Excelentíssimos Consócios
1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
O ano de 2012 propiciou um amplo conjunto de atividades culturais de que me permito
salientar as de maior projeção quer intra-muros quer para o exterior. Relava-se o papel fundamental
que as Comissões Gerais e as Secções Profissionais tiveram na organização das diversas
conferências symposia, congressos, etc.
Começarei por referir o Ciclo de Conferências sobre cidades da Africa lusófona, organizado
pela Comissão Africana. Foram apresentadas visões não só históricas, mas também prospectivas das
capitais dos países lusófonos.
Teve interesse especial o ciclo de debates “Conferência das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento sustentável (Rio + 20) que decorreu de Março a Junho.
A Comissão para a Proteção da Natureza organizou uma conferência sobre “A Floresta e a
crise-cenários e consequências para a biodiversidade”, que foi muito apreciada.
A Secção de Geografia dos Oceanos promoveu as “Jornadas comemorativas do Dia Europeu
do Mar” a 21 de Maio. A Comissão Asiática dedicou uma sessão, em que intervieram vários
oradores, à figura relevante de Macau que foi o Monsenhor Manuel Teixeira.
A Secção de História promoveu as Jornadas da Memória. Foi um ciclo de conferências em
que se evocaram historiadores notáveis que ao país e à SGL dedicaram muito da sua vida e saber.
Foram eles os Profs. Jorge Braga de Macedo, Justino Mendes de Almeida, Joaquim Veríssimo
Serrão, Fernando Castelo-Branco e Virgínia Rau. Foram convidados para falar sobre estas
personalidade professores e investigadores de nomeada.
Momento alto do ano cultural foi a Exposição sobre o espólio de Henrique de Carvalho e a
Conferência Internacional “Memórias de um explorador. Constituição de saberes em finais do
século XIX”. Esta Exposição esteve aberta ao público de 29 de Junho a 30 de Setembro; foi visitada
por dilatado número de interessados. No lançamento do magnífico Catálogo da Exposição e recolha
das comunicações apresentadas à Conferência Internacional contámos com a colaboração do Dr.
Guilherme Oliveira Martins que fez a sua apresentação.
Teve grande repercussão, contando com a participação de grande número de comunicações
de autores nacionais e estrangeiros, o Congresso Internacional “Os franciscanos no mundo lusohispânico: história, arte e património”. Este Colóquio foi organizado pela Secção da Ordem de
Cristo e a Expansão.
De igual modo foi muito participada a Conferência Internacional “Angola: leitura de um país
em mudança” organizada pela Comissão Africana. Contou com a participação de nove professores
e/ou investigadores angolanos que traçaram de modo muito bem sistematizado as perspetivas de
Angola hoje e as prospetivas de Angola no futuro. Desde o crescimento demográfico angolano, à
planificação do desenvolvimento social e económico do país, até ao mercado informal e seus
desafios vários, foram os temas apresentados e discutidos.
O Dia Internacional da Literacia foi evocado a 24 de Setembro pela realização do Colóquio
“A literacia em Portugal e no mundo”.
As Secções de Proteção da Natureza e da História da Medicina realizaram o Colóquio “As
termas das Caldas da Rainha - um valor patrimonial “único” a conservar e modernizar”. As suas
conclusões deverão ser apresentadas, oportunamente ao Senhor Ministro da Saúde.
Como é tradicional comemorou-se o Dia Nacional do Mar (a 16 de Novembro), tendo sido a
intervenção de fundo dedicada ao tema: “O Oceano - literacia e cidadania”.
Foi muito concorrido e participado por investigadores jovens e estudantes universitários, o I
Colóquio de Sistemas de Investigação Geográfica - tendências”.
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A 6 de Dezembro realizou-se uma sessão de homenagem à memória do Dr. Manuel Luciano
da Silva, com a entrega, a título póstumo, das insígnias do Grau de Comendador da Ordem de
Mérito pelo Chanceler das Ordens de Mérito Civil, Embaixador António Pinto da Franca.
Durante o ano perdemos, por falecimento, alguns sócios que muito deram da sua vida à
SGL. Recordo o Prof. Justino Mendes de Almeida que exercia as funções de Vice-Presidente da
SGL. Recordo ainda o General Manuel de Sousa Meneses e o Comandante Joaquim Soeiro de Brito
que foram Vices-Presidentes da SGL e colaboradores muito ativos. Colaboradores muito ativos que
também perdemos foram o Conselheiro Castro Lopo e o Eng. Ernesto Rafael. A todos deixo as
minhas homenagens nunca esquecendo o que deram à SGL e a mim como amigos que perdi.
2 – CONFERÊNCIAS E OUTROS ACTOS PÚBLICOS
Durante o ano de 2012 realizaram-se colóquios, conferências, sessões comemorativas, concertos e
outras atividades 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 2012 realizaram-se os seguintes actos
públicos:
Janeiro
9 – Conferência “Leitura sobre a cidade de Bissau”, promovida pela Comissão Europeia. Foi
oradora a Profa. Ana Vaz Malheiro.
17 - Conferência “Os incêndios florestais, a alteração da floresta portuguesa e a degradação da
paisagem”, promovida pela Secção de Ordenamento do Território e Ecologia. Foi orador o Prof.
Luciano Lourenço.
18 - Conferência “A Marinha de 1974 até agora. Um testemunho”, promovida pela Secção de
Transportes. Foi orador o Eng. José Carlos Gonçalves Viana.
23 - Conferência “Portugal e o Futuro. Desafios e Oportunidades”, promovida pelas Secções de
Economia e da Indústria. Foi orador o Sr. António Saraiva, Presidente da CIP - Confederação
Empresaria Portugal.
24 - Conferência “Perspetivas sobre o Processo de Paz no Médio Oriente”, promovida pela
Comissão de Relações Internacionais. Foram oradores os Drs. José Salomão Ruah e Braga Pires.
26 - Conferência “Luanda de ontem, Luanda de hoje e Luanda de amanhã: uma história singular”,
promovida pela Comissão Africana.
27 - Conferência “As relações profissionais como utente e na atividade assistencial”, promovida
pela Secção de História da Medicina. Foi orador o Prof. Joaquim Silveira Sérgio.
Fevereiro
1 - Sessão Comemorativa “Dia Mundial das Zonas Húmidas e Turismo”, promovido pela Secção
de Geografia dos Oceanos.
9 - Conferência “A Ilha do Faial nas Comunicações Transatlânticas dos Finais do Século XIX até
meados do Século XX”, promovida pela Secção de Transportes. Foram oradores: Sra. D. Yolanda
Corsepius e Eng. Francisco Silva.
23 - Conferência “O Professor Silveira Botelho, homenagem dos seus admiradores”, promovida
pela Secção de História da Medicina. Foram os oradores os: Dr. joão Xavier de Brito, Dr. Luís
Damas Mora, Dr. José Luís Dória e a Profa. Madalena Esperança Pina.
24 - Sessão Solene de atribuição do Prémio MIL – Personalidade lusófona ao Senhor Prof. Adriano
Moreira, promovido pelo Movimento Internacional Lusófono.
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Março
1 - Sessão “A proteção e conservação do meio marinho em Portugal e na União Europeia: o
implemento na Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha”, promovida pela Secção de Geografia dos
Oceanos.
8 - Assembleia-Geral Tagus Universalis.
13 - Conferência “Bartolomeo Marchionni: un mercante banchiere fiorentino a Lisbona (secolo
XV-XVI) ”, promovida pela Secção de Artes e Literatura. Foi orador o Prof. Francesco Guidi
Bruscoli.
15 - Conferência “Os transportes e a energia de que precisamos (mas não temos)”, promovida pela
Secção de Transportes. Foi orador o Eng. Luís Cabral da Silva.
19 - Conferência “Culturas Passadas e a Ordem Templária na Região de Tomar e Médio Tejo”,
promovida pela Secção de Ordem de Cristo e a Expansão. Foi oradora a Profa. Salete da Ponte.
21 - Conferência “A Geografia dos Espaços Marítimos: do Mundo a Portugal”, promovida pela
Secção de Geografia Matemática e Cartografia. Foi orador o Cte. Bessa Pacheco.
21 - Desfile de moda de Manuel Gonçalves, promovido pela Associação Nacional de Jovens
Empresários.
22 - Gravações para a TMN para campanha publicitária, promovida pela Empresa Page
Instruction.
23 - Dia Mundial da Água sob o lema: “Água e Segurança Alimentar” com uma mesa redonda
sobre “A Água: questão crítica da Conferência RIO + 20”, promovida pela Secção de Geografia dos
Oceanos.
26 - Lançamento do livro “Os Cardeais de Camarate” da autoria do Cor. João Santos Fernandes.
27 - Conferência “A outra energia alternativa - Bioenergia”, promovida pelas Secções de Economia
e de Indústria. Foi oradora a Profa. Benilde Mendes.
28 - Conferência “Contributos para a melhoria do sistema de mobilidade e do ordenamento do
território da cidade de Lisboa (1ª parte) ”, promovida pelas Secções de Ordenamento do Território e
Ecologia e de Transportes. Foi orador o Eng. Pompeu dos Santos.
29 - Apresentação do livro “António José de Almeida – Tribuno da República” da autoria da
Doutora Ana Paula Pires (livro de coleção do Parlamento) promovida pela Secção de História da
Medicina.
Abril
2 - Conferência “Os árabes na Península Ibérica (711-1492) ”, promovida pela Secção de Estudos
Luso-Árabes. Foi orador o Prof. Manuel Augusto Rodrigues.
4 - Conferência “Contributos para a melhoria do sistema de mobilidade e do ordenamento do
território da cidade de Lisboa (2ª parte) ”, promovida pelas Secções de Ordenamento do Território e
Ecologia e de Transportes. Foi orador o Eng. Pompeu dos Santos.
11 - Seminário Internacional “Biogeografia Moderna: Da Filogeografia e Genética da Paisagem
ao Ordenamento do Território promovido pela Secção de Ordenamento do Território e Ecologia.
12 - Conferência “Estados Unidos da América: Atlântico ou Pacífico”, promovida pela Comissão
de Relações Internacionais. Foi orador o Prof. Luís Leitão Tomé.
15 - Concerto da Academia de Santa Cecília.
16 - Conferência “Para um guia virtual de visita ao Convento de Cristo”, promovida pela Secção da
Ordem de Cristo e a Expansão. Foi orador o Arq. Sotero Ferreira.
17 - Conferência “A Urbanização em África”, promovida pela Comissão Africana. Foi orador o
Prof. Óscar Soares Barata.
18 - Conferência “Um Vagabundo do Universalismo Português”, promovida pela Secção de
Geografia Matemática e Cartografia. Foi orador o Eng. Luís Crespo de Carvalho.
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18 - Sessão comemorativa do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, promovida pela Secção
de Geografia dos Oceanos.
19 - Conferência “O novo quadro institucional dos assuntos do Mar em Portugal”, promovida pela
Secção de Geografia dos Oceanos, foi orador o Cte. João Fonseca Ribeiro.
20 - Conferência “A Geostatística nas Ciências da terra e do Ambiente: Alguns Casos de Estudo”,
promovida pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia. Foi orador o Prof. Jorge de Sousa.
23 - Debate “A Floresta e a Crise - Cenários e consequências para a Biodiversidade”, promovida
pela Comissão de Proteção da Natureza e pela Secção da Agricultura.
24 - Conferência “Livros italianos na grande livraria dos duques de Bragança na primeira metade
do século XVI: geografia, cultura e poder”, promovida pela Secção de Arte e Literatura. Foi oradora
a Profa. Ana Isabel Buescu.
Maio
3 - Conferência “Em nome da energia hidroeléctrica. Da memória centenária ao futuro
sustentável”, promovida pelas Secções de Economia e de Indústria. Foi orador o Eng. António Eira
Leitão.
9 - Conferência “O Atlas de Luís Teixeira de 1648”, promovida pela Secção de Geografia
Matemática e Cartografia. Foi orador o Cte. António Costa Canas.
10 - Reunião Extraordinária Conjunta "Portugal e Brasil na Lusofonia" organizada pela Academia
de Ciências do Ceará, Sociedade de Geografia de Lisboa, Sociedade Portuguesa de Estudos do
Seculo XVIII e Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas - Universidade de Lisboa.
17 - Ciclo Conferências comemorativo dos 250 de abolição da escravatura em Portugal, promovido
pelas Secções de História, Antropologia e Arte e Literatura e a s Comissões Africana, Americana,
Asiática e Europeia. Foi orador o Dr. João Abel da Fonseca.
18 - Ciclo de Conferências “Jornadas da Memória”, promovido pela Secção de História, em que foi
homenageado o Prof. Doutor Jorge Borges de Macedo. Foram oradores: a Profa. Doutora Maria do
Rosário Themudo Barata, o Prof. Doutor António Castro Henriques e a Profa. Doutora Cátia
Miriam Costa.
21 - Jornada comemorativa do Dia Europeu do Mar, promovida pela Secção de Geografia dos
Oceanos.
22 - Conferência “De passagem para o Oriente: a Lisboa de Alessandro Valignamo (1573/1574) ”,
promovida pela Secção de Arte e Literatura. Foi orador o Prof. Pedro Lage Correia.
22 - Dia Internacional da Biodiversidade, sobre o tema “Biodiversidade Marinha - Um Oceano:
muitos mundos de vida” com uma mesa-redonda sobre “Rio + 20: Que expetativas?”, promovido
pela Comissão de Protecção da Natureza e pela Secção de Geografia dos Oceanos.
23 - Lançamento do Livro “Processo Ritual e Tradição em Portugal - A partir da cultura da Zona
de Riba Côa - Figueira de Castelo Rodrigo”, da autoria do Prof. Dr. António Vermelho do Corral.
Foi promovido pela Secção de Antropologia e apresentado pelo Prof. Cat. João Pereira Neto.
23 - Lançamento do Livro “A História não acaba assim” da autoria de Miguel Sousa Tavares, pela
Editora Clube do Autor.
24 - Lançamento do Livro “Rota do Linho” pelo Dr. Manuel Martins Lopes Marcelo.
24 - Conferência “Palácio de S. Bento e a cripta dos Corte-Reais”, promovida pela Comissão
Côrte-Real. Foi oradora a Dra. Teresa Parra da Silva.
26 - Encontro “A Paisagem cultural do Tejo: Um processo de reconhecimento” sobre o
desenvolvimento em curso da paisagem cultural do Tejo Ibérico na Lista de Património Mundial da
UNESCO, promovido pela Secção de Geografia dos Oceanos.
29 - Conferência “Tempos de mudança: visitando os San no deserto do Kalahari”, promovida pela
Secção de Etnografia. Foi oradora a Profa. Doutora Sónia Frias.

6

30 - Workshop 1 “Archaeology as Antropology (1962) ”, promovido pela Secção de Arqueologia.
Vários oradores.
31 - Conferência “História Autêntica do Planeta Marte, de José Nunes da Matta”, promovida pela
Secção de Instrução Pública e pela Comissão de História e Filosofia das Ciências. Foi oradora a
Profª. Doutora Maria Luisa Malato Borralho.
31 - Apresentação do Livro “A otorrinolaringologia através da História da Medina”, da autoria do
Dr. João Clode e promovido pela Secção de História da Medicina. Foram oradores os Prof. António
Barreto e Dr. José Luís Dória.
Junho
6 - Conferência “Segurança Alimentar em África: Um desfio global, mas também local, promovida
pela Secção de Agricultura. Foi orador o Prof. Bernardo Pacheco de Carvalho.
11 - Conferência “D. Frei Manuel Coutinho - um freire da Ordem de Cristo na Diocese do Funchal
(1725-1741), promovido pela Secção da Ordem de Cristo e a Expansão. Foi oradora a Profa. Ana
Cristina Trindade.
11 - Evocação conjunta do Dia Mundial dos Oceanos sobre o tema “Trinta anos da Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar”, promovida pela Secção de Geografia dos Oceanos.
14 - Ciclo de Conferências comemorativo dos 250 anos de abolição da escravatura em Portugal,
promovido pelas Secções de História, Antropologia e Arte e Literatura e as Comissões Africana,
Americana, Asiática e Europeia, com a conferência “Olaudah Equiano/Gustavus Vassa autobiografia e identidade”. Foi orador o Prof. Mário Avelar.
19 - Reunião da Associação de Comandos.
19 - Seminário Ordens e Sistemas premiais em Portugal: Portugal, Etiópia e Suécia, promovida
pela Secção de Genealogia e Heráldica. Foram oradores os Dr. Fernando Correia da Silva, o Dr.
Vitor Escudero e o Arq. Segismundo Pinto.
20 - Conferência “A Medicina Hospitalar Portuguesa no tempo de João Vaz Corte-Real - a
importância do Hospital do Santo Espirito no preâmbulo do Hospital Real de Todos os Santos. Foi
orador o Prof. José Ferreira Coelho.
22 - Conferência promovida pelo Instituto Prometheus.
25 - Conferência “A Europa Central e Oriental e a Internacionalização das empresas portuguesas”
promovida pela Secção da Indústria e pela Comissão Europeia. Foi orador o Dr. Rui Paulo Almas.
27 - Conferência “Nexos securitários na União Europeu - oportunidades e constrangimentos”
promovida pela Comissão de Relações Internacionais. Foi oradora a Profa. Ana Paula Brandão.
27 - Conferência “Vestígios das comunidades rurais e marítimas da Baixa Estremadura, do século
V ao século X”, promovida pela Secção de Arqueologia. Foi orador o Dr. Guilherme Cardoso.
28 - Conferência “A Medicina Cientifica e a Politica Colonial Portuguesa no início do séc. XX: a
construção de uma agenda comum”, promovida pela Secção de História da Medicina. Foi orador o
Dr. Ricardo Themudo de Castro.
29 - Conferência “Memórias de um Explorador - Constituição de Saberes nos Finais do Século
XIX. Vários oradores
29 - Inauguração da Exposição “Memórias de um Explorador: A Coleção Henrique de Carvalho
da Sociedade de Geografia de Lisboa”.
Julho
13 - Ciclo de Conferências “Jornadas da Memória”, promovido pela Secção de História. Iniciou-se
com uma Sessão de Homenagem ao Prof. Doutor Justino Mendes de Almeida. Foi oradora a Profa.
Doutora Maria Isabel Rebelo Gonçalves.
24 a 28 - Congresso Internacional “Os Franciscanos no Mundo Luso-Hispânico: História, Artes e
Património”, promovido pela Secção da Ordem de Cristo e a Expansão”. Vários oradores.
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26 - Conferência “Ciência e Ternura: o contributo da Medicina para a reabilitação dos militares da
Grande Guerra”, promovida pela Secção de História da Medicina. Foi oradora a Doutora Cláudia
Ribeiro.
Setembro
2 a 8 - Congresso CREDIC.
14 - Sessão de Homenagem a Monsenhor Manuel Teixeira assinalando o 100º aniversário do seu
nascimento, promovida pela Comissão Asiática. Vários oradores.
