um olhar sobre mundividências da pessoa idosa.
Esta sessão contou com a presença, apresentação e comentários do Sr. Presidente da Sociedade de
Geografia de Lisboa Prof. Cat. Luís Aires-Barros.
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Em 6 de Dezembro teve lugar uma sessão de encerramento das actividades da Secção precedida de
almoço de convívio de Natal. Nessa Sessão foi feita referência e prestada homenagem à memória do
Vice-Secretário da Secção Dr. Manuel dos Santos Lopes, falecido em 13 de Março de 2011.
Foram reeleitos para o ano de 2012 os seguintes membros para a Mesa da Secção que ficou com a
seguinte composição:
Presidente: Mestre Drª Maria Helena Correia Samouco
Vice-Presidente: Dr. António Vermelho do Corral
Secretário: Mestre Drª Ana Cristina Pereira Neto.
No final foi aprovada uma proposta de Painel a apresentar no decurso do ano de 2012, sob o título:
“A Etnografia na abordagem literária e museológica-comentando obras de etnógrafos e referenciando
a importância do acervo etnográfico em Bibliotecas e Museus da Península Ibérica.
4.17. SECÇÃO GENEALOGIA E HERÁLDICA.
Presidente: Arq. Segismundo Ramires Pinto
No ano de 2011 a secção reuniu no dia 2 de Março tendo o consócio Doutor Manuel Lamas de
Mendonça apresentado a comunicação «O Mestre D. Lopo Dias de Sousa - um neto de reis com
descendência controversa».
A sessão, que contou com a participação de muitos consócios, teve a presença de numerosos
convidados tendo sido unanimemente reconhecido o interesse e a profundidade da forma como o
tema foi tratado, o qual proporcionou um amplo debate.
Complementarmente, a actividade da Secção foi constituída por duas vertentes que permitiram
manifestar a sua visibilidade junto do público e de agremiações científicas similares.
Assim, no primeiro caso, foi dada resposta a um conjunto de perguntas formuladas por vários
consulentes e que incidiram, na sua maioria, sobre a heráldica autárquica de cidades e vilas do antigo
Ultramar português ou sobre o enquadramento genealógico de personalidades ligadas á Sociedade de
Geografia de Lisboa, mormente alguns dos seus fundadores.
No que se refere ao segundo caso a Mesa da Secção fez-se representar em todas as actividades
culturais nas áreas que constituem o seu objecto para que foi convidada a participar, designadamente
em Seminários, Jornadas, Encontros, Sessões Académicas, etc., tanto a nível interno como exteriores
á Sociedade.
Quanto aos membros da Secção não se verificou em 2012 qualquer admissão pelo que o seu número
se manteve.
4.18. SECÇÃO DE GEOGRAFIA MATEMÁTICA E CARTOGRAFIA
Presidente: Prof. Doutor João Manuel Casaca.
Na sequência de eleições realizadas na última reunião de 2011, a mesa da Secção durante o ano de
2011 foi constituída por: i) Prof. João Casaca – Presidente; ii) Eng.º Rogério Ferreira de Almeida –
Vice-presidente; iii) Eng.º José Nuno Lima – Primeiro Secretário; iv) Doutora Ana Maria Fonseca –
Segundo Secretário.
Em 2011 realizaram-se sete reuniões plenárias da Secção, onde foram discutidos diversos assuntos do
âmbito geral da Secção e, em particular, a programação da actividade cultural. Seguindo o costume
de, nalgumas reuniões plenárias, serem apresentadas, por membros da Secção, curtas palestras sobre
temas de interesse comum, é de assinalar uma palestra ilustrada por diapositivos, realizada na reunião
plenária de 21 de Fevereiro, pelo Com.te Malhão Pereira, sobre os recentemente descobertos
destroços da nau portuguesa “Bom Jesus”, que naufragou, em 1533, nas costas da Namíbia.
No dia 12 de Fevereiro foi promovida uma visita de estudo ao navio hidrográfico “NRP Almirante
Gago Coutinho”. A visita, de que foi anfitrião o Com.te Miguel Bessa Pacheco, membro da Secção,
na altura comandante do navio, foi um sucesso, nela tendo participado, não só os membros da
Secção, como muitos sócios da SGL.
Com destino aos sócios e ao público em geral, foram promovidas pela Secção, durante o ano de
2011, quatro conferências, que foram realizadas no anfiteatro Prof. Adriano Moreira e tiveram uma

envolver a SGO e dar conhecimento da evolução dos trabalhos aos Presidentes da Sociedade de
Geografia de Lisboa e da Academia de Marinha), em 9 de Setembro de 2011, a versão final do
mesmo protocolo da autoria da SGO (apensa à ata da sessão de 6 de Outubro de 2011) foi entregue
aos Presidentes da SGL e da Academia de Marinha a fim de por eles ser apreciada e eventualmente
apresentada às Instituições signatárias.
3)
Outras acções com incidência na consolidação da rede informal da Cultura do Mar:
a)
O intenso calendário anual da Marinha do Tejo, envolvendo 57 embarcações típicas (canoas e
catraios) inscritas em 2010/2011 no respetivo Livro de Registos, patente no Núcleo Museológico da
Marinha do Tejo existente no Museu de Marinha.
b)
A reedição dos Prémios do Mar Rei D. Carlos, Científico de Sesimbra e Almirante Sarmento
Rodrigues.
c)
O contínuo movimento editorial sobre assuntos marítimos, com destaque para as edições
temáticas da Revista de Marinha e para a edição 95 (Abr. /Jun. 2011) da revista Cadernos de
Economia dedicada à Economia do Mar, em 27 de Junho.
d)
Os Encontros de Embarcações Tradicionais na Baía do Seixal, em Vila do Conde, no Montijo
e em Alcochete e as Festas do Mar em Cascais e do Cais Vivo (Festas da Moita).
e)
As agendas culturais da Marinha, com destaque para a Academia de Marinha, do Museu
Marítimo de Ílhavo, do Ecomuseu Municipal do Seixal e da Biblioteca Municipal Rocha Peixoto da
Póvoa de Varzim, as conversas mensais no Museu de Marinha animadas pelo seu Grupo de Amigos,
o ciclo de seminários da Unidade de Geologia Marinha do Laboratório Nacional de Energia e
Geologia, IP, e o ciclo de conferências “Rotas de futuro: Re...descobrir o mar" do Casino da Figueira
da Foz e do Café Oceano, entre outras, além de eventos pontuais sobre a temática do Mar, abordados
por diversas instituições.
f)
As comemorações do Dia do Pescador em Olhão e na Póvoa de Varzim, em 31 de Maio.
g)
A inclusão no Registo Internacional da "Memória do Mundo" da UNESCO dos relatórios,
originais e únicos, de Gago Coutinho e Sacadura Cabral relativos à 1ª travessia aérea do Atlântico
Sul, em 1922.
h)
O II Encontro “O Mar: patrimónios, usos e representações”, organizado pelo CITCEM –
Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto.
i)
O Congresso Internacional Dom Dinis.
j)
A sessão evocativa do Rei Dom Luiz de Portugal, por ocasião dos 150 anos do início do seu
Reinado.
k)
A exposição temporária “Um Mar de Peças. LEGO® Fan Event”, patente no Museu de
Marinha.
l)
A classificação da Ericeira como Reserva Mundial de Surf.
Vida interna
1)
A Secção de Geografia dos Oceanos realizou sessões ordinárias em 13 de Janeiro, 12 de
Maio, 7 de Julho, 6 de Outubro e 15 de Dezembro de 2011, mediante convocação por e-mail e por
via postal para os vogais que não dispunham de correio electrónico. É encorajador indicar que, com
exceção de uma sessão, o número de membros presentes e representados nas restantes sessões foi
superior ao quórum.