14 - Lançamento do Livro “Harmonia e proporção, sobre o desenho arquitetónico no Ocidente e
no Oriente” pelo Prof. Doutor Mário Kong.
24 - Dia Internacional da Literacia e de encerramento da Década das Nações Unidas sobre
Literacia: “Educação em Portugal e no Mundo”, promovida pela Secção de Geografia dos Oceanos.
24 - Lançamento da obra “Memórias de um Explorador: A Coleção de Henrique de Carvalho da
Sociedade de Geografia de Lisboa”, que inclui o Catálogo da Exposição. A apresentação da obra
esteve a cargo do Prof. Guilherme Oliveira Martins.
26 - Concerto de fados promovida pela empresa Lisbon Loves Fado.
27 - Conferência “Cruz Vermelha - Vida por Vida”, promovida pela Secção de História da
Medicina. Foram oradores: Alm. Luís Gonzaga Ribeiro, Prof. Augusto Moutinho Borges e Profa.
Aldina Gonçalves.
28 - Ciclo de Conferências “Jornadas da Memória”, promovido pela Secção de História. Sessão de
Homenagem ao Prof. Doutor Joaquim Veríssimo Serrão. Foi oradora a Profa. Doutora Manuela
Mendonça.
Outubro
4 - Conferência “Uma Leitura, no entendimento da Cultura Organizacional da Administração
Pública, da Portaria de 22 de Setembro de 1858 de Sá da Bandeira, que através dela procurava
acabar com o designado «Serviço de Carregadores» mas cuja doutrina, interpretada de forma
restritiva e errónea, viria influenciar, durante mais de um século, a obrigatoriedade da cultura
algodoeira nalgumas regiões de Angola”, promovida pelas Secções de Antropologia e História e
proferida pelo Prof. João Pereira Neto.
9 - Conferência “Planeamento e satisfação residencial em bairros de Lisboa”, promovida pela
Secção de Ordenamento do Território e Ecologia. Foi orador o Dr. Carlos Cruz.
11 - Conferência “Navegação no rio Douro e Transporte fluvial do minério de Moncorvo”,
promovida pela Secção de Transportes. Vários oradores.
11 - Lançamento do livro do Cte. Alpoim Calvão “Honra e Dever” da editora Caminhos Romanos.
Realizou-se na Sala Portugal.
12 - Sessão Comemorativa Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, sobre o tema
“Mulheres e Jovens - A Força (in) Visível da Resiliência”, promovido pela Secção de Geografia dos
Oceanos. Vários oradores.
12 - Lançamento do Livro sobre “Tuberculose” da autoria do Dr. Pinto dos Santos
15 - Conferência “A Música na Ordem de Cristo”, promovida pela Secção da Ordem de Cristo e a
Expansão. Foi oradora a Mestre Cristina Maria de Carvalho Cota.
17 - Conferência “Artefactos metálicos de filiação mediterrânica da fraga dos Corvos (Macedo de
Cavaleiros) ”, promovida pela Secção de Arqueologia. Foi orador o Prof. João Senna-Martinez.
19 - Ciclo de Conferências “Jornadas da Memória”, promovido pela Secção de História. Sessão de
Homenagem ao Prof. Dr. José Castelo-Branco Chaves. Foi orador o Prof. João Pereira Neto.
20 - Lançamento do Livro de José Rodrigues dos Santos “A Mão do Diabo” da editora Gradiva.
Realizou-se na Sala Portugal.
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23 - Sessão Comemorativa do 60º aniversário da fundação da Academia Portuguesa de Ex-Libris,
promovida pela Secção de Genealogia e Heráldica, a que se seguiu a inauguração da exposição de
ex-líbris ARS GEOGRAPHICA.
23 - Conferência do Grupo ITAL FARMACO sobre Diabetes.
24 - Sessão de Informação do 7º Quadro da EU - Novas Oportunidades de I&DT para a
dinamização das empresas, promovida pela Secção dos Transportes. Vários intervenientes
25 - Conferência “Portugal e a Saúde na 2ª Guerra Mundial: Baixas na Frente Leste (1941-1944) ”,
promovida pela Secção de História da Medicina. Foi orador o Mestre Ricardo Carvalho da Silva.
25 - Conferência “A Nova PAC e a proteção da natureza”, promovida pela Comissão da Protecção
da Natureza. Foi orador o Prof. Doutor José Lima e Santos.
25 e 26 - Conferência Internacional “Angola: Leituras de um país em mudança”, promovida pela
Comissão Africana. Vários oradores.
30 - Seminário “Novas Investigações na História Interdisciplinar: Problemáticas da Investigação”,
promovido pela Secção de História e pelo Instituto Prometheus. Vários intervenientes.
Novembro
7 - Conferência “Cristóvão Colón Nobre Português”, promovido pela Secção de Geografia,
Matemática e Cartografia. Foi orador do Prof. Fernando Branco.
8 - Lançamento do Livro “Monte dos Perdigões” referente ao Século XIV no período de Luís
Freitas Branco.
12 - Conferência “Os Sousa Prego - Dados genealógicos”, apresentado pelo Dr. José Filipe
Menéndez na Abertura do Ano Académico de 2012-2013 da Secção de Genealogia, Heráldica e
Falerística.
15 - Colóquio “As Termas das Caldas da Rainha - Um Valor Patrimonial «Único» a Conservar e
Modernizar”, promovido pelas, Comissão de Proteção da Natureza e Secção de História e Medicina.
Foram vários oradores.
15 - Lançamento do Livro “Pacto de Silêncio” da autoria do Dr. André Pinto Bessa.
16 - Dia Nacional do Mar, sob o tema “O Oceano: Literacia e Cidadania”, promovido pela Secção
de Geografia dos Oceanos. Vários oradores.
20 - Colóquio “A Importância do Baixo-Vale do Tejo na Construção de Portugal”, promovido pelo
ICEA. Foram vários oradores.
20 - Apresentação do Livro “A Ponte Velha da Ajuda: uma ruína romântica, entre Elvas e
Olivença” da autoria do sócio Mestre José Fernando Reis de Oliveira. Fez a apresentação do livro o
Prof. João Pereira Neto.
21 - 3º Seminário “Origens e transformações da complexidade social das primeiras sociedades
camponesas à Idade do Ferro: 4 abordagens iniciais”, promovido pela Secção de Arqueologia.
Vários oradores.
22 - Colóquio “A Etnografia na abordagem literária – comentando obras de etnógrafos e
referenciando a importância do acervo etnográfico em Bibliotecas e Museus da Península Ibérica”,
promovido pela Secção de Etnografia. Vários oradores.
22 - Colóquio “Transformação do Estuário do Tejo no maior centro Náutico da Europa”, promovida
pela Secção de Transportes. Vários oradores.
23 - Ciclo de Conferências “Jornadas da Memória”, promovido pela Secção de História. Sessão de
Homenagem à Professora Doutora Virgínia Rau. Foi oradora a Profa. Doutora Ana Leal de Faria.
26 - Conferência “A Rússia e o Grande Médio Oriente”, promovida pela Comissão de Relações
Internacionais. Foi oradora a Profa. Maria Raquel Freire.
27 - Conferência “Reflexões no I Centenário da chegada de Norton de Matos a Angola como
Governador Geral – as estradas para automóveis como concretização do objetivo de acabar com o
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chamado «Serviço de Carregadores», delineado por Sá da Bandeira com a publicação da Portaria de
22 de Setembro de 1858”, promovida pelas Secções de Antropologia e História. Foi orado o Prof.
João Pereira Neto.
30 - Conferência “Artes e sociedade nos contextos da modernidade”, promovida pela Secção de
Arte e Literatura. Foi oradora a Profa. Maria João Pereira Neto.
Dezembro
3 e 4 - I Colóquio de Sistemas de Informação Geográfica: Tendências, promovido pela Secção de
Geografia Matemática e Cartografia. Vários intervenientes.
5 - Colóquio Internacional “O desenvolvimento dos estudos do século XVIII em Portugal - 30
anos de cultura”, promovida pela Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII. Vários
intervenientes.
5 - Workshop 2 “Arqueológos vs Geólogos. O contributo das Geociências nos alvores da
investigação pré-história em Portugal - Consequências na época e para além dela”, promovida pela
Secção de Arqueologia. Vários oradores.
6 - Sessão de Homenagem em memória ao Dr. Manuel Luciano da Silva, promovida pela
Comissão Côrte-Real. Vários oradores.
6 - Conferência “Dívida Soberana e Políticas Públicas para Portugal”, promovida pelas Secções de
Administração Pública e de Economia. Foi oradora a Profa. Margarida Proença.
7 - Conferência “D. Manuel de Portugal, Comendador de Vimioso, na Ordem de Cristo - Um
singular documento da sua vestiaria (1751)”, promovida pela Secção da Ordem de Cristo e a
Expansão. Foi orador o Dr. Francisco Cunha Matos.
7 e 8 - Concerto orientado pela Música no Coração para o Festival Mexfeste - Vodafone.
9 - Conferência de um grupo de deputados Europeus sobre economia e urbanismo.
10 - Conferência “Carta de Armas de Manuel Salema de Sousa - 1705”, promovida pela Secção de
Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Cte. Sérgio Avelar Duarte.
12 - Almoço-Debate promovido pela Secção de Indústria sobre o tema “Ao Serviço do
Empreendedorismo” proferida pelo Sr. António Ferreira de Carvalho.
12 - Conferência “Problemática dos Desperdícios Alimentares”, promovida pela Secção de
Agricultura. Foi orador o Prof. Raul Bruno de Sousa.
13 - Colóquio “Rede Ferroviária Portuguesa de Bitola Europeia”, promovido pelas Secções de
Transportes e Ordenamento do Território e Ecologia. Foram oradores o Prof. Paulino Pereira, Eng.
Pompeu Santos e o Eng. Cabral da Silva.
14 - Conferência “Meritocracia na Administração Pública Portuguesa: Desafios e Possibilidades”,
promovida pela Secção de Administração Pública. Foi orador o Prof. João Bilhim.
15 - Lançamento do Livro “Nada a Perder” da autoria de Douglas Tavolano, pela FNAC.
17 - Lançamento do Livro “Era assim em Rio de Mel”, pelo Prof. Carvalho Rodrigues.
3 – BOLETIM
Diretor: Prof. Doutor Óscar Soares Barata.
Foi editado e distribuído aos sócios o Boletim de 2011 dedicado à publicação das Conferências
proferidas nas Comemorações do Centenário da Proclamação da República e das Comemorações do
Sesquicentenário da ascensão ao trono do rei D. Luís.
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4 – COMISSÕES GERAIS E SECÇÕES PROFISSIONAIS
Regista-se a atividade destes órgãos institucionais com base nos relatórios apresentados pelos
respetivos 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 eleitos:
Presidente: Prof. Doutora Sónia Frias
Vice-Presidente: Dr. José Manuel de Braga Dias
Secretária: Mestre Maria da Luz Ramos
Vice-Secretário: Dr. António Henrique Figueiredo Sampaio
Atividades realizadas em 2012 no âmbito da Comissão Africana
Prossecução do ciclo de conferências subordinadas à temática da Transformação e Mudança nas
Cidades Capitais da África Lusófona com a realização das seguintes conferências que fecharam o
ciclo em causa.
Jan. 2012
“Leitura sobre a cidade de Bissau”.
Oradora - Profª. Doutora Ana Vaz Milheiro – ISCTE - IUL.
Fev. 2012
"Luanda de ontem, Luanda de hoje e Luanda de amanhã: uma história singular".
Orador - Prof. Cat. Doutor Ilídio do Amaral, Prof. Jubilado da Universidade de Lisboa.
17 de Abril de 2012
“A Urbanização em África”.
Orador - Prof. Doutor Óscar Soares Barata, Prof. Jubilado da Universidade Técnica de Lisboa.
Na mesma reunião de dia 27 de Fevereiro, foi discutida a realização de um ciclo de conferências
sobre o Desenvolvimento e Mudança nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
Aceite a proposta, decidiu-se por começar este ciclo com os estudos sobre Angola, aproveitando-se
a colaboração da rede de conhecimentos que vários dos membros da Comissão detêm naquele país.
Tomou-se a decisão de se convidar para participar na conferência em causa – que tomou o título:
Angola – leituras de um país em mudança – apenas especialistas angolanos ou especialistas com
outra nacionalidade, desde que lhe fossem reconhecidos conhecimentos profundos e atualizados
sobre o tema ou assunto a tratar.
A Comissão agradece a colaboração do Prof. Cat. Doutor Raúl Bruno de Sousa que acedeu em
participar nalgumas das posteriores reuniões da CA, trazendo a esta Comissão sugestões de muito
valor sobre oradores a convidar.
Sublinha-se também a importante colaboração do Prof. Cat. Doutor José Carlos Venâncio na
identificação de especialistas a convidar e na agilização de contatos, agilização também propiciada
por uma sua deslocação a Luanda.
Em reuniões posteriores foi também discutida, dadas as dificuldades financeiras da SGL para fazer
face às despesas de organização da conferência, a necessidade de se procurarem apoios financeiros
junto de várias empresas, nomeadamente empresas com investimentos em Angola, com vista à
sponsorização dos trabalhos.
Os trabalhos de organização e preparação da conferência foram sendo realizados ao longo dos
meses que antecederam a realização da conferência – cujo programa se anexa.
Houve resposta muito positiva dos oradores convidados que vieram (na sua maioria) a Lisboa, a
expensas próprias.
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Dos apoios solicitados às empresas contou-se com a cooperação da empresa Mota-Engil e com o
Hotel Altis - Castilho; instituições a quem a Comissão Africana agradece profundamente os
patrocínios.
A Comissão agradece ainda ao Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Prof. Doutor AiresBarros a generosidade, a disponibilidade e a incansável cooperação na preparação da Conferência.
Agradece ainda aos colaboradores da SGL ao nível do secretariado, da Biblioteca, apoio
audiovisual, assim como do Convívio, a generosa cooperação para a realização dos trabalhos
realizados pela Comissão Africana.
4.2 - COMISSÃO AMERICANA
Presidente: Prof. Cat. Mário Carlos Fernandes Avelar
Dando cumprimento ao que foi aprovado no Plano de Atividades, para 2012, da Comissão
Americana, na reunião realizada no dia 4 de Janeiro de 2012, ao longo do ano em causa, esta
Comissão privilegiou a organização de reuniões para debate de temas no seu seio, a interação com
outras secções e comissões da Sociedade de Geografia de Lisboa, e com outras instituições
exógenas.
Nesse sentido, no âmbito das reuniões destinadas a debates de tópicos no seio da Comissão,
realizaram-se três reuniões, nos meses de Março (duas reuniões) e Outubro, durantes as quais foram
abordados tópicos apresentados pelos membros Professores João Pereira Neto, Maria Helena
Carvalho dos Santos e Mário Avelar.
No âmbito da interação com outras secções e comissões da Sociedade de Geografia de Lisboa, a
Comissão associou-se ao ciclo de conferências comemorativo dos 250 anos de abolição da
escravatura em Portugal, que foi promovido pela Secção de Antropologia. Neste âmbito, o
presidente da secção, Professor Mário Avelar, proferiu uma conferência, a 14 de Junho, sobre o
tema: “Olaudah Equiano/Gustavus Vassa - autobiografia e identidade”.
A Comissão associou-se também à conferência “A propósito do Alvará, com força de lei, de 19 de
Setembro de 1761”, proferida pelo Dr. Abel da Fonseca, a 17 de Maio.
No âmbito da interação com instituições exógenas, sob a liderança e organização da Professora
Maria Helena Carvalho dos Santos, a Comissão associou-se à Sociedade de Estudos do Século
XVIII, ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e à Academia de Ciências Sociais do
Ceará, tendo promovido um colóquio subordinado ao tema “Portugal e Brasil na Lusofonia” que
decorreu nos dia 10 e 11 de Maio nas instalações da Sociedade de Geografia de Lisboa (dia 10 de
Maio) e do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e da Sociedade de Estudos do Século
XVIII (dia 11 de Maio), e que compreendeu ainda uma visita ao Parlamento e à Torre do Tombo
por parte dos colegas brasileiros da referida Academia. Na Sociedade de Geografia de Lisboa
promoveu-se igualmente uma visita às instalações, no decurso da qual foi realizado o lançamento
online da obra Dos Andes aos Pampas: Integração e Cenários na América Latina, da autoria do
Prof. Doutor Francisco Josênio Camelo Parente. Na Sociedade de Geografia de Lisboa, o Prof.
Doutor Francisco Josênio Camelo Parente e a Prof. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos
intervieram num Colóquio sobre o tema Universidades e Academias – do Século XVIII ao Século
XXI – entre passados e futuros.
No Colóquio subordinado ao tema “Principais questões económicas e sociais, no Brasil e em
Portugal, ante a crise mundial” que decorreu no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas,
intervieram os Professores Pedro Sisnando Leite e Maria do Socorro Vasconcelos.
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4.3 - COMISSAO ASIATICA
Presidente: Dr. Vítor Serra de Almeida.
A Comissão reuniu, em 8 de Fevereiro de 2012, para eleger a sua Mesa para o ano de 2012, tendo
sido eleitos:
Presidente: Dr. Vítor Serra de Almeida
Vice-Presidentes: Drª. Celina Veiga de Oliveira
Dr. Mário Matos dos Santos
Prof. Doutor Heitor Romana
Secretária: Drª. Lurdes Assunção
As circunstâncias que condicionaram a atividade da Comissão durante 2011 mantiveram-se durante
o ano em causa, tendo sido feitas várias diligencias para se conseguir uma nova composição da
Mesa, as quais se revelaram infrutíferas.
Assim, a atividade da Comissão traduziu-se em:
- Lançamento do livro “ Mercadores do Ópio-Macau no Tempo de Quianlong” da Drª. Maria
Helena do Carmo, sendo a apresentação da obra feita pela Doutora Cristina Costa Gomes, do Centro
Científico e Cultural de Macau. A sessão teve lugar em 26 de Setembro, com concorrida e
participativa assistência.
- Sessão de homenagem a Monsenhor Manuel Teixeira, historiador de Macau e sócio da Sociedade
de Geografia de Lisboa, por ocasião do 100º aniversário do seu nascimento.
A sessão teve lugar em 14 de Setembro e foram feitas comunicações por Drª. Celina Veiga de
Oliveira, Doutora Ana Cristina Alves, Doutora Ana Costa Lopes, Mestre Maria Helena do Carmo e
Prof. Doutor Rogério Puga.
Foi lida comunicação preparada pelo Mestre António Aresta, por impossibilidade de presença.
Dada a personalidade em causa, figura incontornável da historiografia de Macau, a sessão foi
presenciada por numerosa assistência , tendo sido estabelecido animado debate sobre a obra e
figura do homenageado.
Paralelamente à sessão foi organizada uma mostra bibliográfica da sua obra, espólio da SGL, na sala
contígua ao Auditório Adriano Moreira.