2)
No plano interno da Sociedade de Geografia de Lisboa, a SGO privilegiou o trabalho em
parceria com outras Comissões e Secções, designadamente na organização do Dia Europeu do Mar, e
apoiou a iniciativa da Secção de Ciências Militares de promover um ciclo de conferências sobre “A
Antártida, uma fronteira do futuro”.
3)
No plano externo, a Secção prosseguiu o trabalho de ampliação e consolidação da rede
informal de Cultura do Mar – como plataforma de diálogo sobre a nossa realidade patrimonial
costeira, estuarina e fluvial – destacando-se, a propósito, a organização do prólogo e a preparação em
parceria do 2.º Encontro da RNCMR.
4)
A atualização periódica da Agenda do Oceano permite identificar as questões relativas ao
oceano e margens, o seu acompanhamento e eventual debate. Os dados atinentes a cada evento (e a
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b)
Em 12 de Março, decorreu a jornada “Memórias de Fragateiros”, organizada pela Sociedade
de Geografia em parceria com a Marinha do Tejo, envolvendo a Associação dos Proprietários e
Arrais de Embarcações Típicas do Tejo, o Clube Náutico Moitense, a Associação Naval Sarilhense e
a Associação Desportiva Náutica Alhosvedrense Amigos do Mar. Na Sala Portugal, uma audiência de
cerca de 60 pessoas seguiu interessada o “Desfiar de Memórias” dos antigos Arrais de embarcações
do Tejo senhores António Fernandes Júnior, José dos Santos Ribeiro Carona, Eugénio de Jesus
Rodrigues e Carlos Anastácio Mendonça (Folhas) e do pescador Paulo Jorge Tavares Rodrigues que
falou sobre a pesca do cerco no Tejo, testemunhos a que se associaram outras pessoas na audiência
com curiosos apontamentos. Esta Jornada, inteligentemente conduzida pelos senhores João Gregório
(Presidente do Centro Náutico Moitense), Mário Pinto (Presidente da Associação Naval Sarilhense) e
Manuel Joaquim Gouveia da Costa (Presidente da Associação Desportiva Náutica Alhosvedrense
Amigos do Mar), serviu mais uma vez para divulgar e valorizar a realidade patrimonial viva que é a
Marinha do Tejo, no ambiente de dignidade e respeito da Sociedade de Geografia de Lisboa; um tal
reconhecimento tem um significado relevante para as comunidades fragateiras.
c)
Em 31 de Maio, no salão nobre da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, efetuou-se uma
sessão evocativa do Dia Nacional do Pescador e de divulgação da programação das comemorações
do 20.º aniversário do bota-abaixo da lancha poveira do alto “Fé em Deus com apresentação de um
sítio Web sobre a mesma embarcação. As comemorações que incluem a realização do 2.º Encontro
da RNCM em 2 de Setembro e do 1.º Encontro de Embarcações Tradicionais da Póvoa de Varzim e
do seminário “Mar, Património e Educação” em 3 de Setembro, são organizadas pelo Município da
Póvoa de Varzim em parceria com a SGL. A sessão foi presidida pelo vereador do pelouro da
Cultura, Dr. Luís Diamantino, e nela participou o presidente da SGO.
d)
Em 2 de Setembro, realizou-se na Biblioteca Municipal Rocha Peixoto o 2.º Encontro da
RNCM, que foi organizado pelo Município da Póvoa de Varzim em parceria com a SGL, a Capitania
do Porto da Póvoa de Varzim e o Clube Naval Povoense. Este Encontro integrou-se na comemoração
dos 20 anos da Lancha Poveira do Alto "Fé em Deus", cujo programa incluiu ainda a organização do
1º Encontro de embarcações tradicionais da Póvoa de Varzim. O 2.º Encontro da RNCM contou com
um número elevado de participantes e a transmissão direta proporcionada na Web permitiu o seu
acompanhamento à distância. O respetivo programa, amplamente divulgado, foi cumprido na integra,
sendo de evidenciar a conferência de abertura proferida pela Prof.ª doutora Inês Amorim sobre “A
Cultura do Mar e dos Rios” e os painéis sobre “A sustentabilidade patrimonial das embarcações
tradicionais” e “A apropriação do Mar pelos Portugueses”, a deliberação aprovada por unanimidade e
aclamação que alterou a designação para Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios (RNCMR)
e a eleição por unanimidade e aclamação da Mesa do 2.º Encontro, institucionalmente constituída por
Presidente e Secretário (Município da Póvoa de Varzim) e Vice-presidente (Sociedade de Geografia
de Lisboa). Manteve-se o modo de funcionamento da RNCMR, sem alterar o esquema de articulação
existente, dirigido pela Mesa (um presidente, um vice-presidente e um secretário), eleita pelos
participantes do Encontro, mediante uma lista em que figuram a instituição organizadora (presidente
e secretário) e a instituição cessante (vice-presidente). Do esquema de articulação fazem parte todos
os participantes nos Encontros e bem assim os futuros aderentes da Rede; ele é servido por um
espaço de comunicação mantido pela instituição eleita como presidente da Mesa, por intermédio do
qual circula a informação, começando pela difusão da ata do 2.º Encontro e das suas conclusões,
divulgação da agenda da Rede, convocatórias do prólogo e do 3.º Encontro no prazo de dois anos,
mediante acordo com uma instituição anfitriã. O Encontro foi organizado de forma exemplar pelo
diretor da Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, Dr. Manuel Costa, e a sua itinerância que agora se
enceta valoriza o conceito de rede e concede uma oportunidade a todos de evidenciarem a
diversidade dos seus valores patrimoniais e culturais.
e)
Em 7 de Outubro de 2010, foram iniciados esforços conducentes à preparação de um
protocolo de cooperação a celebrar entre a Sociedade de Geografia de Lisboa, o Fórum Permanente
para os Assuntos do Mar, a Academia de Marinha e o Centro Nacional de Cultura para se
desenvolverem linhas de ação concertadas, visando abordar com maior eficiência o tema “A
Cidadania e o Oceano”. De acordo com o compromisso assumido no lançamento da iniciativa (de

assistência satisfatória, sendo seguidas de animado debate, que comprovou o interesse manifestado
pela assistência:
i) Conferência sobre os “Erros, Enredos e Confusões no Planisfério de Cantino: Uma abordagem
Quantitativa”, no dia 2 de Fevereiro, pelo Sr. Comandante Joaquim Alves Gaspar.
ii) Conferência sobre “O Estádio de Eratóstenes: Certezas e Conjecturas”, no dia 16 de Fevereiro,
pelo Prof. João Casaca, Presidente da Secção.
ii) Conferência sobre “Um Novo Modelo de Caminho de Menor Custo em SIG”, no dia 12 de
Outubro, pelo Prof. Alexandre Gonçalves.
iv) Conferência sobre “Um Modelo Local do Geóide na Região de Lisboa”, no dia 9 de Novembro,
pela Prof. Ana Paula Falcão.
No âmbito da actividade cultural, merece o maior relevo a segunda edição do Colóquio “Detecção
Remota: Observação da Terra” (DROT II), promovido pela Secção e coordenado pelo Prof. José
António Tenedório. O colóquio, que decorreu na sala Algarve, nos dias 5 e 6 de Dezembro, foi um
sucesso, não só em termos do número de participantes (cerca de 170 inscrições), como também pela
qualidade das conferências proferidas pelos convidados: um conjunto de personalidades do meio
científico português, em particular da área das Geociências, que têm desenvolvido investigação na
área da observação da Terra por métodos espaciais. A excelente organização do colóquio esteve a
cargo do Prof. José António Tenedório, que contou com o apoio do Eng.º José Nuno Lima, da
Doutora Ana Maria Fonseca e do Prof. João Catalão Fernandes, todos membros da Secção.
A sessão de abertura, que decorreu sob a presidência do Exmº Sr. Presidente da Sociedade Prof. Luís
Aires-Barros, incluíu uma conferência do Presidente da Secção sobre “Inferência Bayesiana e
Detecção Remota”. As restantes doze apresentações foram agrupadas em quatro sessões, a primeira,
moderada pelo Prof. João Catalão, dedicada à “Observação e Monitorização da Terra: Terra, Mar e
Atmosfera”, a segunda, moderada pelo Eng.º José Nuno Lima, dedicada à “Detecção Remota –
GNSS”, a terceira, moderada pela Doutora Ana Maria Fonseca, dedicada à “Detecção Remota na
Gestão de Emergências” e a quarta, moderada pelo Prof. Tenedório, dedicada à Avaliação da Utilidade das Imagens de Satélite na Actualização dos Instrumentos de Gestão Territorial”. O Colóquio
encerrou com um debate que decorreu com grande animação.
As doze conferências realizadas no âmbito do Colóquio foram:
i) “Analisando a camada limite da atmosfera com os novos sensores do A-train”, pelo Mestre João
Martins do JPL/NASA;
ii) “Mapeamento da evolução temporal do vapor de água na troposfera usando interferometria radar e
GPS”, pelo Eng.º Pedro Mateus da FCUL;
iii) “Pode a detecção remota ser uma ferramenta para a cartografia de plataformas de intertidal em
sistemas estuarinos?”, pelo Doutor Ricardo Nogueira Mendes da FCUL;
iv) “Geodesia antes e depois do GNSS”, pelo Eng.º João Agria Torres da AIG/Artop;
v) “A rede nacional de estações permanentes GNSS (ReNEP)”, pela Eng.ª Manuela Vasconcelos do
IGP.
vi) “Monitorização com o GNSS”, pelo Eng.º José Nuno Lima do LNEC;
vii) “Utilização da detecção remota nas diferentes fases da gestão de emergências”, pela Doutora Ana
Maria Fonseca do LNEC;
viii) “A detecção e monitorização de subsidências em meio urbano através do PSInSAR: exemplos
de Lisboa e Vialonga.
ix) “Detecção de deslizamentos causados pelo evento de 20 de Fevereiro de 2010 na ilha da Madeira
com imagens de satélite, ortofotos, modelos digitais do terreno e dados de campo”, pelo Prof. Pedro
Pina do IST.
x) “Avaliação da qualidade posicional das orto-imagens Quick-Bird, pelo Mestre Nuno Afonso do
LNEC.
xi) “Extracção de informação cartográfica a partir de imagens de satélite através de processamento
morfológico hierárquico”, pelo Prof. Fernando Soares da FCUL.
xii) “Utilização de informação geográfica pelos municípios portugueses: resultados de um inquérito
nacional, pela Doutora Teresa Santos da FCSH-UNL.
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Na reunião de Novembro de 2011, a Secção admitiu um novo vogal: o Professor Alexandre Gonçalves do Departamento de Eng.ª Civil e Arquitectura do IST.
Na sétima e última reunião de 2011, realizada em 19 de Dezembro, foi eleita a mesa para o ano de
2012, com a seguinte constituição: i) Doutor João Casaca – Presidente; ii) Eng.º Rogério Ferreira de
Almeida – Vice-presidente; iii) Eng.º José Nuno Lima – Primeiro Secretário; iv) Doutora Ana Maria
Fonseca – Segundo Secretário.
4.19. SECÇÃO DE GEOGRAFIA DOS OCEANOS
Presidente: Contra-Almirante José Bastos Saldanha.
Mesa da Secção
Presidente: Contra-Almirante José Bastos Saldanha (sócio nº 19591)
Vice-Presidente: Professor Doutor Carlos Duarte (19769)
Secretário: Comandante Jorge Manuel Novo Palma (19566)
Vice-Secretário: Comandante Joaquim Rocha Afonso (20312).
Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”
Durante o exercício de 2011, a Secção de Geografia dos Oceanos (doravante SGO ou Secção) deu
continuidade às Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” com a finalidade de contribuir para a
consciencialização pública relativamente à importância dos oceanos e das zonas costeiras, em termos
dos valores que representam e dos riscos que enfrentam. As acções desenvolvidas agruparam-se em
três grandes áreas:
a) Comemoração do Dia Nacional do Mar que, além de manter viva a data em que a Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar entrou em vigor em 16 de Novembro 1994, é uma
oportunidade para refletir sobre a temática dos oceanos e das zonas costeiras e prestar
reconhecimento público a uma individualidade ou instituição que, pela atualidade da sua obra, se
tenha distinguido no desenvolvimento e divulgação da cultura do mar.
b) Agenda do Oceano atende às questões relativas ao oceano e às suas margens que foram abordadas
nos âmbitos internacional, europeu e nacional, mediante a divulgação, a discussão e o
acompanhamento do seu implemento.
c) Divulgação da Nossa Cultura do Mar nas suas diversas expressões, incluindo a vulgarização do
conhecimento oceanográfico, de modo a contribuir para uma renovada assunção do mar, desígnio
permanente de Portugal.
Importa realçar que em 2011 o Programa de Atividades, designado Jornadas “A Sociedade Civil e o
Mar”, foi aprovado na sessão ordinária de 7 de Outubro de 2010 com o propósito de se desenvolver
sob “O Oceano e os Jovens”; este tema foi adotado na sessão ordinária seguinte, de 9 de Dezembro,
que deste modo se associou às comemorações do Ano Internacional da Juventude proclamado pelas
Nações Unidas. No entanto, não surgiram oportunidades para aplicar aquele tema, pelo que acabaram
por prevalecer outros tópicos igualmente significativos da Agenda do Oceano de âmbito
internacional, europeu e nacional, além da comemoração do Dia Nacional do Mar e da divulgação da
Nossa Cultura do Mar:
a)
10 de Fevereiro, sessão de discussão pública da proposta do Plano de Ordenamento do Espaço
Marítimo (POEM) e do respectivo Relatório Ambiental.
b)
12 de Março, sessão “Memórias de Fragateiros”.
c)
20 de Maio, sessão comemorativa do Dia Europeu do Mar.
d)
2 de Setembro, 2.º Encontro da Rede Nacional da Cultura do Mar.
e)
9 de Setembro, entrega da versão final da SGO do protocolo de cooperação a estabelecer entre
a Sociedade de Geografia de Lisboa, a Academia de Marinha, o Fórum Permanente para os Assuntos
do Mar e o Centro Nacional de Cultura.
f)
22 de Setembro, sessão “A nova Política Comum das Pescas: Que expetativas?”.
g)
13 de Outubro, sessão evocativa do Dia Internacional para a Redução das Catástrofes.
h)
16 de Novembro, jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar.
No planeamento e execução destas ações, procurou privilegiar-se o trabalho em cooperação por
intermédio de objetivos comuns, o que permitiu caminhar em parceria com diversas instituições,

and Coastal Law, pela sua comunicação intitulada “The ‘Rainbow’: The First National Marine
Protected Area Proposed Under the High Seas”.
(xiii) Ao consócio Doutor José Xavier foi atribuído o prestigiado Martha T. Muse Prize for Science
and Policy in Antarctica de 2011, devido ao excecional trabalho de investigação, à liderança na
formulação do programa português para a Antártida e ao sucesso alcançado no lançamento do
programa educativo Latitude 60!