4.4. COMISSÃO DE ESTUDOS CÔRTE-REAL
Presidente: Dra. Patrícia Moreno
A Comissão reuniu-se regularmente no decurso do ano de 2012.
No seguimento do contacto com a Diretora do Departamento de História da Universidade dos
Açores, Prof. Doutora Margarida Sá Nogueira Lalanda, a Comissão pediu à Direcção da SGL que
permitisse uma pesquisa na Biblioteca sob o tema dos Açores.
Esta busca efetuada com profissionalismo pelos funcionários da biblioteca permitiu contabilizar até
Dezembro de 2012, cerca de 670 registos dos quais 360 correspondem a monografias. No
departamento de cartografia, já se contabilizaram mais de 150 documentos, sendo de realçar que
sete são datados do Século XVII. No tocante aos documentos manuscritos foram encontrados até
aos finais do ano referido mais de 100 exemplares.
Este trabalho deverá prolongar-se pelo ano de 2013, dado a sua extensão e permitirá à Comissão de
Estudos Corte-Real e à Biblioteca da SGL conhecer na sua quase totalidade o espólio de temática
açoriana.
A Comissão de Estudos Corte-Real convidou a Dra. Teresa Parra da Silva, Coordenadora do Museu
da Assembleia da República no seguimento dos contactos ocorridos no ano de 2011, aquando da
descoberta dos vestígios da cripta dos Corte-Reais no jardim do Palácio de S. Bento. A conferência
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decorreu no Auditório Adriano Moreira a 24 de Maio com o tema” “Palácio de S. Bento e a cripta
dos Corte-Reais”.
No dia 20 de Junho, o Prof. Doutor Ferreira Coelho proferiu uma conferência no Auditório Adriano
Moreira sob o tema: ““A Medicina Hospitalar Portuguesa no tempo de João Vaz Corte-Real – A
importância do Hospital do Santo Espírito no preâmbulo do Hospital Real de Todos os Santos”.
Em Outubro, a Comissão recebeu a triste notícia da morte do Dr. Luciano da Silva, membro desta
Comissão desde a sua renovação, em 1977 e sócio do Quadro de Ouro da Sociedade de Geografia
de Lisboa.
Pelo seu trabalho de divulgação das navegações portuguesas e nomeadamente pelo seu labor na
afirmação da importância da Pedra de Dighton como prova irrefutável da presença dos irmãos
Corte-Real nas costas da América do Norte assim como pelos laços de amizade existentes, a
Comissão deliberou por unanimidade a realização de uma sessão de homenagem
Esta decorreu na Sala Portugal a 6 de Dezembro 2012, tendo sido presidida pelo Presidente da SGL,
com o seguinte Programa:
Sessão de abertura – Presidente da SGL, Prof. Luís Aires-Barros
Breves Notas Biográficas de Manuel Luciano da Silva – Dra. Patrícia Moreno
Um Luso-Americano que muito amou Portugal – Dr. João Moniz
Manuel Luciano da Silva e a sua paixão à Terra Natal (Associação Dr. Manuel Luciano da Silva) –
Dr. Pedro Laranjeira (Diretor da Casa Fundação Dr. Luciano da Silva em Oliveira de Azeméis)
Manuel Luciano da Silva um Farol de Portugalidade no Continente Americano – TCor. João José
Brandão Ferreira.
Manuel Luciano da Silva e o Museu da Pedra Dighton – Prof. Doutor José Manuel Ferreira Coelho.
De realçar que se expôs a fotografia emoldurada oferecida pelo Dr. Luciano da Silva em 1979 à
Comissão e que durante vários anos esteve colocada no atual Auditório Adriano Moreira.
No decurso da Sessão de Homenagem o Embaixador Pinto da França em representação do
Presidente da República, entregou a título póstumo a insígnia de Comendador da Ordem do Mérito
ao Dr. Manuel Luciano da Silva.
No mês de Dezembro realizaram-se eleições:
Presidente: Prof. Doutor Ferreira Coelho, Vice-Presidentes Dra. Patricia Moreno, Doutor Daniel
Protásio, Dr. João Campos Moniz: Secretário, Eng. Carlos João Martins; Secretário: JuizConselheiro Dr. Sá Nogueira
4.5. COMISSÃO EUROPEIA
Presidente Prof. Cat. Fausto Robalo Amaro
1. Em conjunto com a Secção da Indústria promoveu, no dia 21 de Junho de 2012, a conferência: “A
Europa Central e Oriental e a Internacionalização das empresas portuguesas”, proferida pelo Senhor
Dr. Rui Paulo Almas. Ex- Diretor Coordenador do Centro de Negócios da AICEP para a Europa
Central e Oriental.
2. A convite da Secção de Estudos Militares, associou-se a esta Secção para colaborar na
organização de três sessões/debate sobre temas de Segurança e Defesa, a realizar em 2013.
3. 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.
4. O Presidente da Comissão, Prof. Fausto Amaro visitou a Noruega onde fez contatos com Oslo
and Akershus University College of Applied Sciences.
5. Em sessão especialmente convocada para o efeito foi eleita a mesa da Comissão para o ano de
2013 tendo ficado assim constituída:
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Presidente – Prof. Doutor Fausto Amaro
Vice-Presidentes – Prof. Doutora Helena Carvalho dos Santos; Dr. José Manuel Braga Dias; Prof.
Doutor Heitor Romana.
Secretários: Dr. Henrique Sampaio; Prof. Doutor Fernando Abecassis
4.6. COMISSÃO DE HISTÓRIA E FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS
Presidente: Prof. Cat. Fausto Robalo Amaro
A Comissão continuou em 2012 os trabalhos internos de estruturação, nos quais colaboraram os
vogais da Comissão em várias sessões de trabalho, realizadas durante ano, nas quais foi também
debatido o problema da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade.
O Presidente da Comissão estabeleceu contatos com as secções de Antropologia, Administração
Pública e Ciências Militares com vista ao desenvolvimento de trabalhos conjuntos, tendo para o
efeito realizado várias reuniões com os respetivos presidentes.
A mesa eleita para o ano de 2013 ficou assim constituída:
Presidente - Prof. Doutor Fausto Amaro
Vice-presidente - Dr. António Vermelho do Corral
Secretário - Prof. Doutor Fernando Serra
4.7. COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Presidente: Gen. Major-General Doutor JM Freire Nogueira
1. No decurso do ano de 2012, tiveram lugar diversas atividades organizadas, ou co-organizadas,
pela “Comissão de Relações Internacionais”- adiante designada por CRI - nomeadamente, duas
reuniões ordinárias e cinco conferências públicas.
a. A 24 de Janeiro, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se uma primeira conferência/debate,
tendo como tema “As Perspetivas de Paz para o Médio Oriente”, pelos Drs. Salomão Ruah e Braga
Pires. A conferência foi muito concorrida e terminou com um vivo debate.
b. A 12 de Março, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se um segundo debate, que tendo em
vista a próxima realização duma importante Cimeira da NATO, teve como orador o Sr. López
Navarro do Gabinete do Secretário-Geral daquela organização e intitulou-se, justamente, “A
Cimeira de Chicago”.
A conferência atraiu numeroso público, mas verificou-se, mais uma vez, que este tipo de
conferências, quando realizadas por personalidades oficiosas pouco adiantam em relação ao que
vem nos jornais.
c. A 12 de Abril, no Auditório Adriano Moreira, em colaboração com a Secção de Ciências
Militares, realizou-se um terceiro debate subordinado ao tema “EUA: Atlântico ou Pacífico?” em
que foi orador o professore doutor Luís Tomé, membro da CRI.
d. A 27 de Junho, uma quarta conferência também em cooperação com a Secção de Ciências
Militares subordinada ao tema “Nexos Securitários na EU – Oportunidade ou Constrangimento?”,
pela professora doutora Ana Paula Brandão, membro da CRI.
e. A 26 de Novembro, realizou-se no Auditório Adriano Moreira uma quinta e última conferência,
em que foi oradora a professora doutora e membro da CRI Maria Raquel Freire e que se subordinou
ao tema “A Rússia e o Grande Médio Oriente”.
2. A CRI reuniu em sessão ordinária, para planeamento das suas atividades, por duas vezes (3 de
Maio e 4 de 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 atas, enviadas posteriormente à
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Secretaria da SGL para arquivo, aos participantes, para aprovação, e aos restantes membros da
Comissão, para conhecimento e informação.
Na reunião de 4 de Dezembro, a atual “mesa” foi reconduzida por novo ano, já que o presidente
(conforme consta da ata de 5 de Dezembro de 2011) que não pretendia continuar, foi persuadido a
aceitar o cargo por mais um ano. Da mesma reunião resultou a eleição do embaixador Eurico Paes
para presidente-executivo.
3. Em 31 de Dezembro de 2012, 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 - V/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
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) Luís 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
20437 - Prof. Doutor Pedro Gomes Barbosa
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 - Doutor Pedro Franco de Avilez
20577 - Embaixador Eurico Paes
20587 - Professor Doutor Luis José Rodrigues Leitão Tomé
20634 - Embaixador Leonardo Mathias
20642 - Profa. Doutora Maria Raquel Freire
20648 - Profa. Doutora Ana Paula Brandão
20650 - Profa. Doutora Carmen Amado Mendes
20655 - Embaixador Francisco Manuel Guimarães Henriques da Silva
20681 - TCor. Nuno Correia de Lemos Pires
a - a residir no estrangeiro
b - a residir nos Açores
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4.8. COMISSÃO DE PROTECÇÃO DA NATUREZA
Presidente Eng. João Caldeira Cabral
O ano iniciou-se com uma reunião ordinária, realizada em 12 de Janeiro, onde:
- Foi aprovado o Plano Anual de Atividades;
- Foi aprovado o Relatório de Atividades do ano de 2011;
- Foi reconduzida a Mesa para o ano de 2012.
No 1º trimestre a Mesa reuniu em 26/1, 30/1 e 16/2 para dar andamento às atividades programadas,
tendo recolhido e distribuído contactos para o efeito.
Foram propostos os novos Vogais:
- Prof. Doutor Fernando Mangas Catarino
- Mestra Dr.ª Maria João Burnay de Lancastre Lourenço
- Prof. Doutora Arq. Paisagista Graça Saraiva
- Prof. Eng.º Miguel Jonet de Azevedo Coutinho
- Prof. Doutor José Martins de Carvalho
- Dr. Rui Cunha
- Prof. Dr. António dos Santos Queirós
O debate previsto para 15 de Março teve que ser adiado por impossibilidade dos conferencistas.
No 2º Trimestre a Mesa reuniu a 23/4, 8/5, 12/5 e 29/5 para preparação e coordenação de atividades.
A 23/4, com a colaboração da Secção de Agricultura, promoveu-se o Debate intitulado “ A Floresta
e a Crise – Cenários e consequências para a biodiversidade” com a participação dos seguintes
oradores:
- Doutor Jorge Paiva – “A floresta Autóctone e a Biodiversidade”; - Eng.º João Lé - “Povoamentos
de Eucalipto – Povoamentos existentes – Necessidades da indústria instalada”; Dr. Victor Madeira
Poças – “Madeiras e Mobiliário – Situação atual – Cenários de evolução futura”; Eng.º João
Caldeira Cabral – “O Mosaico Agro-Florestal e a Biodiversidade”.
A comemoração do Dia Internacional da Diversidade Biológica, a 22/5 foi realizada em colaboração
com a Secção de Geografia dos Oceanos, tendo como Tema “A Biodiversidade Marinha – Um
Oceano: muitos mundos de vida”, tendo sido feita uma intervenção do presidente da C.N.P. sobre
“O significado do dia Internacional da Diversidade Biológica” e apresentada a comunicação, pelo
Vice-presidente, “A Crise, Qual? – A energia, a Diversidade Biológica e a Segurança alimentar”.
No início de Maio após uma pesquisa nos Boletins da Sociedade de Geografia e nos dossiers antigos
da Comissão de Proteção da Natureza prepararam-se diversos textos para introdução no espaço
atribuído à CPN, no “site” da SGL.
A 29/5 realizou-se uma reunião ordinária onde foi aprovada a atualização do Programa de
Atividades, o reajustamento da constituição da Mesa em consequência do falecimento do Secretário,
Vogal Eng.º Ernesto Alves Rafael e a sugestão da criação de “Grupos de Trabalho”, nos termos do
previsto no nº 3 do Art.º 4, do regulamento privativo da C.P.N.
No 3º Trimestre, a conferência intitulada “ Gestão das zonas húmidas costeiras – Principais
dificuldades e ameaças”, organizada e agendada para o dia 12/7, teve que ser desmarcada por
razões de saúde da conferencista.
Entretanto e a partir de 2/7 começou a preparar-se o Colóquio sobre as Termas das Caldas da
Rainha e convidou-se o Prof. Lima Santos para uma conferência a realizar em Outubro.
A Mesa reuniu a 2/7, a 12 e 18/9 para coordenação das atividades.
No 4º Trimestre realizou-se uma reunião ordinária, seguida da Conferência do Professor José Lima
Santos intitulada “ A Nova PAC e a proteção da natureza”.
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A 15/11 realizou-se o Colóquio intitulado “As Termas das Caldas da Rainha – Um Valor
Patrimonial “Único” a Conservar e Modernizar” organizado em colaboração com a Secção de
História da Medicina.
Foram oradores: Prof. Cat. Doutor Luís Aires-Barros (Presidente da Sociedade de Geografia de
Lisboa) Abertura; Prof. Dr. Pedro Cantista – “Hidrologia médica e evidências científicas. Situação
atual”; Prof. Doutor A. Pereira Coutinho – “Valor patrimonial e diversidade florística do Parque
D. Carlos I”; Prof. Doutor António Tavares – “Saúde Pública, a Autoridade de Saúde e a utilização
terapêutica das águas termais em Portugal”; Dr.ª Helena Rebelo – “Águas Termais em Portugal –
Indicações terapêuticas e modos de utilização”; Prof. Doutor Luís Cardoso de Oliveira – “As
Termas e a Saúde. Seu enquadramento no conceito restritivo de uma crise económica – Lugar do
complexo hospitalo-termal das Caldas da Rainha”; Dr. Jorge Varanda – “Hospital Termal, anos
80. Valorização histórica, expansão e modernização. Lições para o futuro”; Prof. Doutor José
Martins de Carvalho – “Recursos Hídricos Termais – Aquíferos termais – Modelos conceptuais de
funcionamento. O caso particular do Oeste e das Caldas da Rainha”; Dr.ª Helena Gonçalves Pinto
– “O Património Termal das Caldas da Rainha no Contexto Universal”; Eng.º João Caldeira Cabral
– “A importância do Parque D. Carlos I e da Mata Rainha D. Leonor na qualidade e identidade
das Termas das Caldas da Rainha”; Prof. Doutor Arq. Jorge Mangorrinha – “Em Busca da Cidade
Termal: A Política e o Futuro das Caldas da Rainha”; Prof. Doutor Henrique Lopes –
“Termalismo um potencial de geração de riqueza para o país”; Prof. Dr. António Queirós –
“Turismo em mudança de paradigma e o papel do Termalismo”; Dr. Mário Gonçalves – “Sobre o
futuro do Hospital Termal Rainha D. Leonor, o que fazer?”.
Foi nomeado um grupo de trabalho encarregue da elaboração de uma síntese das intervenções e das
conclusões do Colóquio que encerrou os trabalhos em 16/12/12.
Em representação da C. P. N. o Vice-Presidente Eng.º Eugénio Sequeira apresentou diversas
comunicações, a saber:
- Dia mundial da das Zonas Húmidas (11/2/12) - “Zonas Húmidas, como conciliar a Conservação da
Natureza, Turismo e Agricultura”;
- Seminário – “Proteção do solo e combate à desertificação – Oportunidades para as regiões
fronteiriças” (Bragança 29/10/12) – “ O combate `Desertificação e à Seca no contexto das
alterações climáticas. Casos”;
- Simpósio – Nova Economia: novações geradas através da interação entre as cidades e o mundo
rural da Serra da Estrela, Portugal (Guarda 12/10/12) – “Transição Ecológica da CAP”.
Foi realizada uma reunião ordinária no dia 20/12 tendo sido aprovado o Relatório de actividades do
ano de 2012, apreciada e discutida a proposta de programação das actividades para o ano de 2013 e
comemorado o 60º ano da criação da C.P.N. na Sociedade de Geografia de Lisboa.
4.9. SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Presidente: Professor Cat. João Faria Bilhim
No seu primeiro ano de pleno funcionamento a Secção de Administração Pública realizou dois
eventos de âmbito relevante:
1. Conferência “Dívida Soberana e Políticas Públicas para Portugal”, proferida no dia 06 de
dezembro de 2012 pelas 17h30m pela Professora Catedrática Margarida Proença
(Universidade do Minho);
2. Conferência “Meritocracia na Administração Pública Portuguesa: Desafios e
Possibilidades”, proferida no dia 14 d dezembro de 2012 pelas 17h30m, pelo Professor
Catedrático João Bilhim, Professor do ISCSP e Presidente da CReSAP (Comissão de
Recrutamento e Seleção para a Administração Pública).
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Na primeira destas conferências, co-organizada pela Secção de Administração Pública e pela Secção
de Economia, a Professora Margarida Proença abordou de forma sistemática, clara e muito
informativa acerca das razões da depressão económica que os países da União Europeia estão a
viver neste momento. Para tal, a oradora ilustrou com dados de fontes oficiais e outras análises
elaborados pela mesma, séries evolutivas de indicadores macroeconómicos que ilustram a dimensão
Europeia do fenómeno em comparação com a dimensão nacional. Na sua análise, a Professora
Margarida Proença contemplou ainda questões com os ciclos económicos e os efeitos depressivos a
médio prazo do alisamento destes ciclos, incluindo também questões sobre os conceitos de
“espíritos animais” e das recentes teorias dos equilíbrios múltiplos. No final, a participação da
plateia foi elevada e o consenso sobre a qualidade da oradora e dos temas tratados foi imperativo.
Na segunda das conferências, o Professor João Bilhim abordou a ideia da meritocracia partindo da
sua experiência de mais de meio ano à frente da CReSAP. O orador contextualizou a sua análise na
distinção entre o pensamento existente na “Europa da manteiga” do existente na “Europa das
Oliveiras”, aludindo ao princípio Luterano da autojustificação e à ética do trabalho. O Professor
João Bilhim distinguiu meritocracia como “técnica” da meritocracia como “matriz” ou cultura, cuja
implicação desta última implica uma mudança de um paradigma tradicional/jurídico para um
paradigma gestionário. A consequência é que se “gerir é medir”, “medir é comparar”, “comparar é
melhorar continuamente”, como referiu o orador, a avaliação é um meio para a melhoria contínua e
não um fim muitas vezes ritualizado em si mesmo. Para finalizar, ilustrando esta necessidade de
mudança paradigmática, o Professor João Bilhim socorreu-se da metáfora de Edgar Schein sobre a
cultura organizacional – o icebergue – para propor a tese de que os aspetos mais profundos de uma
cultura (os seus pressupostos básicos) podem ser progressivamente mudados se os artefactos e
regras (o nível superficial) forem consistentemente aplicados como exemplares, concluindo que só
assim se evitará que as novas técnicas corram dentro dos “velhos hábitos de gestão”. No final houve
varias questões da larga plateia às quais o orador esboçou pertinentes comentários.