Divulgação da Nossa Cultura do Mar
1)
No âmbito da Secção
a)
Em 14 de Abril, realizou-se o prólogo do 2.º Encontro da Rede Nacional da Cultura do Mar
organizado pela Sociedade de Geografia para iniciar o processo de planeamento do 2.º Encontro com
base na disponibilidade do seu acolhimento por parte do Município da Póvoa de Varzim em 2 de
Setembro de 2011. Volvidos sete anos sobre a data de realização do 1.º Encontro, a impressão
generalizada é que a RNCM se tem afirmado como rede informal de diálogo sobre a nossa realidade
patrimonial costeira, estuarina e fluvial. Como temas da agenda do próximo Encontro da RNCM
foram escolhidos os seguintes: a sustentabilidade patrimonial das embarcações tradicionais e o
desafio da apropriação do Mar pelos Portugueses. Dois temas centrais que relevam do incessante
processo de construção e reconstrução do património marítimo e da participação decisiva das
comunidades ribeirinhas com incidência numa aceção plural da cultura do mar (tão só as
comunidades piscatórias mas outros grupos sociais ligados aos diversos usos do mar e ao seu
usufruto), na autenticidade e preservação das embarcações tradicionais, no desafio de musealização
desta realidade viva para além da sua memória e numa perceção renovada da população portuguesa
sobre os valores do Oceano e das suas margens e dos riscos que sobre eles impendem. Outro aspeto
abordado foi a possibilidade do Encontro ter transmissão direta on-line, o que permitiria uma
participação alargada ao âmbito nacional por parte de todos aqueles que não possam deslocar-se à
Póvoa de Varzim.
b)
Em 14 de Abril, em reconhecimento da importância sociocultural das comunidades marítimas
portuguesas, antigas e actuais, foi lançado o projeto de Pesquisa Bibliográfica sobre Culturas
Marítimas que tem por objetivos: Proceder a uma pesquisa bibliográfica de obras que descrevam,
caracterizem e analisem as referidas comunidades; organizar os resultados dessa pesquisa numa base
de dados informática; numa fase conclusiva do projecto, publicar em papel uma versão adequada
desses mesmos resultados; em resultado desta divulgação, contribuir para pôr em evidência e sugerir
as questões e subtemas merecedores de atenção, investigação e aprofundamento por parte dos
cientistas sociais, ou facilitar a candidatura a apresentar a concursos para financiamento de projectos
de investigação. O projecto enquadra-se nas atividades da Sociedade de Geografia e, nestas
condições, o coordenador no grupo de trabalho reporta ao seu Presidente por intermédio do
Presidente da SGO. A SGL assegura a integração da base de dados informática que resultará do
projeto no seu Site na Internet e providencia a sua manutenção e bem assim a edição em papel do
resultado da pesquisa, segundo modalidade a definir; garante ainda o reconhecimento dos direitos
autorais dos membros do grupo de trabalho, individualmente identificados, bem como a segurança
informática da informação por eles produzida. Por oferta voluntária e cooptação, constituiu-se um
grupo de trabalho para levar a cabo a execução do projeto, assegurando o Prof. João Freire (doutor
em sociologia e professor catedrático aposentado do ISCTE-IUL) a coordenação do trabalho do
grupo e do projeto, na qualidade de membro da CEPSE – Cooperativa de Estudos e Intervenção em
Projectos Socioeconómicos.
2)
Parcerias internas e externas
a)
Em 19 de Fevereiro, realizou-se o encontro “Compreender a paisagem cultural do Tejo e os
seus valores”, organizado pela Associação Tagus Universalis Portugal com o apoio da SGL e
Administração da Região Hidrográfica do Tejo, IP, com o propósito de apresentar a ideia da
candidatura do Tejo ibérico para inscrição na Lista de Património Mundial da UNESCO e apreciar o
conceito de paisagem cultural aplicável a fim de conhecer as suas implicações em termos
institucionais, mormente a sua adequabilidade e a exequibilidade como candidatura transnacional.
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_No encerramento, o Presidente da SGL, Prof. cat. Luís Aires-Barros, enalteceu o contributo
prestado por esta sessão para um melhor conhecimento da Política Marítima Integrada da União
Europeia e agradeceu aos participantes a respetiva intervenção.
3)
Outras acções externas com incidência na percepção portuguesa da Agenda do Oceano
a)
No âmbito internacional
(i)
O relatório inter-agências das Nações Unidas para a Conferência sobre Desenvolvimento
Sustentável (Rio + 20) sobre o Projeto para a Sustentabilidade dos Oceanos e Costas.
(ii)
A plataforma de Durban, o quadro negocial saído da 17ª Conferência das Partes (COP17) da
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas realizada na África do Sul entre
28 de Novembro e 11 de Dezembro.
b)
No âmbito europeu
(i)
A aprovação pelo Parlamento Europeu em 9 de Março de 2011 de orientações para a
elaboração da Estratégia Europeia para a Região Atlântica (Resolução P7_TA(2011)0089 de 9 de
Março de 2011).
(ii)
A adoção pela Comissão Europeia de um conjunto de propostas relativas à modernização e
simplificação da Política Comum das Pescas (PCP), em 13 de Julho.
(iii) A conferência de Lisboa sobre o Atlântico, sob o tema “Economia e Ciência Marítimas para
um Desenvolvimento Sustentável da Europa”, para apresentação e discussão da Estratégia Marítima
Atlântica (proposta pela Comissão Europeia).
(iv)
Proposta pela Comissão Europeia do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca, em
2 de Dezembro.
c)
No âmbito nacional e dos PALOP
(i)
A atribuição do Prémio Gulbenkian/Oceanário de Lisboa 2010 ao projeto “Conhecer para
preservar a biodiversidade marinha de Pemba (Cabo Delgado, Moçambique)”, em 19 de Janeiro.
(ii)
A apresentação do Relatório do Estado do Ambiente 2009 e do quarto Relatório sobre “O
Ambiente na Europa – situação actual e perspectivas 2010 (SOER 2010)“ pela Agência Portuguesa
do Ambiente, em 11 de Março,
(iii) A realização do Salão NAUTICAMPO, da EXPOMAR – Feira do Mar e das Actividades
Náuticas de Olhão, do Festival dos Sabores do Mar de Peniche, da Feira Nacional de Parques
Naturais e Ambiente em Olhão, do INTERPESCAS – Salão Internacional do Mar, Pescas e
Aquicultura em Aveiro, da I Feira da Pesca de Setúbal e das Jornadas da Ria de Aveiro 2011, o
Fórum do Mar, que incluiu uma Feira sobre a economia do Mar.
(iv)
A criação pela revista digital Transportes & Negócios do primeiro site português dedicado ao
transporte marítimo de curta duração, em 28 de Fevereiro, além do número crescente de sites com
agendas de setores marítimos.
(v)
O falecimento súbito do Eng. António Duarte Silva, uma figura pública empenhada na causa
do Mar, em 31 de Março.
(vi)
O lançamento de uma petição pública conducente à criação na próxima legislatura de uma
Comissão Parlamentar Permanente para as Políticas do Mar, em 18 de Abril.
(vii) As iniciativas académicas “MARGov – Governância Colaborativa de Áreas Marinhas
Protegidas”, o Programa Avançado em Estudos do Mar (“O Mar na sustentabilidade do
desenvolvimento português”), a I Conferência Internacional de Engenharia e Tecnologia Marítima
(Martech 2011) e o Encontro “Mar Português – Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento”,
com o enunciado da Declaração do Algarve.
(viii) O Concurso Nacional Kit do Mar.
(ix)
O Congresso do Centenário do Turismo em Portugal.
(x)
A integração do arquipélago das Berlengas na Rede Mundial de Reservas da Biosfera, em 30
de Junho.
(xi)
A comemoração dos 75 anos da Escola Naval, em 2 de Novembro.
(xii) Atribuição à Professora Doutora Marta Chantal Ribeiro do Prémio Gerard J. Mangone de
2010, conferido anualmente ao autor do melhor artigo publicado no International Journal of Marine

adiante referidas, a quem se agradece o patrocínio e apoio prestados, sem os quais não seria possível
conferir a dignidade e a visibilidade indispensáveis. Uma palavra final de reconhecimento para todos
os participantes nas Jornadas.