Para o plano de atividades de 2013 estão já previstas para proposta aos membros da Secção de
Administração seis conferências sobre as áreas das Políticas de Emprego, das Políticas de Saúde, da
Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública, das Relações Internacionais, das Políticas
de Igualdade de Género e das Políticas de Segurança e Defesa, que contarão com oradores de
elevada reputação, incluindo atuais e ex-governantes nacionais.
4.10. 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 Atividades aprovado no ano transato.
Temos a noção de ter feito o possível para concretizar algumas dessas propostas de atividade com
uma seleção que se quis criteriosa, recorrendo ao apoio de colegas especialistas em diversas áreas
da atividade agrária.
2. Eleição da Mesa da Secção de Agricultura
Na reunião da Secção, realizada em 10 de Janeiro, foi discutida e aprovada por unanimidade a
proposta de Relatório de Atividades referente a 2011. Na ocasião o Presidente da Secção fez breves
comentários relativos às atividades desenvolvidas e também às preocupações relativas ao
desenvolvimento futuro.
A convocatória da reunião da Secção contemplava a eleição da Mesa. Na ausência de qualquer lista
concorrente, por proposta do Secretário-Geral da SGL e face ao trabalho produzido, a Mesa da
Secção de Agricultura foi reeleita por unanimidade, entrando imediatamente em funções:
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Presidente: Raul Filipe Xisto Bruno de Sousa;
Vice-Presidente: Manuel Dias Nogueira
Secretário: Ernesto Alves Rafael
Vice-Secretário: Armando Lourenço Rodrigues
Foi com profundo pesar que, no dia 1 de Abril, a Secção de Agricultura recebeu a notícia do
falecimento do nosso colega e amigo, Eng.º Agrónomo Ernesto Rafael.
O Eng.º Rafael enquanto sócio da SGL e membro da mesa da nossa Secção, sempre revelou uma
enorme disponibilidade para participar ativamente, com elevado empenho e sentido crítico em todas
as nossas iniciativas. Sem dúvida para nós, tratou-se de uma enorme perda e é com um sentimento
de profunda mágoa que sentimos a sua ausência.
Não podemos deixar de expressar neste relatório o sentimento de grande gratidão por toda a boa
colaboração que sempre nos prestou, curvando-nos perante a sua memória.
Em anexo apresentamos o Curriculum Vitae (não atualizado) do Eng.º. Agrónomo Ernesto Rafael
onde está bem patente toda uma vida plena de atividade em prol da Agronomia em Portugal, Angola
e S. Tomé e Príncipe, para além de um extraordinário conjunto de outras atividades, no exercício de
um elevado espírito de cidadania ativa.
Para o substituir convidámos então o Dr. António Augusto Almeida, que amavelmente aceitou. Pelo
seu CV, inegável espírito de trabalho e cooperação será um digno substituto do Eng.º Rafael na
Mesa da SGAgro.
3. Atividades Desenvolvidas
3.1 Reuniões da Mesa da SGAgro
A primeira Reunião da Mesa, verificou-se em 10 de Janeiro, com a presença de todos os seus
membros, tendo desde então reunido com regularidade, cumprindo um total de 13 reuniões da Mesa
Realizaram-se ainda 3 reuniões da Secção.
3.2. Conferências.
De acordo com o nosso plano de atividades um dos principais objetivos que nos propusemos atingir
seria a realização de atividades sociais. Promovemos então a realização das seguintes conferências:
3.2.1 – No dia 6 de Junho de 2012, proferida pelo Prof. Bernardo Pacheco de Carvalho, Professor
Associado do Instituto Superior de Agronomia, sob o tema:
"Segurança Alimentar em Africa: Um desafio global, mas também local"
Resumo
A Segurança Alimentar tem sido e continua a ser um tema actual, com características diferenciadas
em função do espaço geográfico, designadamente se no âmbito de países industrializados e mais
desenvolvidos, se no âmbito de países menos desenvolvidos nomeadamente das regiões tropicais. É
importante ter presente que a preocupação é sempre minorar "riscos" que são diferenciados em
importância relativa para os diferentes países e regiões mas que podemos sempre considerar
enquadrar-se em 3 grandes tipos de preocupações: a disponibilidade de produto (de alimentos), o
acesso aos alimentos e o próprio consumo, onde se inserem todas as questões relativas à qualidade
dos alimentos do ponto de vista de riscos para a saúde.
O tema é abrangente, sendo relevante fazer o histórico da evolução conceptual e mostrar como esta
evolução se associa ao comportamento dos aspetos relativos à "balança alimentar" à escala global e
também regional. O conhecimento hoje disponível no âmbito das questões de desenvolvimento
económico e das preocupações com a sustentabilidade e qualidade de vida leva-nos a um "território"
(relação espaço/tempo e de poder de intervenção projetado em cada e por cada comunidade) de
grandes desafios globais, como é o caso de África, com necessidades crescentes de importação de
alimentos, mas que não conseguirá resolver a sua "equação" de "balança alimentar" sem uma
intervenção local consistente que passa também pela melhoria da capacidade produtiva e de
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capacidade técnica na área da Segurança Alimentar. Nestes termos o espaço CPLP, e a contribuição
em especial do Brasil e de Cabo Verde em associação com instituições Portuguesas tem dado
exemplos concretos e objetivos de intervenção com bons resultados que podem e devem ser
conhecidos e explorados noutras realidades.
A exposição centra-se nesta problemática muito desafiante, principalmente quando verificamos que
os níveis de fome em termos relativos e absolutos pouco têm evoluído nos últimos 15 anos e quando
grandes desafios se colocam para o futuro próximo, a nível global ou local, em especial para o
continente africano.
3.2.2 – No dia 12 de Dezembro de 2012, proferida pelo Prof. Catedrático (aposentado) Raul Bruno
de Sousa do Instituto Superior de Agronomia, sob o tema:
“Problemática dos Desperdícios Alimentares”
Resumo
O aumento crescente e cada vez mais acentuado da população no mundo, passando dos actuais 7 mil
milhões para 9 mil milhões em 2050, bem como o número de pessoas que passam fome crónica no
mundo, cerca de mil milhões (1/6 da população mundial) em 2012 põe em evidência a necessidade
de encontrar formas de alimentar sustentadamente esta população.
Estima-se que cerca de 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano em
todo o mundo, ocorrendo em todos os sectores da cadeia alimentar – do campo à mesa, desde os
produtores, aos processadores, fornecedores, comerciantes e consumidores.
O tema que abordamos, relativo a desperdícios de alimentos converte-se assim num problema
central, pois as consequências são de natureza vária desde o ponto de vista sócio-económico ao
ambiental.
A redução do desperdício alimentar é tema de grande destaque e atualidade nas agendas das mais
diversas instituições, mobilizando os diversos agentes para ações coletivas e individuais urgentes
com o objetivo de se reduzirem acentuadamente os desperdícios alimentares num prazo o mais
breve possível.
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
Objetivos da Secção e formas para a sua concretização, a constituição da Mesa e as respetivas
funções, uma lista dos vogais e respetivos curriculum vitae, com referência aos títulos e formações
académicas e atividades profissionais mais significativas, para além, evidentemente, das iniciativas
desenvolvidas pela Secção.
3.4 - Visita de estudo
Apesar de ter sido reduzido o número de sócios da Sociedade de Geografia que participaram na
Visita de Estudo, que realizámos no ano de 2011, à Herdade dos Esquerdos e á Empresa Fertiprado,
localizadas nas proximidades de Vaiamonte, propriedade do Engenheiro agrónomo David Crespo,
esta foi, na opinião dos 26 participantes, uma experiência bastante proveitosa e interessante.
Por este facto, a Mesa da Secção de Agricultura decidiu repetir a iniciativa e incluir no Plano de
Atividades para 2012, a organização de visitas de estudo, com os objetivos e características
anteriormente definidos.
Visitas de Estudo de curta duração, a Instituições, empresas ou outras estruturas ligadas ao ramo
agrário, para atualização 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.
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A Visita de Estudo de 2012, à Associação dos Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de
Xira (ABLGVFX) e ao Aproveitamento Hidroagrícola, realizou-se no dia 5 de Julho e foi sugerida á
Secção de Agricultura pelo seu vogal Engenheiro agrónomo Fernando Gomes da Silva.
A visita iniciou-se na sede da Associação, onde fomos recebidos pelo Senhor Joaquim Madaleno,
Diretor Executivo, Agricultor e vogal da Administração e pelo Eng.º Gomes da Silva, igualmente
Agricultor e vogal da Administração.
Com o apoio de audiovisuais (cartas e mapas) foi apresentada a Associação de Beneficiários da
Lezíria Grande, os seus objetivos, as atividades desenvolvidas, os trabalhos em curso e perspetivas
futuras e principais problemas e dificuldades.
Esta Associação foi constituída em 1991, substituindo a Associação de Defesa da Lezíria Grande de
Vila Franca de Xira, criada em 1947 sendo responsável pela manutenção e conservação das
infraestruturas existentes e pelas que venham a ser construídas dentro do Aproveitamento
Hidroagrícola da Lezíria Grande.
Devido à complexidade do sistema de rega/drenagem, à problemática existente, ao nível da
disponibilização de água com qualidade e à dificuldade em encontrar mão-de-obra para habitar no
campo, esta Associação tem efetuado, investimentos avultados na automatização das estruturas de
adubação/drenagem e em estações de monitorização da qualidade da água de modo a fazer uma
gestão eficaz dos recursos hídricos existentes.
Uma das prioridades da Associação tem sido a aposta no apoio ao agricultor, em áreas tão delicadas
e importantes como é caso da rega e da fertilização, de modo a fornecer aos seus Associados
ferramentas, para que obtenham melhores produções e se tornem cada vez mais competitivos.
No Aproveitamento Hidroagrícola visitámos a Estação Elevatória do Conchoso, o Açude do rio do
Risco e uma vista geral das principais culturas praticadas no Aproveitamento (milho, tomate e
arroz). De salientar as explicações acerca do seu funcionamento e dos modernos equipamentos para
a gestão e controlo da utilização da água pelos agricultores nas diferentes culturas.
As informações e esclarecimentos que nos foram prestados e os conhecimentos transmitidos,
possibilitaram uma visão clara do esforço e da capacidade de iniciativa na modernização da
Associação.
Ainda antes do almoço foi igualmente interessante a visita ao Espaço de Visitação e Observação de
Aves – Ponta da Erva – Saragoça (EVOA), ainda em construção.
O almoço foi oferecido pela Associação no restaurante da sede.
Todos os participantes foram unânimes acerca do interesse e utilidade desta visita, e ficaram muito
sensibilizados pela simpática receção que nos foi oferecida.
Participaram na visita 25 elementos, sendo de destacar a presença de 6 técnicos de Angola que se
encontram a fazer o seu doutoramento, no Instituto Superior de Agronomia, em matérias de
Agricultura.
Nota: Deste relatório constam igualmente algumas fotografias, que documentam alguns aspectos
significativos da visita e que podem ser consultados no Dossier da Secção de Agricultura, na
Secretaria da Sociedade de Geografia. Do mesmo constam igualmente algumas fotografias, que
documentam alguns aspetos significativos da visita.
3.5 Outras atividades
A convite da Presidente da Comissão Africana o Presidente da SGA participou na organização do
evento “Angola: Leituras de um país em mudança” que se realizou nos dias 25 e 26 de Outubro.
Por último constituiu preocupação dos membros da Mesa a angariação de novos sócios, embora se
reconheça a dificuldade em conseguir este objetivo. Tal facto limita bastante a possibilidade de se
poderem vir a desenvolver iniciativas de outro âmbito.
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4.11. SECÇÃO DE ANTROPOLOGIA
Presidente: Prof. António Vermelho do Corral
A Secção manteve um estado de disponibilidade permanente através do seu presidente para todas as
atividades para que fora solicitado, procurando corresponder às solicitações que as circunstâncias
permitiram. Considerando a mais valia que resulta da interdisciplinaridade e transversalidade
procurou-se a promoção de atividades em conjunto entre diferentes secções e comissões registando
no decurso do ano como principais as seguintes atividades.
- 17 de Maio. Conferência proferida pelo Prof. Dr. João Abel da Fonseca, A propósito do Alvará,
com força de lei, de 19 de Setembro de 1761, inserida no ciclo de conferências comemorativo dos
250 anos de abolição da escravatura em Portugal, promovido pelas Secções de Antropologia,
História e Arte e Literatura e as Comissões Europeia, Americana Asiática e Africana.
- 23 de Maio. Apresentação do livro Processo Ritual e Tradição em Portugal a partir da Cultura
da Zona de Riba Côa. Figueira de Castelo Rodrigo, promovida pela Secção de Antropologia e com
o apoio da mesma instituição, da autoria do Presidente da Secção, Dr. António Vermelho do Corral.
Presidiu ao evento o Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Professor Catedrático
Jubilado Luís Aires-Barros, ladeado pela Doutora Fernanda Frazão, representante da Apenas Livros,
editora do livro, e pelo Professor Catedrático Jubilado e Secretário Perpétuo da instituição, Doutor
João Pereira Neto, e o autor da obra. A apresentação foi efetuada na Sala de Convívio pelo
Professor Doutor João Pereira Neto, que também prefaciou o livro. Abriu a sessão o Senhor
Presidente da SGL, cumprimentando a mesa e a assistência, referindo-se aos conhecimentos
profundos do autor do livro nas áreas da Antropologia e da História, que medita nas coisas, e que a
feitura destes livros, o atual e os anteriores, denunciam um enorme trabalho de recolha no terreno e
fecunda interpretação, de particular interesse para a posteridade. Trata-se, de facto, de um belo livro,
disse.
O Professor Doutor João Pereira Neto, além de fazer um pequeno historial sobre o percurso de vida
do autor, referiu, a dado momento, que “Esta é uma obra que deve figurar nas diferentes bibliotecas
e museus locais. Como modelo de investigação e como descrição de um passado em risco de se
perder, parece que também seria útil a sua presença em bibliotecas de escolas secundárias situadas
noutros concelhos do País. Até mesmo no Brasil e noutras áreas em que a cultura portuguesa
contactou com diferentes culturas; este é um livro de leitura e meditação”.
A Doutora Fernanda Frazão, representante da editora Apenas Livros, manifestou o seu orgulho e da
editora que representa, pela edição desta obra de investigação e que, espera, outras se lhe sigam.
O autor do livro agradeceu, muito penhorada e enternecido, não só as palavras que lhe foram
dirigidas, como pela solidariedade demonstrada pela gente amiga presente. Seguiu-se uma sessão de
autógrafos.
- 14 de Junho. Conferência pelo Professor Doutor Mário Avelar, Olaudah Equiano/Gustavus Vassa
autobiografia e identidade, inserida no ciclo de conferências comemorativo dos 250 anos de
abolição da escravatura em Portugal, promovido pelas Secções de Antropologia, História e Arte e
Literatura e as Comissões Europeia, Americana Asiática e Africana. O conferencista baseou-se num
livro manuscrito pelo próprio autor, um cidadão escravo originário de África de seu nome Olaudah
Equiano, que nos Estados Unidos da América tomou o nome de Gustavus Vasa, no qual relata a
vida dura e angustiosa a que os escravos estavam sujeitos, a sua conceção sobre a escravatura, a
aquisição muito lenta de alguns direitos que foram conquistando, mas que, no meio de tamanha
amargura, mantinha um espírito forte e de esperança sobre o futuro dos escravos. Um trabalho
deveras encantador sob o ponto e vista psicológico, identitário e racionalista.
- 4 de Outubro. Conferência organizada pela Secção de Antropologia com a colaboração da Secção
de História pelo Professor Catedrático Jubilado João Pereira Neto: “Uma leitura, no entendimento
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da Cultura Organizacional da Administração Pública, da Portaria de 22 de Setembro de 1858, de Sá
da Bandeira, que através dela procurava acabar com o designado «Serviço de Carregadores» mas
cuja doutrina, interpretada de forma restritiva e errónea, viria influenciar, durante mais de um
século, a obrigatoriedade da Cultura Algodoeira nalgumas regiões de Angola”.
Presidiu ao evento o Presidente da SGL, Senhor Professor Catedrático Jubilado Luís Aires Barros.
Após algumas considerações técnicas relativas à Cultura Organizacional e aos conflitos do País ao
tempo, o orador debruçou-se sobre a figura de Sá da Bandeira como homem e como estadista.
Seguidamente abordou a problemática do chamado «Serviço de Carregadores», referindo-se aos
antecedentes da Portaria de 22 de Setembro de 1858, após o que fez uma breve leitura daquela
Portaria, na perspetiva da Cultura Organizacional.
Depois debruçou-se sobre a figura de Paiva Couceiro, começando pelas circunstâncias em que
exerceu o Governo Geral de Angola. De seguida, analisou a Portaria nº. 760, de 21 de Novembro de
1908. Feito isto, referiu-se aos reflexos da publicação desta portaria, por ele observados em Agosto
de 1960 em Angola.
A concluir respondeu afirmativamente a duas perguntas e negativamente a outra. Concluiu
afirmando que, embora na época em causa, a Administração Pública Ultramarina não
correspondesse integralmente aos objetivos das Políticas Públicas definidos aos níveis
constitucional e governamental surgiram individualidades com notável formação científica e moral
como Sá da Bandeira e Paiva Couceiro que conseguiram superar pela sua acção as insuficiências
existentes.
- 27 de Novembro. Conferência pelo Professor Catedrático jubilado João Pereira Neto, Secretário
Perpétuo da SGL., “Reflexões no I Centenário da chegada de Norton de Matos a Angola como
Governador-Geral – as estradas para automóveis como concretização do objectivo de acabar com o
chamado «Serviço de Carregadores» delineado por Sá da Bandeira com a publicação da Portaria de
22 de Setembro de 1858”.
O evento resulta de uma realização conjunta das Secções de Antropologia e História e ao ato
presidiu o Exmo. Professor Catedrático jubilado Luís Aires-Barros, Presidente da instituição. O
conferencista depois de analisar algumas questões teóricas e metodológicas debruçou-se sobre a
temática do Novo Indígena no entendimento de Norton de Matos, após o que, seguindo o
testemunho deste, descreveu a situação esperançosa que este deixou em Angola em 1915 e o
descalabro de 1919-1920. Seguidamente, fez breves referências aos três temas seguintes: Norton de
Matos, Alto Comissário; a frustração de São Tomé e Príncipe; e Norton de Matos cientista. Antes de
apresentar as conclusões o conferencista fez uma apreciação conjunta de Sá da Bandeira e Norton
de Matos.