Dia Nacional do Mar de 2011
Por sua iniciativa, a Sociedade de Geografia de Lisboa (doravante Sociedade de Geografia ou SGL)
associou-se à celebração do Dia Nacional do Mar, em 16 de Novembro de 2011, promovendo uma
jornada comemorativa sob o tema “Dos Mares, dos Estuários e dos Rios: Por uma Perceção Plural
das suas Culturas”, na sequência da deliberação tomada no 2.º Encontro da Rede Nacional da Cultura
do Mar (RNCM), realizado na Póvoa de Varzim em 2 de Setembro findo, que passou a designá-la por
Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios (RNCMR). A bateira foi eleita como símbolo desta
jornada comemorativa, representada no cartaz do Dia Nacional do Mar, no carimbo comemorativo e
no projeto da medalha comemorativa. A jornada decorreu no edifício da SGL, de acordo com o
programa seguinte:
1)
Em 8 de Novembro foi inaugurada a exposição “Embarcações Tradicionais Portuguesas –
Arte & Engenho”, que esteve patente, no átrio, até ao dia 25 de Novembro. Esta exposição foi
patrocinada e organizada pela Associação das Indústrias Navais e depois confiada ao Museu de
Marinha.
2)
Os CTT – Correios de Portugal, S.A. associou-se à celebração do Dia Nacional do Mar
emitindo um carimbo comemorativo, o qual representa uma bateira-avieira com a legenda “CTT
LISBOA, 2011.11.16”. Na manhã do dia 16 de Novembro, na abertura do posto de correio montado
no átrio, teve lugar uma singela cerimónia de aposição daquele carimbo comemorativo em que
participaram o Presidente da Sociedade de Geografia, Prof. Cat. Luís Aires-Barros, o Diretor de
Filatelia, Dr. Raul Moreira, e o representante do Projeto da Cultura Avieira a Património Nacional,
Dr. João Serrano. O mesmo posto esteve em funcionamento durante a manhã para aposição do
mesmo carimbo nas correspondências que lhe foram apresentadas; para esse efeito, foram
graciosamente distribuídos bilhetes-postais sobre o cartaz do Dia Nacional do Mar, projeto da
medalha comemorativa e carta hidrográfica com o traçado da proposta de extensão da plataforma
continental portuguesa, cuja edição foi patrocinada pelo Instituto Hidrográfico.
3)
No auditório Adriano Moreira:
a) Às 14h30, o Presidente da SGL, Prof. Catedrático Luís Aires-Barros, abriu a sessão.
b)
Seguiu-se uma breve explicação sobre “A exposição Embarcações Tradicionais Portuguesas –
Arte & Engenho e o Projeto DORNA”, patente no átrio, pelo Eng. Filipe Duarte, Diretor Técnico da
Associação das Indústrias Navais (AIN), que sucintamente apresentou o Projeto DORNA
(Desenvolvimento Organizado e sustentável de Recursos no Noroeste Atlântico) inserido no
Programa Espaço Atlântico, que é financiado pela Comissão Europeia através do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER); aquele Projeto visa promover a conservação e o restauro do
património náutico tradicional das regiões da costa atlântica europeia, mormente as embarcações e os
estaleiros tradicionais, como elemento endógeno de desenvolvimento local. A Associação das
Indústrias Navais é o único parceiro português de seis do Projeto (mais quatro espanhóis e um
escocês coordenados pela Diputación Provincial de Coruña) foi incumbida de coordenar o
desenvolvimento da marca BATE (Barco Atlântico Tradicional Europeu) e do sítio das embarcações
tradicionais. Terminou a sua intervenção referindo o portal da AIN (www.ain.pt/) para consultar o
Projeto DORNA e propondo que por intermédio da RNCMR se promovesse a criação de um museu
marítimo virtual português onde fosse possível inserir toda a informação disponibilizada pelos
membros da Rede.
c)
Entre as 15h00 e as 17h00, decorreu a Mesa-redonda que teve por finalidade lançar o debate
no âmbito da RNCMR sobre uma perceção plural das culturas marítimas, estuarinas e lagunares e
fluviais, racionalizada em torno da bateira, embarcação originária da Ria de Aveiro, instrumento de
trabalho de comunidades piscatórias e, ou, agrícolas que navegaram ao longo da costa até ao estuário
do Tejo (para a pesca do sável) e do Sado e que a partir da Praia de Leiria demandaram por via
terrestre o curso médio do Tejo (os avieiros). Foi moderador o Prof. Doutor Henrique Souto que,
neste contexto, referiu ser a bateira, uma embarcação tradicional portuguesa, o elo de ligação das
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culturas dos muitos mares das nossas comunidades ribeirinhas. Os tópicos seguintes foram
sucessivamente abordados por:
(i)
“As Bateiras: Sua Genealogia, Tipologia e Distribuição Geográfica”, Arq. Carlos Carvalho;
(ii)
“As Bateiras da Ria de Aveiro”, Cte. António Marques da Silva;
(iii) "Tipologias das Embarcações Avieiras – Enquadramento nos Ecossistemas do Tejo",
complementado por uma exposição de modelos de embarcações, Arq. Fernando da Costa Simões
Dias;
(iv)
“Os Saveiros no Tejo”, Doutor Luís Martins;
(v)
“Os Avieiros do Tejo e o Museu dos Rios”, Dr. António Matias Coelho.
Seguiu-se um período de animado debate suscitado pelas intervenções anteriores, designadamente a
origem obscura da bateira (celta ou mediterrânica), a simplicidade da construção, a dificuldade da
classificação face à diversidade tipológica e designação e a sua diáspora, a partir da Laguna, ao longo
da costa ocidental e algarvia e o processo de adaptação estrutural às condições de operação locais; a
descrição da tipologia multifuncional das bateiras da ria de Aveiro; a evolução das primeiras
embarcações transportadas para o Médio Tejo pelos avieiros (barcos de pequena dimensão, baixos,
sem proa, de construção simples), sob a influência das bateiras chegadas por mar ao estuário do Tejo
(designadas por saveiros, embora a nomenclatura dos vários tipos de embarcações não seja
uniforme), com utilização de madeira abundante (freixo), levantando a proa e aumentando de
comprimento para poder também servir de habitação permanente; a bateira-avieira como elemento
essencial na Candidatura da Cultura Avieira a Património Nacional, conjuntamente com as precárias
habitações em terra suportadas em palafita, os saberes e a religiosidade; numa aceção mais
abrangente surge a designação genérica de meias-luas para incluir bateiras e saveiros, sendo o perfil
mais acentuado nas embarcações usadas na costa do que em águas interiores; menção na literatura a
Raul Brandão que, no seu roteiro do litoral, refere saveiro e distingue entre saveiros grandes e
pequenos consoante a dimensão das artes por eles empregues, e a Alves Redol que centra numa
embarcação, o saveiro, toda a saga dos avieiros; a memória de comunidades avieiras no concelho da
Chamusca, Mouchão de S. Brás e Porto das Mulheres, e do transporte fluvial por barcos de água
acima; ao invés, a presença avieira mantém-se viva em Constância nos ofícios de pescador, barqueiro
e carpinteiro naval; Constância, que sucedeu à antiga Vila de Punhete, guarda a relação profunda com
o Tejo e o Zêzere no Museu dos Rios em espólio dedicado ao transporte fluvial, à construção naval e
à pesca, mantendo a tradição da Festa de N. S. da Boa Viagem, padroeira dos marítimos, com bênção
das muitas embarcações do vale do Tejo que acorrem a Constância por altura da Páscoa; por fim, o
anúncio da intenção do Município de Constância mandar construir um varino de menor porte para
atender às condições de navegabilidade prevalecentes com o propósito de facultar formação,
promoção da imagem do Município e exploração turística. O moderador enalteceu o contributo
prestado pelos comunicadores e audiência em torno da bateira para uma perceção plural das culturas
marítimas, estuarinas e lagunares e fluviais.
(d)
17h30 – Sessão solene evocativa do Dia Nacional do Mar, presidida pelo Presidente da
Sociedade de Geografia que se encontrava ladeado pelo CAlm. José Seabra de Melo, em
representação de S. Ex.ª o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, pelo VAlm. Agostinho
Ramos da Silva, Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico, pelo Dr. Máximo Ferreira, Presidente da
Câmara Municipal de Constância, e pelo CAlm. José Bastos Saldanha, Presidente da Mesa da Secção
de Geografia dos Oceanos. Devido a impedimento de última hora, não foi possível a S. Ex.ª o
Secretário de Estado do Mar participar nesta sessão como era sua intenção. No decurso da sessão:
(i)
O CAlm. José Bastos Saldanha, Presidente da Secção de Geografia dos Oceanos, começou
por dar público agradecimento às seguintes entidades que, com a concessão do seu apoio, permitiram
concretizar esta jornada comemorativa: Gabinete do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada,
Instituto Hidrográfico, Museu de Marinha, Direção de Filatelia dos CTT – Correios de Portugal,
S.A., Associação das Indústrias Navais, Projeto da Candidatura da Cultura Avieira a Património
Nacional, Comandante Herlander Zambujo, Realizador Rui Cunha e Designer Laura Saldanha.
Depois, apresentou uma comunicação intitulada “Jornadas A Sociedade Civil e o Mar – Por uma
Literacia do Oceano”, em que deu conta da génese das mesmas Jornadas numa conferência por si

_Em seguida o Dr. Manuel Brito, vereador da Câmara Municipal de Lisboa com o pelouro da
protecção civil, educação e desporto, em representação do Presidente da mesma edilidade, destacou a
eficácia do modelo da estrutura da proteção civil de Lisboa, patente na comunicação do seu
responsável, Cor. Joaquim Pereira Leitão, em consonância com as preocupações da temática deste
Dia Internacional “Tornar as cidades mais resilientes: A minha cidade está a ficar pronta” e
corroborou a importância da participação dos cidadãos.
_ Em nome do Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, o CAlm. José Bastos Saldanha
encerrou a sessão, agradecendo a colaboração das individualidades e instituições participantes, o que
muito enriqueceu a evocação, designadamente o desenvolvimento do conceito de resiliência.
Realçou, em particular, o apoio inestimável facultado pelos Presidentes da Autoridade Nacional de
Proteção Civil e da Câmara Municipal de Lisboa que permitiu concretizar a organização do evento
em parceria, sinal claro de encorajamento relativamente ao futuro, e abordar a temática aniversariante
com o caso paradigmático da cidade de Lisboa.
e)
Em 14 e 15 de Novembro, a Secção de Ciências Militares, em parceria com a SGO, promoveu
um ciclo de conferências sobre “A Antártida, uma fronteira do futuro” que facultou uma abordagem
geopolítica e estratégica que integrou a dimensão científica. Dois membros da Secção, proferiram as
seguintes comunicações: “Retrospetiva sobre a Sociedade de Geografia de Lisboa e a Antártida,”.
CAlm. José Bastos Saldanha e “Investigação Cientifica na Antártida e o Programa Polar Português”
pelo Prof. doutor Gonçalo Vieira.
2)
Parcerias internas e externas
a)
Em 26 de Janeiro, a SGL, por intermédio da SGO, e o Departamento de Geografia e
Planeamento Regional da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (Universidade Nova de Lisboa)
organizaram em parceria uma sessão de discussão pública da proposta do Plano de Ordenamento do
Espaço Marítimo (POEM) que teve lugar naquela Faculdade.
b)
No dia 20 de Maio realizou-se uma sessão comemorativa do Dia Europeu do Mar, organizada
pelas Comissões Europeia (da SGL) e de Relações Internacionais e SGO, que contou com o apoio da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT).
Mais uma vez, esta celebração anual revestiu uma oportunidade de reflexão sobre temas e políticas
transetoriais que afetam as costas e os mares, tendo sido abordado, pela sua atualidade, o tema “A
Região Marítima Atlântica no contexto da União Europeia” face à aprovação pelo Parlamento
Europeu em 9 de Março de 2011 de orientações para a elaboração da Estratégia Europeia para a
Região Atlântica a comunicar pela Comissão durante 2011 e que o mesmo Parlamento pretende que
seja executada a partir de 2014 (Resolução P7_TA(2011)0089 de 9 de Março de 2011. Sob a
presidência do Prof. Cat. Luís Aires-Barros, intervieram:
_”O Dia Europeu do Mar e o significado da abordagem da Região Marítima Atlântica”, CAlm José
Bastos Saldanha (Presidente da Mesa da SGO);
_”A Estratégia Europeia para a Região Atlântica e o quadro complexo da Europa 2020 (estratégia de
crescimento europeu para a próxima década) e das políticas regional e marítima integrada”, Prof.
Doutor António Pinto Pereira (Docente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e vogal
da Comissão Europeia);
_”A Região Marítima Atlântica: implicações geo-estratégicas”, Prof. Doutor Armando Marques
Guedes (Vice-Presidente da Mesa da Comissão de Relações Internacionais da SGL);
_“O Arco Atlântico e a Estratégia Europeia para a Região Atlântica”, Dr. Fernando Nogueira
(Diretor de Serviços do Desenvolvimento Regional da CCDR-LVT);
Seguiu-se um interessante debate centrado num tema ainda pouco abordado e como tal suscetível de
concitar algumas dúvidas devido à especificidade da região atlântica – espaço dinâmico graças ao
transporte marítimo, à pesca, às energias marinhas, etc., periférico e com um ambiente frágil que
precisa de ser preservado. A dimensão geoestratégica da mesma região concitou uma atenção
particular nos domínios da segurança e da vigilância marítima e na esfera das relações comerciais
internacionais. Algumas incidências que não foram debatidas são particularmente sensíveis para
Portugal: as relações atlânticas, a periferia marítima vs. centralidade europeia e a coesão nacional vs.
Europa das Regiões marítimas periféricas e ultra-periféricas.
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_“Regime jurídico europeu de conservação de recursos pesqueiros”, Prof.ª Doutora Marta
Chantal Ribeiro (Faculdade de Direito da Universidade do Porto), e
_“Avaliação e gestão dos recursos pesqueiros do Continente”, Prof.ª Doutora Margarida
Castro (Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade do Algarve).
O segundo painel versou sobre ”A Nova Política Comum das Pescas: Implicações
Económicas e Sociais”, sob a moderação do Prof. Cat. Rui Junqueira Lopes (Escola de Ciências
Sociais da Universidade de Évora), com intervenções breves de:
_ “A pesca industrial”, Eng. Miguel Cunha (ADAPI – Associação dos Armadores das Pescas
Industriais e Empresa Testa & Cunhas S.A.), e
_“A aquicultura”, Dr. Francisco Ruano (Unidade de Aquicultura do Instituto Nacional de
Recursos Biológicos, I.P.).
No final de cada painel foram abertos debates que se revelaram muito intensos sobre o
objetivo central da reforma da Política Comum das Pescas, de tornar a pesca sustentável em termos
ambientais, económicos e sociais, e mais concretamente sobre planos plurianuais, rejeições, regime
de concessões transferíveis, subsídios, ordenamento da aquicultura, pesca lúdica, entre outros.