- Foi reeleita por unanimidade a mesma mesa para a secção.
4.12. SECÇÃO DE ARQUEOLOGIA
Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins
Em 2011, acentuou-se o carácter inter e transdisciplinar da Secção, organizando atividades em
colaboração com outras instituições. Deu-se, de igual modo, início a uma série semestral de
Workshops temáticos, evocando efemérides importantes da História da Arqueologia. Retomou-se,
ainda, os Seminários bianuais da Secção, ao mesmo tempo que ocorreram conferências individuais.
Os eventos registaram uma afluência expressiva, num testemunho do interesse dos temas
selecionados:
- 2 de Maio – Prof. Doutor João Luís Cardoso, Aspetos económicos, sociais e culturais das
comunidades da região do estuário do Tejo, no decurso do Bronze Final.
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- 30 de Maio – Workshop 1 da Secção de Arqueologia da SGL, Archaeology as Anthropology
(1962):
. Ana Cristina Martins (IICT), Lewis R. Binford (1931-2011) e a «Arqueologia enquanto
Antropologia
. João Carlos Senna-Martinez (FLUL), Binford e os modelos antropológicos
. Mariana Diniz (FLUL), Lewis Binford e a nova arqueologia portuguesa: possibilidades e limites
de uma revolução em curso
. Nuno Bicho (UAlg), Lewis Binford e o desenvolvimento do estudo da Pré-história Antiga em
Portugal
. Joaquina Soares (FCSH/MAEDS) e Carlos Tavares da Silva (MAEDS), Binford e a arqueologia
portuguesa. O Curso de Antropologia Pré-histórica do MAEDS
- 27 de Junho – Dr. Guilherme Cardoso, Vestígios das comunidades rurais e marítimas
da Baixa Estremadura, do século V ao século X
- 17 de Outubro – Prof. Doutor João Carlos Senna-Martinez, Artefactos metálicos de filiação
tipológica mediterrânica da Fraga dos Corvos (Macedo de Cavaleiros)
- 21 de Novembro – 3.º Seminário da Secção de Arqueologia da SGL, Origens e transformações da
complexidade social das primeiras sociedades camponesas à Idade do Ferro: 4 abordagens
iniciais:
. Ana Cristina Martins (IICT), Origens e transformações da complexidade social na história da
arqueologia: um breviário português
. Mariana Diniz (FLUL), Nas origens das sociedades camponesas: cursos e percursos da
complexidade social
. Joaquina Soares (MAEDS), Complexidade social durante o III Milénio BC no
. João Carlos Senna-Martinez (FLUL), A Idade do Bronze do Centro Norte Português: metalurgia e
transformações sociais
- 5 de Dezembro – Workshop 2 da Secção de Arqueologia da SGL (organizado em colaboração
com a Doutora Teresa Salomé Mota, do CIHUCT), Arqueólogos e Geólogos. O contributo das
Geociências nos alvores da investigação pré-histórica em Portugal. Consequências na época e
para além dela:
. Carlos Fabião (FLUL), «A existencia do homem no nosso solo em tempos mui remotos»: o
programa de investigação dos naturalistas portugueses no terceiro quartel do século XIX
. Ana Carneiro (CIUHCT-FCT-UNL), Arqueologia, Geologia e Ideais Ibéricos
. Ana Cristina Martins (IICT), Arqueologia e Geologia em Portugal: por entre agendas e percursos
. Teresa Salomé Mota (CIUHCT-FCT-UNL), A Arqueologia nos Serviços Geológicos de Portugal
durante o século XX
. Luís Raposo (MNA), A importância da obra de Henri Breuil e Georges Zbyszewski para o
conhecimento do Paleolítico Português
. Luís Gonçalves (UMinho), Geoarqueologia: das rochas à reconstrução do passado
A Secção começou, também, a preencher a página que lhe está atribuída no site da SGL, postando
um breve historial da Secção e informações sobre as atividades desenvolvidas, associadas a
imagens.
Nos termos estatutários, procedeu-se à eleição da Mesa para 2012, tendo sido eleitos para a integrar
os seguintes Vogais:
Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins
Vice-Presidente: Prof. Mestre Maria Graciana Dias Marques
Secretária: Mestre Ana Ávila de Melo
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4.13. SECÇÃO DE ARTES E LITERATURA
Presidente: Prof. Doutor Mário Avelar
Dando cumprimento ao que foi aprovado no Plano de Atividades, para 2012, da Secção de Artes e
Literatura, realizada no dia 11 de Janeiro de 2012, ao longo do ano em causa, esta secção
privilegiou a interação com outras secções e comissões da Sociedade de Geografia de Lisboa, e com
outras instituições exógenas.
Nesse sentido, no âmbito da interação com outras secções e comissões da Sociedade de Geografia
de Lisboa, a Secção associou-se à iniciativa da Comissão Americana em conjunto com a Academia
de Ciências Sociais do Ceará (Brasil), que promoveu um colóquio que decorreu durante o dia 10 de
Maio na Sociedade de Geografia de Lisboa e que se prolongou no dia 11, no Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas e na Sociedade da Independência do Século XVIII.
A secção associou-se igualmente ao ciclo de conferências comemorativo dos 250 anos de abolição
da escravatura em Portugal, que foi promovido pela Secção de Antropologia. Neste âmbito, o
presidente da secção, Professor Mário Avelar, proferiu uma conferência, a 14 de Junho, sobre o
tema: “Olaudah Equiano/Gustavus Vassa - autobiografia e identidade”.
A Secção associou-se também à conferência “A propósito do Alvará, com força de lei, de 19 de
Setembro de 1761”, proferida pelo Dr. Abel da Fonseca, a 17 de Maio
No âmbito da interação com instituições exógenas, a Secção associou-se ao 2º ciclo de conferências
sobre a presença de italianos em Portugal, promovido pelo Centro de História e Além-Mar, pela
Embaixada de Itália e pelo Instituto Italiano de Cultura. Nesse sentido acolheu as seguintes
conferências:
“Bartolomeo Marchionni: un mercante banchiere fiorentino a Lisbona (secolo XV-XVI), proferida
pelo Senhor Prof. Francesco Guidi Bruscoli (Universidade de Florença), a 12 de Março
“Livros italianos na grande livraria dos duques de Bragança na primeira metade do século XVI:
geografia, cultura e poder”, proferida pela Senhora Professora Doutora Ana Isabel Buescu, a 24 de
Abril.
“De passagem para o Oriente: a Lisboa de Alessandro Valignano (1573/1574)”,. proferida pelo
Senhor Professor Pedro Lage Correia a 22 de Maio.
No dia 30 de Novembro a Secção promoveu uma conferência da Professora Maria João Pereira
Neto sobre o tema: “Artes e sociedade nos contextos da modernidade”.
Indo ao encontro de solicitações de vários sócios, no sentido de criar um espírito de maior
abrangência no plano artístico, de modo a acolher sócios que se sintam vocacionados a trabalhar em
estéticas emergentes, a Secção reuniu a 8 de Outubro, tendo decidido, por unanimidade, propor à
Direcção da Sociedade de Geografia de Lisboa, a alteração da designação da Secção para “Secção
de Artes e Literatura.”
4.14. SECÇÃO DE CIÊNCIAS MILITARES
Presidente: General João Carlos Geraldes
O Relatório Anual de Atividades relativo a 2011 expressava, já, de modo inequívoco, uma
acentuada tendência na orientação dos trabalhos da Secção. Um reflexo da preocupação crescente
dos Vogais com a inserção da Instituição Militar nas sociedades modernas, designadamente no
ambiente prevalecente na Europa Social, e, com a capacidade das Forças Armadas Portuguesas
para, com eficiência, assegurarem os cometimentos inerentes às responsabilidades que a
Constituição da República dita. Em 2012, a evidência veio reforçar, não só a oportunidade, como,
até, a necessidade desta reflexão. De facto, num ambiente de crescente escassez, a evidente
subalternização da especificidade da função militar acentuou a necessidade de descodificar os arcos
de relacionamento entre os Órgãos de Soberania e a Instituição Militar. Esta exigência impõe-se
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num evitar do agravamento dos riscos que o País enfrenta, condição necessária da procura de
sucesso nas políticas de estabilização, recuperação e superação que o País prossegue com grande
esforço e sacrifício.
Logo, na primeira reunião em plenário da Secção foram, consensualmente, elencados os seguintes
Temas para oportuno desenvolvimento:
- A Cooperação Técnico - Militar, o Interesse Nacional e a CPLP
- A Estratégia de Contra – terrorismo
- As Formas de Serviço Militar e a Eficiência das Forças Armadas
- A Mobilização – Fator do Potencial Estratégico
- A Marinha, a GNR e a Repartição da Segurança das Zonas Costeiras
- O Controlo de Armamentos e a Proliferação dos Meios e Vetores NBQR
- A Estratégia da OTAN após a Cimeira de Lisboa
- A Ciber Guerra na Perspetiva dos Princípios da Segurança e da Surpresa
- Os Serviços de Informações e a Estratégia Nacional
- A Segurança Cooperativa e a Instabilidade nos Próximo e Médio Oriente
- Os Órgãos de Soberania e a Instituição Militar
- O Associativismo Militar e a Ética do Exercício do Comando
- A Segurança e a Defesa Nacional em Democracia
Dentre estes temas, houve um que polarizou a atenção da Secção – “O Relacionamento entre os
Órgãos de Soberania e a Instituição Militar” – um tema transversal que, entroncando na maior parte
dos temas enunciados, interroga a relativa indiferença com que, quer no plano da UE como no do
nosso País os agentes políticos olham o vetor militar como condição essencial que deve ser de
qualquer processo de desenvolvimento. Nas respostas a obter, poderão ser encontradas algumas
conclusões que concorram, com objetividade, no âmbito da Segurança e Defesa do nosso País, para
uma otimização dos recursos disponíveis, desiderato este, a alcançar através de um distendido e
competente relacionamento entre os responsáveis pela direção política e pelo comando militar.
Como processo de trabalho, a Secção optou por explorar o aprofundamento da reflexão interna,
enquanto metodologia adequada a fazer refletir em textos as perceções que a conjugação de
diferentes experiências propicia. Assim, a uma primeira fase de debate no seio da Secção seguir-seia uma outra mais aberta com o objetivo ampliar, prolongar e aprofundar o tratamento do tema, quer
através do concurso de Comissões e Secções da SGL, quer de entidades exteriores à Sociedade.
Foi com este propósito prioritário que a Secção, ao longo do Ano, realizou, entre 17 de Janeiro e 19
de Dezembro, seis Reuniões em Plenário, seis Reuniões de Mesa e duas Mesas Redondas,
intercaladas por reuniões de trabalho que, no seu conjunto, envolveram todos os Vogais da Secção,
ocasiões em que, no que a este Projeto diz respeito, se debateram, coordenaram, reelaboraram,
redigiram e integraram contributos parcelares de modo a, progressivamente, ir sendo construído um
texto da autoria da Secção. Em todo este processo, a metodologia seguida experimentou, com êxito,
uma abordagem descentralizada a diversas vertentes da questão em análise, cujos conteúdos foram
sendo reelaborados e completados em sucessivos debates internos.
Do desenvolvimento deste Projeto de longa duração, que, teve como Diretor o Presidente da Mesa
da Secção, resultou a apresentação, em Junho, à Direcção da SGL, de um documento de trabalho da
Secção com 47 páginas que mais não era do que um ponto de partida para futuras e mais amplas
considerações. Entretanto, em resposta à solicitação colocada ao Presidente da SGL pelo Presidente
da Comissão criada, nos termos de Despacho, de 11 de Julho, do MDN, para a “Revisão do
Conceito Estratégico de Defesa Nacional”, foi aquele “documento de trabalho” da Secção,
intitulado “Os Órgãos de Soberania e a Instituição Militar – O Caso Português”, incluído no
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contributo que a SGL entendeu enviar para satisfação do pedido de colaboração que lhe fora
colocado pela referida Comissão.
Para o posterior desenvolvimento do Projeto, tão ambicioso, quanto aliciante era o Tema, entendeu
a Secção ser oportuno, para viabilizar o aprofundamento do Tema, alargar a base da fundamentação
da análise, através do concurso do conhecimento exterior à Secção. Com esta finalidade e com a
abrangência, agora, de um “Repensar Portugal” a Secção, com o apoio da Direcção da SGL, dirigiuse, a partir de Outubro, a Comissões e a outras Secções da Sociedade, tendo em vista estender o
debate e consequente alargamento e aprofundamento da temática em apreço a uma reflexão
transversal, envolvendo outros saberes acumulados na SGL. Com esta finalidade elegeu três
assuntos que, interpenetrando-se, passaram a constituir três novos Projetos que concorrem para o
Projeto inicial:
- “O Quadro Estratégico Global – A Política da Segurança e Defesa Europeia”, tendo como Diretor
de Projeto o General Gabriel Augusto do Espírito Santo
- Os Espaços Estratégicos de Interesse Nacional – A Segurança e Defesa de Portugal no Espaço
Europeu”, tendo como Diretor do Projeto o Ten Coronel (PilAv) João Brandão Ferreira
- “Possibilidades e Constrangimentos para a Estratégia Nacional – O Contributo do Vetor Militar da
Defesa”, tendo como Diretor do Projeto o Engenheiro Francisco Gonçalves Nobre
Na sua evolução estes Projetos serão materializados através de reuniões parcelares com a
participação da Mesa da Secção, dos Diretores de Projeto e dos representantes das Comissões/
Secções que participarem nos trabalhos conjuntos a desenvolver e, de Mesas Redondas, abertas a
quem nelas quiser participar, que incluirão exposições a cargo das Secções/Comissões
intervenientes. Com base nas conclusões retiradas nestes trabalhos, a Secção, de acordo com as
Secções/Comissões participantes, aperfeiçoará e rearticulará o atual documento, o qual será
finalmente apresentado à consideração da Direcção da SGL, tendo em vista a sua eventual
aprovação como texto da SGL.
Paralelamente a este processo a atividade da Secção polarizou-se, também, na elaboração do
Regulamento Interno da Secção, o qual, tendo sido aprovado na Sessão de 05 de Junho da Direcção
da SGL, entrou em vigor em 06 de Junho e, ainda, na atualização e reformatação da “página” da
Secção, incluída no “site” da SGL; para atingir estas finalidades, foram realizadas diversas reuniões
parcelares que envolveram, ao longo do tempo, diversos Vogais da Secção. Com a aprovação do
Regulamento Interno, a Secção afinou os procedimentos, estruturou a “Comissão de Gestão da
Página da Internet” e indigitou um Vogal para elemento de ligação junto da Biblioteca da SGL.
Respondendo a solicitações de outras Comissões/Secções/Organismos participou, de muito bom
grado:
- Em 12 de Março na Conferência promovida pela Comissão de Relações Internacionais, intitulada
“A Cimeira de Chicago da NATO” – esta conferência entroncou na sequência das Conferências que
a Secção de Ciências Militares promovera em 2010 e em 2011, esta última com a colaboração da
Comissão de Relações Internacionais
- Em 20 de Novembro na Conferência promovida pelo Instituto PROMETHEUS, intitulada “A
Importância do Baixo Vale do Tejo na Construção de Portugal”.
No cumprimento das orientações da Direcção da SGL, a Secção debateu e organizou-se para
intervir na “Comemoração dos 600 Anos da Conquista de Ceuta” que decorrerá no período de 2013
a 2015; o Projeto relativo à participação da Secção terá como Diretor o General António Martins
Barrento.
A Secção mantém, também, presente a intenção de participar na evocação do início das operações
militares de contra-subversão no TO da Guiné (23 de Janeiro de 1963) e a de preparar o seu
contributo para debater as lições aprendidas com a participação de Portugal na I Grande Guerra.
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Tendo falecido o Ten General Manuel Amorim de Sousa Meneses (Sócio 16929 da SGL), a Secção
perdeu o Vogal a quem devia, não só a sua formação e impulso inicial (Julho de 2006), como,
também, o valioso incentivo da sua colaboração e forte presença. Quis, portanto, a Secção prestarlhe, uma tão justa quanto sentida homenagem póstuma. Na sua Reunião em Plenário de 13 de
Novembro, a 38ª desde o início dos seus trabalhos, com a presença da Direcção da SGL, “um
minuto de silêncio” sublinhou a saudade do seu Vogal fundador, com a eloquência do General
Gabriel Espírito Santo, foi lembrado o seu irrepreensível perfil de Chefe Militar e de Homem
Público, sempre reiterado com frontal postura, qualidades estas que o Vice-Presidente da SGL,
Professor Doutor Pereira Neto fez questão de sublimar formalmente. E, porque os exemplos devem
ser projetados no futuro, a Secção aprovou, por unanimidade, a proposta do Presidente da Mesa para
que o Ten General Manuel Amorim de Sousa Meneses fosse, a título póstumo, ao abrigo do nº 6 do
art.º 3º do Regulamento Interno da Secção, admitido como “Vogal Emérito da Secção” – tendo sido,
de inteira justiça, eleito como primeiro Vogal Emérito da Secção a sua figura emerge como
paradigma naquela qualidade.
Com pesar, também, a Secção evocou o falecimento do Maj General Krus Abecassis, cujo estado
de saúde impedira uma activa participação como Vogal da Secção de Ciências Militares.
Por decisão sua, ditada por razões da sua vida privada, entendeu dever deixar de ser Sócio da SGL
o General José Lemos Ferreira, ficando, assim, a SCM privada do seu inestimável e sempre
disponível contributo como Vogal, sem prejuízo, embora, de continuar a contar, sempre, com o
muito frontal apoio a que a sua vastíssima experiência profissional nos habituou.
No decurso do Ano, a Secção aprovou, com satisfação, o ingresso, de três novos Vogais: o
Engenheiro Francisco Gonçalves Nobre, o Ten Coronel Nuno Lemos Pires e o Coronel Baptista
Evaristo.
Nos termos dos Estatutos da SGL e no espírito do seu Regulamento Interno, a Secção procedeu à
eleição da Mesa para 2013 que passou a ter a seguinte constituição:
Presidente
Ten General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
Vice-Presidente Vice-Almirante António Maria de Sá Alves Sameiro
Vice-Presidente Ten General João Goulão de Melo
Director
Ten General José Eduardo Carvalho de Paiva Morão
Director
Maj General José Ribeirinha Diniz da Costa
Secretário
Ten Coronel João José Brandão Ferreira
4.15. SECÇÃO DE ECONOMIA
Presidente Prof. Dr. José Dantas Saraiva
A Secção de Economia continuou a privilegiar, na programação das suas atividades para 2012, a
abordagem de temas relevantes com impacto direto na economia portuguesa, em interligação com
outras secções e comissões.
Foi nesta linha de ação que em 23 de Janeiro promoveu uma conferência subordinada ao tema
“Portugal e o Futuro. Desafios e Oportunidades”, proferida pelo Presidente da CIP-Confederação
Empresarial de Portugal, Senhor António Saraiva;
Em 27 de Março, promoveu uma conferência sobre o tema “A outra energia alternativa –
Bioenergia”, proferida pela Professora Doutora Benilde Mendes, da Universidade Nova de Lisboa;
Em 3 de Maio, promoveu uma conferência sobre o tema “Em nome da energia hidroeléctrica. Da
memória centenária ao futuro sustentável”, proferida pelo Eng. António Leitão, Secretário-Geral do
Conselho Nacional da Água;
Estas conferências foram promovidas em colaboração com a Secção de Indústria.
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Em 6 de Dezembro promoveu, em colaboração com a Secção de Administração Pública, uma
conferência sobre o tema “Dívida soberana e políticas públicas para Portugal”, proferida pela
Professora Doutora Margarida Proença, da Universidade do Minho.
2. Actividade para 2013
A Secção de Economia continuará a privilegiar o desenvolvimento de iniciativas que resultem da
colaboração com outras secções e comissões, designadamente com as secções de Indústria e
Ciências Militares e as comissões Europeia e Americana.
Internamente, esta secção levará a efeito ao longo do primeiro semestre o debate sobre a conjuntura,
na perspetiva económica e financeira, e sobre a execução do Orçamento do Estado e o crescimento
económico.
Os membros da Secção estão a trabalhar internamente em temas relacionados com estas
problemáticas bem como com a economia do petróleo e outras fontes energéticas.
4.16. SECÇÃO DE ESTUDOS LUSO-ÀRABES
Presidente: Prof. Doutor António Dias Farinha
Durante o ano de 2012, os Membros da Secção prosseguiram os trabalhos iniciados nos anos
transatos, nomeadamente, o estudo do vocabulário português de origem árabe, sob a orientação do
Presidente da Mesa e da Professora Doutora Maria Isabel Rebelo Gonçalves, bem como a
colaboração com institutos científicos de objetivos semelhantes, a nível nacional e internacional, em
que estiveram empenhados, para além do Professor Dias Farinha, os restantes Membros da Mesa.
Na reunião da Secção, de 27 de Fevereiro, foi eleita a nova Mesa, por unanimidade e aclamação.
Ficou assim constituída:
Presidente – Professor Doutor António Dias Farinha;
Vice-Presidente – Contra-almirante José Luís Leiria Pinto;
Secretário – Dr. João Abel da Fonseca e
Vice-Secretária – Profª. Doutora Maria Leonor Cruz.
Durante a reunião foram apresentadas as seguintes comunicações:
Professor Dias Farinha – “A Academia das Ciências do Mundo Islâmico – sua importância. Uma
parceria desejada”;
Dr. João Abel da Fonseca – “As comemorações da tomada de Ceuta em 2015 – necessidade de
regressar à investigação”;
Embaixador João Rosa Lã – “A recuperação do Património de origem portuguesa, em Marrocos –
um testemunho na primeira pessoa” e
Dr. Manuel Pechirra – “ As actividades do ILAC. O protocolo com a Associação Portuguesa do
Cavalo Árabe”.
Foi ainda guardado «um minuto de silêncio» em memória dos Membros falecidos: Profª. Margarida
Pereira de Lacerda e Senhor Fernando Portugal, ao que se seguiram palavras do Presidente da Mesa
sobre alguns dos principais trabalhos e estudos das Obras respectivas.
Em 2 de Abril realizou-se, no Auditório Adriano Moreira, uma Sessão Cultural presidida pelo
Presidente da SGL, com a presença de alguns Membros da Direcção e de Mesas de outras Secções e
Comissões e muitos Sócios, em que foi orador o Professor Doutor Manuel Augusto Rodrigues, que
apresentou a comunicação “Os Árabes na Península Ibérica, 711-1492”. A anteceder a mesma usou
da palavra, para uma introdução contextualizante, o Professor Dias Farinha, que a intitulou: “A
dimensão temporal do Al-Andalus. A importante contribuição da SGL na dinamização dos estudos
islâmicos em Portugal”.
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A esta Sessão compareceram vários representantes diplomáticos acreditados em Lisboa,
nomeadamente SS. EE. a Embaixadora do Reino de Marrocos, os Embaixadores da Tunísia e da
Palestina e o Adido Cultural da Embaixada do Egipto.
4.17 SECÇÃO DE ESTUDOS DO PATRIMÓNIO
Presidente: Profa. Doutora Maria João Pereira Neto
Aos vinte e sete dias do mês de Janeiro de 2012, reuniu na sede da SGL, sobre a presidência do
Secretário Perpetuo, Prof. Doutor João Pereira Neto, a Secção de Estudos do Património com a
seguinte ordem de trabalhos:
1. Intervenção do Secretário Perpetuo da SGL;
1.1. Balanço das atividades precedentes da Secção de Estudos do Património;
1.2. Situação da Secção de Estudos do Património face ao disposto do parágrafo 5º do artigo 33 dos
Estatutos da SGL;
2. Intervenção da mesa nomeada para o ano 2012, nos termos do parágrafo 5 dos Estatutos da SGL:
2.1. Novos vogais da Secção de Estudos do Património;
2.2. Plano de atividades para o ano de 2012.
O Secretário Perpetuo depois de saudar os presentes iniciou a sua intervenção elogiando a ação
desenvolvida pelos anteriores presidentes da Mesa, Prof. Arq. Rui Sousa Cardim e Prof. Doutor
José Gorjão Jorge. No seu entender ambos desenvolveram, até o ano de 2009, ações de grande
mérito no domínio científico. Para além disso organizaram Ciclos de Conferências e outras
atividades que trouxeram à SGL apreciável número de individualidades a elas estranhas. A essas
atividades assistiram por vezes alunos do ISCTE e da Faculdade de Arquitetura que deste modo se
puderam identificar com o papel que a SGL desempenhou no âmbito da sociedade civil portuguesa.
O Secretário Perpetuo elogiou ainda o vice-presidente, Prof., Doutor Manuel Joao Ramos, que
desempenhou as suas funções com elevado mérito científico, tendo organizado deslocações à zona
da Etiópia e da Eritreia, para estudos do Património Português nestas áreas e orientado
investigadores que atualmente assumem papel de relevo na sociedade portuguesa. Esta obra é das
que mais orgulho proporcionou à Direcção da SGL.
Em relação ao ponto 2 da ordem de trabalhos verificou-se que em 2010 e 2011, não se realizaram as
eleições para a Mesa da Secção de Estudos do Património previstas nos Estatutos da Sociedade,
nomeadamente no artigo 33º parágrafo 5. Desta forma a Direcção da SGL tivera que intervir
convocando a presente reunião para em conformidade, com o acima exposto, proceder à nomeação
de uma nova Mesa para o ano 2012.
O Secretário Perpétuo acrescentou, que a Direcção da SGL, de acordo com as disposições
estatutárias mencionadas, decidiu nomear para o ano 2012, novos vogais, para a Secção de Estudos
do Património de acordo com os seguintes critérios:
1º Manter a ligação à Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, uma vez que o
Prof. Arq. Rui Sousa Cardim foi professor da mesma e o Prof. Cat. Doutor José Gorjão Jorge é
professor da mesma faculdade;
2º Manter a perspetiva antropológica e o interesse pelas áreas culturais onde se fez sentir a presença
portuguesa que influenciou a ação desenvolvida pelo vice-presidente Prof. Doutor Manuel João
Ramos;
3º Manter a ligação anterior à Mesa e aos vogais existentes;
4º Revelarem experiência em Secções cujos objetivos estejam ligados aos estudos desta Secção, sob
o ponto de vista Antropológico, Arqueológico, Etimológico, da Arte e da Literatura, da História, da
Filosofia e das Ciências Sociais;
5º Tenham ligação aos estudos do Património e do Turismo;
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6º Possuam boa imagem na sequência de intervenções públicas na SGL.
De acordo com os critérios atrás enunciados foram nomeados os seguintes vogais para a Mesa da
Secção de Estudos do Património:
- Presidente: Profa. Doutora Maria João Pereira Neto, pelos seguintes critérios: possuir ligação à
Faculdade de Arquitetura, ser Secretária da Mesa anterior da Secção, ter experiência nas Secções de
Turismo e Arte e Literatura; e ter apresentado, fora da SGL, estudos de investigação em matéria de
ciências Sociais Aplicadas e de estudos do Património;
- Vice-Presidente: Profa. Doutora Ana Cristina Martins, pelos seguintes critérios: ter revelado
enquanto membro da SGL a preocupação de manter uma perspetiva antropológica e interesse pelas
culturas; ter curriculum relevante na área do património arqueológico, sendo mesmo Presidente da
Secção de Arqueologia da SGL:
- Secretário: Prof. Dr. António Vermelho do Corral: pelos mesmos critérios acima mencionados:
- Vice-Secretário: Prof. Doutor Mário Kong, por um lado, pela sua ligação à faculdade de
Arquitetura da UTL e por outro, por ter ligação aos estudos do património dentro do âmbito da
SGL.
O Secretário Perpetuo terminou a sua intervenção, afirmando que a Direcção da SGL vai anular
quaisquer propostas de Regulamento da Secção de Estudos do Património, quer tenham sido ou não
aprovadas, que não estejam de acordo com o que prescreve na matéria o Estatuto Geral da SGL.
Dentro deste âmbito, disse que a Direcção, considerava desde já suspensa a publicação de um
denominado regulamento da Secção de Estudos do Património que acompanhava cartas dirigidas
em Dezembro de 1997 ao Sr. Prof. Rui Cardim na qualidade de Presidente de Dep. da Faculdade de
Arquitetura da UTL.
Terminada a sua participação, o Secretário Perpetuo, Prof. Doutor João Pereira Neto, comunicou
que se ia ausentar para que a Secção passasse a ser dirigida pela Presidente designada Profa.
Doutora Maria João Pereira Neto. Esta propôs a realização de um Ciclo de Conferências onde os
intervenientes pudessem mostrar as suas visões sobre o património e restauro e/ou também na área
do património cultural da paisagem.
Propôs também aos presentes que sugerissem temas de conferências enquadrados na área do
património onde pudessem participar.
Realizaram-se reuniões em 23 de Julho e a 22 de Setembro. A 20 de Dezembro realizou-se uma
reunião para se proceder à eleição da mesa para 2013. Antes de se proceder à eleição dos novos
membros da Mesa da Secção para o próximo ano, o Professor Doutor João Pereira Neto pediu a
palavra para em seu nome e em nome do Professor Doutor Luís Aires-Barros, agradecer o serviço
prestado à SGL pelos quatro membros da mesa cessante que aceitaram o convite que lhes foi
dirigido pela Direcção da SGL, quando nos termos estatutários teve que escolher uma mesa para
exercer as funções até ao próximo ato eleitoral. Também em seu nome e no do Senhor Presidente da
SGL vinha solicitar aos membros da Mesa o favor de se disponibilizarem para continuarem a
exercer as funções em causa pelo menos por mais um ano.
Neste sentido pedia aos quatro membros da mesa cessante o favor de se recandidatarem. Sugeriu
que na recandidatura se efetuasse uma inversão de posições a nível da presidência e do secretariado.
Deste modo, propôs para Presidente da Mesa a anterior Vice-Presidente, Professora Doutora Ana
Cristina Martins e para Vice-presidente a Professora Doutora Maria João Pereira Neto, anterior
Presidente.
A nível do Secretariado propôs para Secretário o anterior Vice-Secretário Professor Doutor Mário
Kong e para Vice-secretário o atual secretário Dr. António Vermelho do Corral.
Com a anuência dos indigitados passou-se à votação, tendo a mesa proposta pelo Professor Doutor
João Pereira Neto sido aprovada por unanimidade.
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De seguida procedeu-se à eleição da mesa da secção para o próximo ano de 2013,tendo sido
aprovada por unanimidade a proposta apresentada pelo Professor João Pereira Neto, passando a
mesma a ser constituída da seguinte maneira:
Presidente: Profa. Doutora Ana Cristina Martins
Vice-Presidente:Profa. Doutora Maria João Pereira Neto
Secretário: Prof. Doutor Mário Kong
Vice-Secretário: Prof. Dr. António Vermelho do Corral.
O Professor Doutor João Pereira Neto agradeceu a todos o bom acolhimento da sua proposta.
Acrescentou que em relação ao ano de 2014 lhe parecia ser conveniente solicitar de novo a boa
vontade da equipa eleita, salientando que tinha o acordo do senhor Presidente da SGL, Professor
Doutor Luís Aires Barros em relação a esta intenção.
Neste contexto comunicou que lhe parecia útil que este grupo de quatro vogais se disponibilizasse
para mais um ano na mesa da secção. Em seu entendimento e no do Professor Doutor Luís AiresBarros para o ano de 2014 deveria ser eleita a mesa agora cessante eleita para 2012.
Nesse sentido tanto o Senhor Professor Doutor João Pereira Neto como o Senhor Professor Doutor
Luís Aires-Barros na reunião a realizar para eleições no final de 2013 iriam propor a eleição da
mesa que exerceu funções em 2012.
Esta proposta do Senhor Professor João Pereira Neto e avalizada pelo Sr. Professor Doutor Luís
Aires-Barros teve o acordo de todos os vogais presentes.
4.18. SECÇÃO DE ETNOGRAFIA
Presidente Mestre Dra. Maria Helena Correia Samouco
A Secção de Etnografia ao longo do ano de 2012 programou uma série de conferências para cujo
sucesso concorreram os trabalhos dos oradores das sessões organizadas a que se associaram
participantes, membros das Secções da Sociedade de Geografia e outros convidados.
Em 29 de Maio de 2012 teve lugar uma conferência proferida pela Profª Doutora Sónia Frias,
intitulada “ Tempos de Mudança visitando os San no deserto do Kalahari”.
Em 22 de Novembro de 2012 realizou-se um Colóquio subordinado ao tema “A Etnografia na
abordagem literária- comentando obras de etnógrafos e referenciando a importância do acervo
etnográfico em Bibliotecas e Museus da Península Ibérica” cuja abertura em nome do Presidente da
S. G. esteve a cargo do Sr. Secretário Perpetuo, Prof. Pereira Neto.
Os oradores e os títulos das comunicações foram os seguintes: Mestre Drª Maria Helena Correia
Samouco “ A Etnografia na literatura de viagens – Entre a observação de Wenceslau de Morais e a
de Fernão Mendes Pinto”.
Profª Doutora Ana Cristina Martins: Entre a palavra e a imagem: a etnografia no discurso arqueológico”.
Mestre Dr. Luís Maçarico: “Prática etnográfica em Alves Redol: Descobrindo o seu espólio do Museu
do Neo – Realismo”.
Mestre Dr. José Fernando Reis de Oliveira: “Alguns aspetos do acervo etnográfico do Museu
Gonzalez Santana, de Olivença”.
Prof. Doutor João Pereira Neto: “ De Júlio Dinis (Livros integrados na Crónica da Aldeia) e Camilo
Castelo Branco (A Brasileira de Prazins – Senas do Minho) a Paul Theroux ( The Lower River ) –
quase dois séculos de diferença, a mesma preocupação com os detalhes etnográficos”.
Em 20 de Dezembro de 2012 teve lugar a sessão de encerramento das actividades da Secção, que
culminou com a reeleição da Mesa da Secção de Etnografia, continuando com a seguinte composição:
Presidente: Mestre Drª Maria Helena Correria Samouco
Vice- Presidente: Dr. António Vermelho do Corral
Secretário: Mestre Drª Ana Cristina Pereira Neto
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4.19. SECÇÃO GENEALOGIA E HERÁLDICA E FALERÍSTICA
Presidente: Arq. Segismundo Ramires Pinto
Durante o ano de 2012, a Secção de Genealogia, Heráldica, e Falerística, prosseguiu os seus
trabalhos realizando as seguintes atividades:
27 de Fevereiro – Comunicação do membro da Secção, Dr. Vítor Escudero de Campos, “O Direito
Premial na Tunísia monárquica”. Nesta reunião, que foi presidida pelo Presidente da Sociedade de
Geografia de Lisboa, foi publicamente prestada homenagem ao 1.º Secretário da Secção,
Comendador Ernesto Ferreira Jordão, tendo a Secção feito oferta à Sociedade dum busto do
homenageado, da autoria do escultor Alberto Germán, o qual foi aceite, pelo Presidente
da Sociedade.
30 de Maio – Comunicação do convidado, Mestre Marco de Sousa Santos, “As capelas góticas de S.
Francisco de Tavira”.
19 de Junho – A sessão, presidida pelo Secretário Perpétuo, foi preenchida pelo Seminário “Ordens
e Sistemas Premiais: Portugal, Etiópia e Suécia” que integrou as Comunicações efetuadas pelos
membros da Secção, Dr. Vítor Escudero de Campos, “O sistema premial dum antigo aliado colonial
português – o Império Etíope”; Arqto. Segismundo Ramires Pinto, “O Rei D. Luís, primeiro
Protetor da Sociedade de Geografia de Lisboa, recordado na Suécia” e, pelo convidado Dr.
Fernando de Abranches Correia da Silva, “Coja, de Comenda ‘particular’ a Comenda da Ordem de
Cristo”.
20 de Junho – Reunião Administrativa da Mesa da Secção, para elaboração do Plano de Atividades
para o próximo Ano Académico de 2012-2013, a propor á Secção.
27 de Junho – Reunião da Direcção da Sociedade de Geografia de Lisboa com alguns dos
signatários da Proposta sobre a criação duma Secção de Falerística, em que participaram o
Presidente da Secção e o membro Dr. Vítor Escudero de Campos, primeiro signatário da proposta.
26 de Outubro – Reunião Administrativa da Secção para debater assuntos de natureza interna,
aprovação do Plano de Atividades a comunicar à Direcção da Sociedade e eleição da Mesa que
ficou constituída da seguinte forma: Presidente – Arqto. Segismundo Ramires Pinto; VicePresidente – Dr. Benito Martinez de Araújo; e, Secretário – Dr. Vítor Escudero de Campos.
12 de Novembro – Comunicação do membro da Secção, Dr. José Filipe Menéndez, “Os Sousa
Prego – dados genealógicos, divagações heráldicas e condecorações recebidas”. Nesta reunião, que
foi presidida pelo Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, foi por este anunciado que, na
sequência da proposta formulada por um grupo de sócios sobre a criação duma Secção de
Falerística, a Direcção tinha deliberado que as atividades a desenvolver nesse domínio fossem
realizadas no contexto da Secção de Genealogia e Heráldica razão pela qual esta se passaria a
denominar Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística.
10 de Dezembro – Comunicação pelo convidado Sérgio Avelar Duarte, “Carta de Armas de Manuel
Salema de Sousa – 1705”.