No encerramento, Sua Ex.ª o Senhor Secretário de Estado do Mar, Prof. Doutor Manuel Pinto
de Abreu, em breve improviso, abordou algumas questões candentes, designadamente sobre a
formulação participada da posição nacional e as capturas incidentais e referiu como processo
exemplar o reconhecimento pela Convenção OSPAR do campo hidrotermal Rainbow como sendo a
primeira área marinha protegida do alto mar. Em seguida, o Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís AiresBarros, enalteceu a oportunidade temática da sessão e a sua organização, agradeceu a presença do
Senhor Secretário de Estado do Mar e prestou homenagem à Prof.ª Doutora Marta Chantal Ribeiro,
que foi recentemente galardoada com o Prémio Gerard J. Mangone de 2010 atribuído anualmente ao
autor do melhor artigo publicado no International Journal of Marine and Coastal Law, intitulado
“The ‘Rainbow’: The First National Marine Protected Area Proposed Under the High Seas”,
entregando-lhe a primeira medalha comemorativa do Dia do Mar de 1999, mandada cunhar pela
SGL, em que é evocado o Professor Luiz Saldanha, pioneiro da exploração do oceano profundo.
d)
Em 13 de Outubro, a SGL (SGO) organizou uma sessão evocativa do Dia Internacional para a
Redução de Catástrofes, a qual se integrou na Campanha Mundial para a Redução de Catástrofes
2010-2011 sob o tema “Tornar as cidades mais resilientes: A minha cidade está a ficar pronta”.
Associaram-se à evocação a Câmara Municipal de Lisboa, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e
o Instituto de Meteorologia. Sob a presidência do Prof. cat. Luís Aires-Barros, que abriu a sessão,
interveio depois o Prof. cat. Luís Mendes Victor que abordou o ”Significado da comemoração do Dia
Internacional para a Redução de Catástrofes”. Seguiram-se duas oportunas comunicações: ”O
Âmbito Institucional da Redução de Catástrofes”, pelo Mestre Henrique Vicêncio e “Cidades:
Riscos, Vulnerabilidades e Resiliência”, pela Doutora Carmen Diego Gonçalves. Cerca das 17h00,
iniciou-se o painel ”A Redução dos Riscos de Catástrofes em Portugal: A minha cidade está a ficar
pronta”, moderado pelo Prof. Cat. Luís Mendes Victor com perspetivas breves apresentadas pelas
individualidades seguintes:
_ “Catástrofes meteorológicas”, Doutor António Viterbo,
_ “Vigilância sísmica”, Dr. Fernando Carrilho,
_”Ordenamento do território”, Eng. Eugénio Sequeira,
_ “Zona costeira”, Dr. José Hipólito Monteiro, e
_ “Proteção civil de Lisboa”, Cor. Joaquim Pereira Leitão.
O esperado debate ficou prejudicado devido ao adiantado da hora e procedeu-se, então, ao
encerramento da sessão, intervindo sucessivamente:
_o Eng. José Oliveira, Diretor Nacional de Planeamento de Emergência, em representação do
Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que referiu a importância da celebração e o
elevado contributo das comunicações apresentadas, realçando a necessidade de interessar um número
crescente de cidadãos na prevenção de catástrofes mediante uma ação concertada em termos de
informação e sensibilização públicas.

proferida em 16 de Novembro de 1998 sobre “A Sociedade de Geografia e o Mar”, porventura a
primeira celebração do Dia do Mar, a partir de um projeto de reativação da Secção de Geografia dos
Oceanos em que os seus promotores “assumiram o compromisso de realizar uma análise permanente
dos resultados das acções encetadas, que lhes permitisse ou prosseguir naquela linha de ação ou
arrepiar caminho e tentar, com humildade e redobrada tenacidade, reencontrar esteira mais
promissora”. Em seguida, perante a Sociedade Portuguesa, a quem sempre se dirigiu aquele
compromisso, fez o balanço das Jornadas, dos êxitos e dos insucessos, indagando se o esforço valeu a
pena. A resposta afirmativa decorreu do contributo prestado desde 1999 para criar e manter um
ambiente propício à chamada literacia plural do Oceano; referiu, em particular, a RNCMR e, mais
recentemente, a atualização periódica da Agenda do Oceano. Anunciou a propósito que, atenta à
pertinência temática, a Sociedade de Geografia de Lisboa vai propor por ocasião do Dia Internacional
da Literacia, em 8 de Setembro próximo, a celebração desta efeméride, o encerramento da Década
das Nações Unidas sobre Literacia: Educação para Todos (2003-2012) e a convocatória de um
Encontro Nacional sobre Literacia. A terminar, agradeceu em seu nome e da Sociedade de Geografia
de Lisboa a todos quantos, no dia-a-dia, tornaram as Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” uma
realidade viva e atuante.
(ii)
Em seguida, o CAlm. José Seabra de Melo, em representação de S. Ex.ª o Almirante Chefe do
Estado-Maior da Armada, teceu algumas considerações, breves, sobre a atualidade dos assuntos do
Mar que considerou ser tempo de assumir uma atitude proativa, corajosa e de otimismo para
ultrapassar atavismos de ineficácia, de falta de concertação e de protagonismo, face a um processo de
mudança institucional em curso e, como tal, vulnerável a perturbações neste ambiente. E a finalizar
aludiu a uma frase do Professor Ernâni Lopes que “coisas importantes dizem-se de forma simples”
para invocar “o Mar como desígnio nacional”.
(iii) Ao encerrar a sessão, o Presidente da SGL agradeceu às individualidades que participaram na
mesa-redonda e na sessão solene e bem assim à interessada audiência nesta jornada comemorativa
que associou à celebração do Dia Nacional do Mar a abordagem de temas de candente actualidade
como foi o caso da cultura plural do Mar e da literacia do Oceano; e não deixou de assinalar a
evocação pela Sociedade de Geografia de Lisboa de dois monarcas da nossa História, com ligação ao
mar: o Rei D. Dinis, por ocasião do 700.º aniversário do seu nascimento e o Rei D. Luiz pelo seu
150.º aniversário de nascimento.
c)
Outras iniciativas da SGL
(i)
O cartaz do Dia Nacional do Mar de 2011, concebido pela designer Laura Saldanha a partir de
uma belíssima fotografia de uma bateira ao alvorecer na ria de Aveiro, gentilmente cedida pelo
prestigiado realizador Rui Cunha, evidencia esta embarcação (instrumento de trabalho de
comunidades litorâneas, lagunares e fluviais) como imagem representativa de uma pluralidade de
culturas e símbolo desta jornada comemorativa. A tiragem de 500 exemplares em formato de bilhetepostal teve o patrocínio do Instituto Hidrográfico.
(ii)
A edição de um folheto sobre a comemoração pública do Dia Nacional do Mar que
inclui o programa do dia 16 de Novembro na Sociedade de Geografia, podendo servir de memória da
jornada comemorativa.
(iii) Este ano, devido à gravíssima crise financeira e económica, a SGL suspendeu a iniciativa de
cunhagem anual de uma medalha comemorativa encetada em 1999. No entanto, com a prestimosa
colaboração do consócio Comandante Herlander Valente Zambujo entendeu reproduzir o projeto da
Medalha Comemorativa do Dia Nacional do Mar de 2011, cujo anverso procura simbolizar o tema
"Dos Mares, dos Estuários e dos Rios: Por uma Perceção Plural das suas Culturas” com a
representação de uma bateira avieira do Tejo. No reverso, apresenta-se o símbolo do Dia Nacional do
Mar (alevino sobre uma concha) de um desenho do Professor Luiz Saldanha e menciona-se o dia 16
de Novembro de 1994, data de entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar. A tiragem de 500 exemplares deste projeto em formato de bilhete-postal teve o patrocínio do
Instituto Hidrográfico.
4)
Outros eventos associados à comemoração do Dia Nacional do Mar:
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a)
Em 16 de Novembro, sessão “Saberes de Mar: uma conversa de sabe(o)res em torno da seca
do peixe”, no âmbito das comemorações do Dia Nacional do Mar, organizada pelo Museu Joaquim
Manso (no Sítio, Nazaré).
b)
Em 16 de Novembro, inauguração da exposição “Sal de Olhão”, no âmbito das
comemorações do Dia Nacional do Mar, organizada pela Câmara Municipal de Olhão, no edifício do
Compromisso Marítimo em Olhão.
c)
Em 16 de Novembro, comemoração do Dia Nacional do Mar na Póvoa de Varzim pela
Biblioteca Municipal Rocha Peixoto com uma iniciativa original de poesia e música dedicada a
alunos.
Agenda do Oceano
1)
No âmbito da Secção:
a)
Durante o ano de 2011, a Sociedade de Geografia de Lisboa, por intermédio da sua Secção de
Geografia dos Oceanos, procedeu à divulgação periódica da Agenda do Oceano, com o propósito de
identificar as questões relativas ao oceano e às suas margens que foram sendo abordadas nos âmbitos
internacional, europeu e nacional, de modo a permitir o seu acompanhamento e eventual debate.
Assim, destacaram-se:
(i)
No âmbito internacional
–
O lançamento da Década das Nações Unidas sobre Biodiversidade, 2011-2020.
–
A preparação da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +
20).
–
O Dia Mundial da Água: “Água e Urbanização”.
–
O Dia Internacional dos Museus e Sítios: “Água: Cultura e Património”.
–
O Dia Internacional dos Museus: “Museu e Memória: Os objectos contam a vossa história”.
–
O Dia Mundial dos Oceanos: “Os nossos oceanos: tornando verde o nosso futuro”.
–
O Dia Mundial da Hidrografia: “Recursos humanos: elemento-chave no sucesso da
hidrografia”.
–
O Dia Mundial do Mar (IMO): “Pirataria Marítima – Articulando Respostas”.
–
O Dia Internacional para a Redução de Catástrofes.
(ii)
No âmbito europeu
–
O Livro Verde e a reforma da Política Comum das Pescas.
–
A Estratégia Europeia para a Região Atlântica e a Conferência de Lisboa.
–
O Dia Europeu do Mar.
–
As Jornadas Europeias do Património: “Património e Paisagem Urbana”.
(iii) No âmbito nacional
–
A extinção da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental e a
transferência da sua missão para a Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar.
–
O Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo.
–
A dinâmica regional da economia do mar.
–
A crise da dívida pública e as condições de empréstimo de 78 mil milhões de euros, a crise
política, as eleições para o Parlamento, o Programa do XIX Governo Constitucional (o Mar como
vetor essencial do desenvolvimento) e a Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional (modelo de
organização e articulação das áreas funcionais atinentes aos assuntos do Mar).
–
O Dia da Marinha.
–
O Dia da Marinha do Tejo.
–
A Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios.
–
O Dia Nacional do Mar.
A Agenda manteve-se em atualização constante (por exemplo, para referir os diplomas oficiais), sem
preocupação de centralizar a divulgação em tempo útil de todos os dados que foram anunciados, o
que se revelaria ineficaz. Foram compilados cerca de 460 eventos relativos ao mar, de que apenas 4%
têm a sua origem internacionalmente. As principais fontes são, por ordem decrescente: museus e
respetivas associações de utentes, 12,9%; Diários da República, 12,7%; organismos oficiais, 9%;
Sociedade de Geografia de Lisboa, 8,8%; Academia de Marinha, 8,3%; investigação do mar, 8%;

centros e associações náuticos, 7%; economia, 4,2%; autarquias, 2,4%; fundações, 2,4%. O critério
de compilação baseou-se na análise objetiva da relação dos dados com o oceano e as suas margens,
cuja aplicação pôde, em certos casos, revelar-se subjetiva; doutro modo, por não se considerar o
esforço de compilação sistemático e exaustivo em termos intersetoriais, os dados obtidos valem
apenas pelo seu conjunto, e, como tal, não podem ser entendidos como uma amostragem do universo
nacional. Nestas circunstâncias, os dados evidenciam uma surpreendente iniciativa pela quantidade,
distribuição de fontes e diversidade temática, embora, por vezes, os tópicos abordados sobre as várias
problemáticas marítimas sejam genéricos e aparentemente desligados da Agenda do Oceano; além
disso, é notória a recorrência desses temas, o que pode contribuir para uma saturação e consequente
desinteresse do pequeno segmento da população portuguesa literato em assuntos do mar. Para além
dos dados atinentes a cada evento (e a informação deles decorrente), o que está em causa é o
contributo potencial, concertado, para uma informação que se proponha criar um ambiente favorável
para elevar o nível de literacia em assuntos do mar da população portuguesa; um tal propósito só
poderá ser desenvolvido com a participação das principais entidades geradoras de dados marítimos
por intermédio da constituição de uma plataforma de cooperação para uma literacia do Oceano que
procure articular os conteúdos dos respetivos programas de atividades anuais.
b)
Em 10 de Fevereiro, decorreu uma sessão sobre a proposta do Plano de Ordenamento do
Espaço Marítimo (POEM) e do respectivo Relatório Ambiental que foi organizada pela SGL (SGO)
em parceria com o Fórum Permanente para os Assuntos do Mar (FPAM) e o apoio da Direcção-Geral
do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) e do Instituto da Água
(INAG) e se integrou no processo de discussão pública que decorreu entre 29 de Novembro de 2010
e 22 de Fevereiro de 2011. A sessão foi aberta pelo Presidente da SGL, Prof. cat. Luís Aires-Barros, e
o tema introduzido por um painel moderado pelo Prof. doutor Sérgio Claudino com intervenções
breves sobre:
_”Apresentação da proposta do POEM”, Arq.ª Maria Margarida Almodôvar (INAG);
_”O POEM no contexto do nosso sistema de gestão territorial”, Arq. Vitor Campos (Director-geral
da DGOTDU e SGL);
_”Recursos vivos e POEM”, Prof. Carlos Reis (FCL, FPAM e SGL/CPN);
_”Comentários à concetualização da proposta do POEM”, CAlm. José Bastos Saldanha (SGL/SGO).
Seguiu-se um intenso debate que de início se centrou nas comunicações anteriores e depois se
alargou ao método de planeamento adotado e à sua concretização prática. Na sequência desta sessão,
a SGL e o FPAM entenderam manifestar a sua posição conjunta em documento que foi enviado por
e-mail ao Presidente do INAG em 22 de Fevereiro de 2011 (e que está apenso à ata da sessão de 12
de Maio de 2011 da SGO); nesse documento, consideraram ser a proposta do POEM inadequada
como plano setorial e adiantaram ser necessário: criar o enquadramento jurídico adequado à
aplicação do POEM fora do mar territorial; conferir um regime jurídico próprio à totalidade dos
espaços marítimos sob soberania e jurisdição nacional e encetar uma ampla reflexão sobre as
múltiplas incidências do processo em curso sobre o POEM com intervenção de todas as partes
interessadas.
c)
Em 22 de Setembro, com uma presença muito significativa de participantes, decorreu uma
sessão sobre “A Nova Política Comum das Pescas”, com a finalidade de permitir uma reflexão inicial
sobre a reforma da Política Comum das Pescas, com base no conjunto de propostas relativas à sua
modernização e simplificação para ser apreciado e aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho durante o ano de 2012 de modo a entrar em vigor em 1 de Janeiro de 2013. A esta sessão,
seguir-se-ão outras no acompanhamento do mencionado processo deliberativo no âmbito europeu e
da formulação da posição nacional. O SCIAENA – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação,
no âmbito da aliança OCEAN2012 de organizações não-governamentais, colaborou com este evento
apresentando a exposição fotográfica "Um Regresso ao Futuro", por si organizada, que esteve patente
no átrio da Sociedade de Geografia de Lisboa até ao dia 30 de Setembro corrente. A sessão iniciou-se
com uma comunicação do Dr. Eurico Monteiro sobre ”O significado da Nova Política Comum das
Pescas”, a que se seguiram dois interessantes painéis. O primeiro, “Incidências institucionais e
ambientais” foi moderado pelo Dr. José Almeida Serra com apresentações breves sobre:
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