Complementarmente, a atividade da Secção foi constituída por duas formas de intervenção que
contribuíram para a afirmação da sua visibilidade junto do público e de agremiações científicas
similares: prosseguiu a elaboração de respostas a perguntas formuladas por vários consulentes que
respeitavam, na sua maioria, a questões relacionadas com a heráldica autárquica de cidades e vilas
do antigo Ultramar português e a genealogia de personalidades relacionadas com a Sociedade de
Geografia de Lisboa e foi mantida a prática da Mesa da Secção se fazer representar em atividades
culturais realizadas em áreas que constituem o objeto da sua atividade para que foi convidada a
participar, designadamente em Seminários, Jornadas, Encontros e Sessões Académicas, tanto
internamente como no exterior.
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4.20. 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
2012 foi constituída por: i) Doutor. João Casaca – Presidente; ii) Eng.º Rogério Ferreira de Almeida
– Vice-presidente; iii) Eng.º José Nuno Lima – Primeiro Secretário; iv) Eng.ª Ana Maria Fonseca –
Segundo Secretário.
Em 2012 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.
Com destino aos sócios e ao público em geral, foram promovidas pela Secção, durante o ano de
2012, cinco conferências, que foram realizadas no anfiteatro Prof. Adriano Moreira e tiveram uma
assistência satisfatória, sendo seguidas de animado debate, que comprovou o interesse manifestado
pela assistência:
i) “A Geografia dos Espaços Marítimos: do Mundo a Portugal”, pelo Com.te Miguel Bessa Pacheco,
no dia 21 de Março.
ii) “Fernão Mendes Pinto Um Vagamundo do Universalismo Português”, pelo Eng.º Luís Crespo de
Carvalho, no dia 18 de Abril.
iii) “A Geoestatística nas Ciências da Terra e do Ambiente: Alguns Casos de Estudo”, pelo Prof.
Jorge de Sousa, no dia 20 de Abril.
iv) “O Atlas de Luís Teixeira de 1648”, pelo Com.te António Costa Canas, no 9 de Maio.
v) “Cristóvão Colon: Um Fidalgo Português”, pelo Prof. Fernando Branco, no dia 7 de Novembro.
No âmbito da atividade cultural, merece o maior relevo o Colóquio “Sistemas de Informação
Geográfica: Tendências”, promovido pela Secção e coordenado pelo Com.te Miguel Bessa Pacheco.
O colóquio, que decorreu na sala Algarve, nos dias 3 e 4 de Dezembro, foi um sucesso, não só em
termos do número de participantes (cerca de 200 inscrições), como também pela qualidade das
conferências proferidas pelos convidados: um conjunto de personalidades do meio científico português da área dos Sistemas de Informação Geográfica. A excelente organização do colóquio esteve a
cargo do Com.te Miguel Bessa Pacheco que contou com a colaboração do Prof. José António
Tenedório, do Prof. João Catalão Fernandes e do Prof. Alexandre Gonçalves.
A sessão de abertura, que decorreu sob a presidência do Exmº Sr. Presidente da Sociedade Prof.
Luís Aires-Barros, incluiu uma conferência de abertura a cargo do Prof. José António Tenedório
intitulada “Detecção Remota para Extracção de Informação Geográfica Urbana: Cartografia Fractal
das Áreas Residenciais e Estimativa do Potencial Fotovoltaico dos Edifícios”.
As restantes doze conferências foram agrupadas em quatro sessões, a primeira dedicada ao “Estado
da Arte”, moderada pelo Com.te Bessa Pacheco, a segunda dedicada às “Tendências Tecnológicas
em SIG”, moderada pelo Prof. Catalão Fernandes, a terceira dedicada às “tendências no Ensino e
Investigação”, moderada pelo Prof. Marco Paínho, e a quarta dedicada às “Tendências
Aplicacionais em SIG”, moderada pelo Prof. Alexandre Gonçalves. O Colóquio encerrou com um
debate que decorreu com grande animação.
As doze conferências realizadas no âmbito do Colóquio foram:
S1.1) “SIG, Evolução da Abordagem: A sua Eficácia como Suporte à Boa Governança”, pela Prof.ª
Doutora Maria José Vale da DGT.
S1.2) “O SIG na Cartografia Náutica”, pelo Capitão Tenente Mesquita Chim do IH.
S1.3) “Aquisição de Dados para a Carta Militar 1/25.000, por Processos Fotogramétricos para BDG
– SIG3D”, pelo Tenente Coronel Rui Dias do IGeoE.
S2.1) “Inovação Geoespacial e Integração de Tecnologias Emergentes”, por Carlos Laiginhas da
Intergraph Portugal.
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S2.2) “Recolha Progressivamente mais Rápida de Informação Geográfica”, por João Marnoto da
empresa Sinfic.
S2.3) “A Urgência da Informação Geográfica”, por João Varela da empresa Lógica.
S3.1) “Algumas Boas Práticas em Formação SIG nas Empresas”, pelo Dr. Rui Santos da ESRI
Portugal.
S3.2) “Tendências e Desafios na Educação do Pensamento Geográfico: O Papel dos SIG”, pela
Prof.ª Rita Anastácio do Instituto Politécnico de Tomar.
S3.3) “Objetos Móveis em SIG: Quais os Desafios?”, pela Prof.ª Doutora Maribel Santos da
Universidade do Minho.
S4.1) “Tendências e Inovação nos SIG”, pelo Eng.º Rui Sabino da ESRI Portugal.
S4.2) “Location Intelligence – Novas Abordagens, plataformas e Desafios”, pelo Eng.º Sandro
Baptista da empresa Focus-bc.
S4.3) “Perspetivas para o Futuro”, pelo Eng.º Carlos Coucelo da empresa CCCGeomática.
Na sétima e última reunião de 2012, realizada em 19 de Dezembro, foi eleita a mesa para o ano de
2013, com a seguinte constituição: i) Doutor. João Casaca – Presidente; ii) Eng.º Rogério Ferreira
de Almeida – Vice-presidente; iii) Com.te Miguel Bessa Pacheco – Vice-Presidente; iv) Eng.º José
Nuno Lima – Primeiro Secretário; v) Eng.ª Ana Maria Fonseca – Segundo Secretário.
4.21. SECÇÃO DE HISTÓRIA
Presidente: Mestre Rui Miguel da Costa Pinto
Presidente: Presidente: Prof. Doutor Rui Miguel da Costa Pinto
Durante o ano de 2012, a Secção de História reuniu-se de acordo com o seguinte calendário:
10 de Fevereiro- Comunicação pelo Dr Rui Ramalho Ortigão Neves, "Portugueses no Extremo
Ocidente - Memórias duma viagem ao Peru dos séc. XVI e XVII"
17 de Maio -Conferência pelo Prof. Dr. João Abel da Fonseca, "A propósito do Alvará, com força
de lei, de 19 de Setembro de 1761" inserida no ciclo de conferências comemorativo dos 250 anos de
abolição da escravatura em Portugal, promovido pelas Secções de História, Antropologia e Arte e
Literatura e as Comissões Africana, Americana, Asiática e Europeia.
14 de Junho- Conferência pelo Prof. Doutor Mário Avelar, “Olaudah Equiano/Gustavus Vassa –
autobiografia e identidade” inserida no ciclo de conferências comemorativo dos 250 anos de
abolição da escravatura em Portugal, promovido pelas Secções de História, Antropologia e Arte e
Literatura e as Comissões Africana, Americana, Asiática e Europeia.
4 de Outubro- Conferência promovida pelas Secções de Antropologia e da História pelo Professor
Doutor João Pereira Neto, “Uma Leitura, no entendimento da Cultura Organizacional da
Administração Pública, da Portaria de 22 de Setembro de 1858 de Sá da Bandeira, que através dela
procurava acabar com o designado «Serviço de Carregadores» mas cuja doutrina, interpretada de
forma restritiva e errónea, viria influenciar, durante mais de um século, a obrigatoriedade da Cultura
Algodoeira nalgumas regiões de Angola».
30 de Outubro- Seminário “Novas Investigações na História Interdisciplinar : Problemáticas da
Investigação” promovida pela sua Secção de História em colaboração com o Instituto Prometheus.
Inicio dos Trabalhos pelo Prof. Doutor Luís Aires-Barros
"Sobre as duas culturas e o conhecimento científico"
1ª Conferência – Ricardo Martins / Prof. Doutor Nuno Simões Rodrigues
“As Mulheres nos Épicos” – História Antiga (Mestrado)
2ª Conferência - João Camacho / Prof. Doutor Luís Araújo
“O Medo no Antigo Egipto: Poder e Imagem” – História Antiga (Mestrado)
3ª Conferência – Eugénia Magalhães / Professor Doutor José A. Ramos
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“Erotismo e metáfora no discurso místico: autores portugueses do Renascimento e Barroco – estado
da questão em perspetiva” – História das Religiões (Doutoramento)
4ª Conferência – Mestre Mário de Gouveia “A sacralização do território no moçarabismo
conimbricense: os santos padroeiros das igrejas do Entre-Douro-e-Mondego (séc. IX-XI) – História
Medieval” (Doutoramento)
5ª Conferência – Francisco Isaac /Prof. Doutor Pedro G. Barbosa “Sesnando Davides – conde,
alvasir, estratega e moçárabe” – História Medieval (Mestrado)
6ª Conferência – Ricardo Brito / Prof. Doutor Sérgio C. Matos
"A Sociedade Portuguesa de Estudos Históricos no contexto historiográfico nacional (1911-28) " –
História Contemporânea (Mestrado)
MESA REDONDA – Moderação por Dr. João Abel da Fonseca
Sessão de Encerramento – Professor Doutor Adriano Moreira (Presidente da
Academia das Ciências de Lisboa)
27 de Novembro - Conferência promovida pelas Secções de Antropologia e da História pelo
Professor Doutor João Pereira Neto, "Reflexões no I Centenário da chegada de Norton de Matos a
Angola como Governador Geral – as estradas para automóveis, como concretização do objetivo de
acabar com o chamado «Serviço de Carregadores» delineado por Sá da Bandeira com a publicação
da Portaria de 22 de Setembro de 1858".
A Sociedade de Geografia de Lisboa enquanto agremiação científica tem contado, ao longo do
tempo, com a colaboração dos mais ilustres historiadores dos séculos XX e XXI.
Assim, sob proposta da sua Secção de História foi decidido promover um conjunto de evocações
intituladas “Jornadas da Memória”.
Historiadores como o Professor Doutor Jorge Borges de Macedo, o Professor Doutor Joaquim
Veríssimo Serrão, Professor Doutor Justino Mendes de Almeida, Professor Fernando Castelo
Branco e Professora Doutora Virgínia Rau, foram homenageados pela sua excecional capacidade
científica.
18 de Maio - Professor Doutor Jorge Borges de Macedo
Oradores convidados: Professora Doutora Maria do Rosário Themudo Barata; Prof. Doutor
António Castro Henriques; Profª. Doutora Cátia Miriam Costa.
A sessão foi encerrada pelo Professor Doutor Hermenegildo Fernandes e pelo Doutor Luís Brites
Pereira, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
13 de Julho - Professor Doutor Justino Mendes de Almeida
Orador convidado: Profª. Doutora Maria Isabel Rebelo Gonçalves.
In Memoriam
Estimados Confrades,
Sexta-feira estive na mesa com o Prof. Doutor Justino Mendes de Almeida, a Secção de História
tinha organizado com a Direcção da Sociedade de Geografia de Lisboa uma homenagem à sua
pessoa.
Mal sabíamos que 5 dias depois viria a falecer. Fica o consolo de que o homenageámos em vida e
de que nessa tarde se encontrava muito feliz reunido de amigos, os seus olhos brilhavam de
satisfação e quase que se adivinhava que estaria mais tempo entre nós.
Como disse o Dr João Abel:
“Justino Mendes de Almeida era um Príncipe das Letras”
O Príncipe partiu fica a memória e a obra de uma das pessoas mais educadas e de fino trato que
conheci na vida.
Adeus
Rui Miguel da Costa Pinto
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28 de Setembro - Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão
Orador convidado: Presidente da Academia Portuguesa de História Profª. Doutora Manuela
Mendonça. E pela Academia da Marinha Dr João Abel da Fonseca
19 de Outubro –Professor Fernando José de Oliveira Castelo-Branco Chaves
Orador convidado: Professor Doutor João Pereira Neto.
23 Novembro -Professora Doutora Virgínia Rau
Orador convidado: Profª. Doutora Ana Leal de Faria.
-19 de Novembro- Eleições e admissão de novos vogais • Contributos da Secção para as
Comemorações sobre a tomada de Ceuta a organizar pela Direcção da Sociedade de Geografia de
Lisboa • Análise e planificação de propostas de conferências/comunicações pelos vogais da secção.
Foi eleita por unanimidade a nova Mesa da Secção de História para o ano 2013 com a seguinte
constituição:
Presidente- Prof. Doutor Rui Miguel da Costa Pinto
Vice-Presidente- Dr. João Abel
Secretário- Mestre Ana Prosépio
Entraram os seguintes sócios como Vogais da Secção: Prof. Martinho Vicente Rodrigues e Dr.
António Aires Gonçalves
4.22. SECÇÃO DE HISTÓRIA DA MEDICINA
Presidente Alm. Luís Gonzaga Ribeiro
1 – Eleição da Mesa:
No dia 13 de Dezembro de 2011 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:
‐ Presidente: Almirante Médico Luiz Gonzaga Pinto Canedo Soares Ribeiro, sócio n.º 19051.
‐ Vice-Presidente: Prof. Doutor Augusto José Moutinho Borges, sócio n.º 2075.
‐ 1.º Secretário: Dr. João José Parra Edward Clode, sócio n.º 2085.
‐ 2.º Vice-Secretário: Prof. Doutor Bernardo Jerosch Herold, sócio n.º 20190.
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, 26 (vinte e seis)
“As relações profissionais como utente e na atividade assistencial”, pelo Prof. Doutor Joaquim
Silveira Sérgio. 5 assistentes.
- Fevereiro, 23 (vinte e três)
Conferência sob a forma de mesa redonda subordinada ao tema “O Prof. Silveira Botelho:
Homenagem dos seus admiradores”, tendo sido realizada pelos vogais Prof.ª Doutora Madalena
Esperança Pina, Exm.ª Sr.ª D.ª Luisa Villarinho Pereira e Dr. João Pedro Xavier de Brito. Deram
também o seu testemunho o Dr. Damas Mora, Dr.ª Sílvia Silvestre, bibliotecária do Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, e o Dr. Eugénio Ribeiro Rosa. 28 assistentes.
- Março, 29 (vinte e nove)
“António José de Almeida: O tribuno da República”, pela Doutora Ana Paula Pires. 37 assistentes.
- Abril, 26 (vinte e seis)
“A ação poderosa das águas de Wildengen” pelo Vogal Prof. Doutor Bernard Herold. 13 vogais.
- Maio, 31 (trinta e um)
“A Otorrinolaringologia através da História da Medicina”, pelo Vogal Dr. João Clode. Almirante
Médico Luíz Gonzaga Ribeiro, presidente da secção de História da Medicina que apresentou os
oradores Prof Dr. António Barreto e o Dr. José Luís Dória. 70 assistentes.
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- Junho, 31 (trinta e um)
“A Medicina Científica e a Política Colonial Portuguesa no início do séc. XX: a construção de uma
agenda comum”, pelo Dr. Themudo de Castro. 13 assistentes.
- Julho, 26 (vinte e seis)
“Ciência e Ternura: o contributo da Medicina para a reabilitação dos militares da Grande
Guerra”, pela Doutora Cláudia Ribeiro. 9 assistentes.
- Setembro, 27 (vinte e sete)
“Cruz Vermelha – Vida por Vida”, Conferências dos Vogais Almirante Luiz Gonzaga Ribeiro e do
Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges e da Prof.ª Doutora Aldina Gonçalves. 9 assistentes.
- Outubro, 27 (vinte e sete)
“Portugal e a Saúde na 2.ª Guerra Mundial: Baixas na Frente Leste (1941-1944)”, pelo Mestre
Ricardo Carvalho da Silva. 20 assistentes.
- Novembro, 15 (quinze)
Colóquio “As Termas das Caldas da Rainha – Um Valor Patrimonial «Único» a Conservar e
Modernizar”. 47 assistentes.
3 – Colóquios:
No dia 15 (quinze) do mês de Novembro de 2012 foi realizado o Colóquio “As Termas das Caldas
da Rainha – Um Valor Patrimonial «Único» a Conservar e Modernizar”, promovido em
colaboração com a Comissão de Proteção da Natureza e apoiado pelas seguintes entidades: Instituto
Ricardo Jorge, Sociedade Portuguesa de História dos Hospitais, Turismo de Portugal, I.P., LPN Liga para a Protecção da Natureza. 47 assistentes.
Do programa constaram as seguintes comunicações proferidas pelos autores:
- Prof. Dr. Pedro Cantista, “Hidrologia médica e evidências científicas. Situação atual”;
- Prof. Doutor A. Pereira Coutinho, “Valor patrimonial e diversidade florística do Parque D. Carlos
I”;
- Prof. Doutor António Tavares, “Saúde Pública, a Autoridade de Saúde e a utilização terapêutica
das águas termais em Portugal”;
- Dr.ª Helena Rebelo, “Águas Termais em Portugal – Indicações terapêuticas e modos de
utilização”;
- Prof. Doutor Luís Cardoso de Oliveira, “As Termas e a Saúde. Seu enquadramento no conceito
restritivo de uma crise económica – Lugar do complexo hospitalo-termal das Caldas da Rainha”;
- Dr. Jorge Varanda, “Hospital Termal, anos 80. Valorização histórica, expansão e modernização.
Lições para o futuro”;
- Prof. Doutor José Martins de Carvalho, “Recursos Hídricos Termais – Aquíferos termais –
Modelos conceptuais de funcionamento. O caso particular do Oeste e das Caldas da Rainha”;
- Dr.ª Helena Gonçalves Pinto, “O Património Termal das Caldas da Rainha no Contexto
Universal”;
- Eng.º João Caldeira Cabral, “A importância do Parque D. Carlos I e da Mata Rainha D. Leonor
na qualidade e identidade das Termas das Caldas da Rainha”;
- Prof. Doutor Arq. Jorge Mangorrinha, “Em Busca da Cidade Termal: A Política e o Futuro das
Caldas da Rainha”;
- Prof. Doutor Henrique Lopes, “Termalismo um potencial de geração de riqueza para o país”;
- Prof. Dr. António Queirós, “Turismo em mudança de paradigma e o papel do Termalismo”.
Seguiu-se um debate e apresentaram-se as conclusões do colóquio, após o que o Presidente da
SHM-SGL agradeceu a todos os participantes.
4 – Apresentação de livros:
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a) Dia 29 (vinte e nove) do mês de Março, Apresentação do livro “António José de Almeida: O
tribuno da República” da autoria da Doutora Ana Paula Pires. A apresentação do livro foi realizada
pelo Presidente da Secção de História da Medicina Almirante Luiz Gonzaga Ribeiro, Prof. Luís
Farinha e pela Prof.ª Doutora Fernanda Rollo.
b) Dia 28 (vinte e oito) de maio, lançamento do livro “A Otorrinolaringologia através da História
da Medicina”, pelo Vogal Dr. João Clode. O livro foi apresentado pelo Almirante Médico Luíz
Gonzaga Ribeiro, Presidente da Secção de História da Medicina, Prof Dr. António Barreto e Dr.
José Luís Dória. 70 assistentes.
5 – Exposições:
a) Na sala convívio, a quando da apresentação do livro “António José de Almeida: O tribuno da
República”, da autoria da Doutora Ana Paula Pires, a bibliotecária da SGL teve a amabilidade em
colocar duas vitrinas com obras escritas pelo Dr. António José de Almeida, assim como escritas
sobre a sua vida e obra. A mostra esteve patente durante o dia 29 de março.
b) Na sala convívio, a quando da apresentação do livro “A Otorrinolaringologia através da História
da Medicina”, da autoria do Vogal Dr. João Clode. O autor teve a amabilidade em colocar duas
vitrinas de material histórico de Otorrinolaringologia pertença da sua coleção privada, durante o dia
28 de maio.
6 – Comissão análise Regulamento Interno:
Após análise do projeto do Regulamento Interno da Secção de História da Medicina da Sociedade
de Geografia de Lisboa, este foi aprovado em de 29 de Junho de 2012 e homologado pelo
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa.
7 – Eleições:
No dia 13 do mês de Dezembro de 2012 decorreu a eleição da nova Mesa Administrativa da Secção
de História da Medicina para o ano de 2013, tendo a nova Direcção sido aprovada com quinze votos
a favor e uma abstenção:
- Presidente: José Luís de Castro de França Dória, sócio n.º 19655.
- Vice-Presidente: Isabel Maria da Silva Pereira Amaral, sócia n.º 20311.
- 1.º Secretário: António Ayres Franco Fernandes Gonçalves, sócio n.º 19096.
- 2.º Secretario: Inês Luísa de Ornellas de Andrade da Silva e Castro, sócia n.º20575.
4.23. SECÇÃO DE GEOGRAFIA DOS OCEANOS
Presidente: CAlm. 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 2012, 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
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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 o Programa de Atividades para 2012, designado Jornadas “A Sociedade Civil e
o Mar”, foi aprovado na sessão de 7 de julho de 2011. E na sessão de 15 de dezembro seguinte foi
escolhido um tema suficientemente abrangente, “O Oceano: Literacia e Cidadania”, de orientação
daquelas Jornadas e com projeção para os anos seguintes que, face a uma diversificada Agenda do
Oceano, pudesse também servir de multiplicador de sinergias tanto para a comemoração do Dia
Nacional do Mar como para a divulgação da Nossa Cultura do Mar:
a)
1 de fevereiro, celebração do Dia Mundial das Zonas Húmidas (2 de fevereiro).
b)
1 de março, sessão sobre “A proteção e conservação do meio marinho em Portugal e na
União Europeia: O implemento da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (pilar ambiental da Política
Marítima Integrada)”.
c)
10 de março, sessão “Memórias de Fragateiros”.
d) 23 de março, celebração do Dia Mundial da Água sob o lema “Água e Segurança Alimentar”
integrada num ciclo de três debates dedicados à Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável de 2012.
e) 18 de abril, comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.
f)
19 de abril, conferência “O novo quadro institucional dos assuntos do Mar em Portugal”.
g)
21 de maio, jornada comemorativa do Dia Europeu do Mar (20 de maio).
h) 22 de maio, celebração do Dia Internacional da Diversidade Biológica sob o tema
“Biodiversidade Marinha” integrada num ciclo de três eventos acerca da Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 2012.
i)
11 de junho, comemoração do Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho) integrada num ciclo de
três eventos acerca da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 2012.
j)
24 de setembro, celebração do Dia Internacional da Literacia (8 de setembro) e de
encerramento da Década das Nações Unidas sobre Literacia: “Educação Para Todos” (2003-2012)”.
k)
12 de outubro, sessão do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes (13 de outubro)
sob o tema “Mulheres e Jovens: a Força (in)Visível da Resiliência”.
l) 16 de Novembro, jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar, organizada pela Sociedade de
Geografia de Lisboa (doravante Sociedade de Geografia ou SGL).
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,
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 2012
Por sua iniciativa, a Sociedade de Geografia associou-se à celebração do Dia Nacional do Mar, em
16 de novembro de 2012, promovendo uma jornada comemorativa sob o tema geral “O Oceano:
Literacia e Cidadania” com a pretensão de lançar o debate sobre o contributo de assuntos associados
ao mar e às zonas costeiras para a criação de ambientes literatos, na aceção da UNESCO, tendo em
conta a sua pluralidade temática e a diversidade dos parceiros, designadamente os órgãos de
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soberania, a Administração Central, Regional e Local, os fóruns ligados ao desenvolvimento da
economia do mar e os seus diversos setores, as universidades e academias, os laboratórios, os
institutos, as organizações socioeconómicas, os media, os museus, os autores e a sociedade civil. O
varino, embarcação típica do Tejo, foi escolhido como símbolo desta jornada comemorativa,
representado no cartaz do Dia Nacional do Mar e no carimbo comemorativo e evidenciado numa
mostra. A jornada decorreu no edifício da SGL, de acordo com o programa seguinte:
1)
No átrio:
a)
Os CTT – Correios de Portugal, S.A. associou-se à celebração do Dia Nacional do Mar
emitindo um carimbo comemorativo, o qual representa um varino com a legenda “CTT LISBOA,
2012.11.16”. 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, e um representante do Diretor
de Filatelia, Dr. José Laia Henriques. O mesmo posto esteve em funcionamento durante a manhã
para aposição do carimbo nas correspondências que lhe foram apresentadas; para esse efeito, foram
graciosamente distribuídos exemplares de um bilhete-postal sobre o cartaz do Dia Nacional do Mar,
cuja edição foi patrocinada pelo Instituto Hidrográfico.
b)
Em seguida, foi inaugurada a mostra “O Varino do Tejo”, que pretendeu dar a conhecer as
características da embarcação típica de maior porte do estuário, a sua origem e o serviço prestado,
sendo valorizada com um belíssimo modelo do Museu de Marinha, o Livro de Registos da Marinha
do Tejo e um quadro do varino “O Boa Viagem”; a mostra esteve patente até ao dia 23 de
novembro.
2)
No auditório Adriano Moreira:
a)
14h30, Colóquio “O Oceano: contributo para a criação de ambientes literatos”
i)
O Secretário Perpétuo, Prof. Cat. João Pereira Neto, em representação do Presidente da SGL,
abriu a sessão.
ii)
Em seguida, o moderador CAlm José Bastos Saldanha aludiu ao tema geral das Jornadas
para enquadrar o Colóquio e tornar evidente o universo multifacetado das atividades significativas
ligadas ao mar (numa amostragem de quatro intervenções com ele relacionadas) e a sua réplica ao
desafio da literacia lançada na recente celebração, em 24 de setembro passado, do Dia Internacional
da Literacia (8 de setembro) que evidenciou a importância da literacia, a necessidade de aprofundar
o respetivo conceito e de concertar os esforços existentes conducentes a uma renovada cidadania.
iii)
Intervieram, depois, com perspectivas breves sobre projetos institucionais ligados ao mar e a
respetiva perceção ao desafio da literacia:
–
Sobre “A Estratégia Nacional para o Mar: O projeto Kit do Mar”, interveio a responsável
pelo mesmo Projeto, Dr.ª Raquel Costa, da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma
Continental. Começou por enunciar com simplicidade o desafio: como tornar os Portugueses mais
literatos sobre o Oceano num país em que 97% do espaço nacional é mar e 3% terra e em que a
influência marítima é notória na Sociedade Portuguesa. No entanto, os Portugueses não têm noção
desta realidade; o projeto “Kit do Mar” tem procurado fomentar essa consciência através das
crianças, em contextos formais e informais, mediante a disponibilidade de conjuntos de fichas com
temas marinhos para os professores desenvolverem em atividades escolares dos 3 aos 16 anos. O
“Kit do Mar” foi criado no âmbito da ação “Promoção do ensino e divulgação nas escolas de
actividades ligadas ao mar” da Estratégia Nacional para o Mar, em projeto-piloto lançado em 2008
em duas escolas de ensino primário de Cascais cujo êxito permitiu alargar ao âmbito nacional a
partir de 2009. O projeto ultrapassou todas as expectativas, passou a incluir a infância por influência
dos respetivos educadores e, em breve, vai estender-se ao ensino secundário e ao superior; e
proximamente a associação com o Plano Nacional de Leitura que vai abordar a temática do Mar.
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–
Acerca de “A Agência Ciência Viva: projeto Conhecer o Oceano”, a Dr.ª Margarida Suarez
da Equipa de Projetos Ciência Viva fez uma introdução sobre a Agência Nacional para a Cultura
Científica e Tecnológica, uma associação privada sem fins lucrativos fundada em 1996 que associa
entidades públicas e laboratórios de investigação, assumindo-se como interface entre a comunidade
científica e a sociedade civil. A sua ação desenvolve-se em três pilares: envolvimento do público em
ciência e tecnologia, de modo a proporcionar um diálogo mais próximo entre ciência e sociedade; a
rede nacional de centros de Ciência Viva, ponto de encontro a nível comunitário, de que o Pavilhão
do Conhecimento é o principal centro; e o terceiro pilar reveste uma intervenção mais direta na
educação, mediante o apoio a projetos educativos nas escolas. Na área do Oceano, é de longa data a
parceria da Agência Ciência Viva com centros de investigação, mormente para a formação de
professores, e o nexo ao tecido empresarial local. E ainda; a ligação às escolas de que o tema
“Oceano, biodiversidade e saúde humana” é exemplo no esforço de carrear cada vez mais Ciência
para o seio da Escola; anualmente, no Parlamento é servido um Café da Ciência aos deputados, que
em 2009 foi dedicado às Ciências do Mar; exposições atinentes às temáticas do mar (em 2012, “O
Mar é Fixe” no Pavilhão do Conhecimento); visitas a navios oceanográficos; e programas de
divulgação dedicados às famílias, designados “Tardes Oceânicas”. Depois mencionou a cooperação
internacional e referiu em particular a relação com o projeto norte-americano “Ocean Literacy”
desenvolvido durante cerca de dez anos por uma parceria das comunidades educativa e científica no
sentido de compilar o conhecimento oceânico essencial que permitisse a qualquer cidadão falar,
discutir e decidir sobre o Mar. O mesmo projeto foi adaptado à realidade portuguesa sob a
designação de “Conhecer o Oceano” – salientou a dificuldade de aceitação do termo literacia e o
desconforto de se viver com a escolha, conhecer, que dilui o propósito do projeto original e referiu
que idêntico embaraço na tradução foi mencionado na 1.ª conferência sobre Literacia do Oceano
realizada na Europa em 12 de Outubro passado em Bruges. A supracitada adaptação foi descrita
com algum pormenor e bem assim o modo como se fez a sua aplicação às escolas em 2011 e 2012,
mediante informação disponibilizada on-line; mais adiantou, que prossegue o exaustivo trabalho de
preparação dos recursos educativos (que passou a incluir o “Kit do Mar”) e o propósito, a prazo, de
divulgar o projeto e de motivar as Escolas e a Sociedade para o seu uso. A terminar, mencionou o
plano de ação “Sea for Society” de mobilização e aprendizagem mútua (Mobilisation and Mutual
learning – MML) lançado em 2012 no âmbito do Sétimo Programa-Quadro para a Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico (PF7) com envolvimento de 20 parceiros de nove países. O mesmo
plano incide genericamente sobre “Recursos marinhos, atividades terrestres e desenvolvimento
sustentável”, revestindo a recolha de dados de perceção pública sobre o futuro da investigação
marinha e da governância na Europa um verdadeiro desafio societário. Um dos três parceiros
portugueses deste Plano é a Agência Ciência Viva que se incumbirá da consulta pública dirigida à
Sociedade Portuguesa em geral, aos alunos e aos participantes (stakeholders) sobre turismo do mar
e transporte marítimo, cujos resultados serão cruzados com os que forem obtidos pelos demais
parceiros noutras áreas temáticas, permitindo perceber em conjunto quais são as preocupações, as
aspirações e os anseios dos públicos europeus consultados.
–
A propósito de "O Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências de Lisboa: Ciência e
Sociedade", o Prof. Doutor Carlos Assis, docente da Faculdade de Ciências de Lisboa e investigador
no mesmo Centro começou por distinguir os propósitos diferentes de alfabetismo (o acesso à
informação) e de literacia (o exercício pleno da cidadania); analisou os passos conducentes à
literacia: acesso à informação, apetência pela aquisição de informação, disponibilidade de tempo
para a aquisição e assimilação de informação e capacidade para analisar e integrar a informação
colhida, realçando o caráter individual como determinante na concretização dos três últimos passos,
embora o acesso à informação (1º passo) dependa da sua disponibilidade. Analisou, em seguida, sob
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critério da avaliação do desempenho e do financiamento, as pressões a que está sujeita a
comunidade científica (carreira de docência universitária e de investigação), tanto no âmbito interno
como no internacional, estabelecendo a diferença entre atividades que, neste contexto, são
valorizadas e as desvalorizadas; destas últimas citou a função letiva (nela incluiu o apoio necessário
à sua realização) e os vários processos de divulgação, tais como, a publicação de obras, conferências
e palestras e outras ações destinadas ao público em geral. Refletiu depois sobre o papel do Centro de
Oceanografia ao evidenciar as suas atividades principais – que considerou serem específicas,
técnicas, inacessíveis e, como tal, desinteressantes para o público – e as colaterais, que evidenciou
em eventos de divulgação (ações Ciência Viva, passeios, exposições, dias abertos e nas escolas) e de
celebração de efemérides.
iv)
A terminar, o Senhor Marcolino Fernandes, erudito de Sarilhos Pequenos, autor do livro
“Memórias de Fragateiros”, falou sobre “Patrimónios, identidades e culturas ribeirinhos: memórias
taganas”. Durante cerca de vinte minutos, deu com emoção e grandeza o seu testemunho pessoal de
uma vida de fragateiro do Tejo (décadas de 40 a 60 do Século XX), depoimento que também
considerou coletivo pela remissão constante ao modo precário como se sobrevivia na sua terra natal,
Sarilhos Pequenos, uma pequena comunidade da borda-d’água. Foram pedaços contados de uma
vivência desaparecida, desde uma infância precocemente perdida, embora feliz, cedo iniciada como
moço de bordo no trabalho duro e, por vezes rude, da profissão de fragateiro para depois passar a
camarada e mais tarde mestre, fazendo parte da última geração de fragateiros. Procurou ser
ponderado e justo na apreciação elogiosa que fez das qualidades náuticas dos homens do rio, sem
todavia omitir as deficientes condições de vida a bordo e a rispidez do relacionamento dos
tripulantes. E não deixou de referir o elo afetivo, mágico, que mantém com o Rio Tejo e a cidade de
Lisboa, que foi alicerçado ao longo de gerações taganas. Em torno de Sarilhos Pequenos, desfiounos episódios gostosos do quotidiano de uma infância ribeirinha, da trabalhosa faina dos botes do
pinho, do estaleiro de ribeira sobrevivente, imagens da vivência coletiva e pequenas histórias,
também marcados por tragédia, angústia e sofrimento humano, que ilustrou com sugestivas
fotografias e significativas pinturas da sua autoria. O cunho marcadamente humano da intervenção
do Senhor Marcolino Fernandes calou fundo na audiência por revestir uma verdadeira lição de vida!
v)
Seguiu-se um animado debate suscitado pelas intervenções anteriores, com destaque para:
–
A Dr.ª Paula Luís, representante do Comissário do Plano Nacional de Leitura (PNL), fez
uma breve referência ao PNL e à sua evolução, referindo que se constata uma prática de leitura mais
concreta no dia-a-dia e que o Mar reveste, a par de outras iniciativas, uma abordagem sedutora de
leitura, em particular para atrair aqueles que ainda não são leitores. E adiantou ser esta a razão para
uma identificação do PNL com outras iniciativas aqui expostas de contributo do Oceano para a
criação de ambientes literatos.
–
O Eng. Hugo Metelo Diogo do grupo português GLINTT – Global Intelligent Technologies,
a partir da sua experiência profissional na área das tecnologias de informação e comunicação (TIC),
abordou a complexidade da informação tal como é usualmente apresentada. Daí, prosseguiu, a
importância de levar aos utilizadores a informação na sua forma mais simples e mais humanizada e,
nesse sentido, enalteceu a comunicação muito singela e sentida do Senhor Marcolino Fernandes,
que exemplificou como o modo mais eficaz de comunicar aquele que tem a capacidade para integrar
o património intangível e fazer com que o destinatário o sinta. O grande desafio é fazer com que
todos os dados produzidos sejam apresentados de forma simples em informação percetível. Alertou
ainda para a existência de financiamento disponível no âmbito do supracitado FR7 para projetos de
plataformas para desenvolvimento de consciência social (social awareness), mediante novos
métodos e formas de coligir dados e interpretá-los em informação conducente a uma melhor
consciência social, designadamente pela causa do Oceano.
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–
Na sequência da intervenção anterior, a Dr.ª Manuela Galhardo, secretária executiva da
Comissão Nacional da UNESCO (CNUNESCO) evidenciou a ideia de que é possível trabalhar
níveis de literacia mais avançados a partir de um conhecimento mais aprofundado das tecnologias
de informação e comunicação (contrariamente à ideia prevalecente) e na abordagem das questões
que foram suscitadas sobre o património imaterial, insistiu a importância de não recear ligar a
emoção à cognição.
A audiência reconheceu, nos contributos apresentados, um esforço para a criação de ambientes
literatos no domínio do Oceano e tornou evidente o caráter de transversalidade da literacia a todas
as áreas disciplinares e tão-só do Oceano, sendo notória a abrangência da ação que a Agência
Ciência Viva está a desenvolver.
vi)
O moderador enalteceu a valiosa prestação dos comunicadores e da audiência e formulou
votos para que com brevidade seja formulada uma agenda da literacia em Portugal que permita dar a
conhecer as iniciativas em curso e a importância da literacia, aprofundar o respetivo conceito e
concertar os esforços conducentes a uma renovada cidadania.
b)
16h45, Sessão solene evocativa
i)
A sessão solene foi presidida pelo Secretário Perpétuo, Prof. Cat. João Pereira Neto, em
representação do Presidente da SGL, que se encontrava ladeado pelo Diretor-Geral do Instituto
Hidrográfico, VAlm. Agostinho Ramos da Silva, em representação do Almirante Chefe do EstadoMaior da Armada, e pelo CAlm. José Bastos Saldanha.
ii)
Após a abertura, o CAlm. José Bastos Saldanha fez a apresentação da conferencista Prof.ª
Doutora Patrícia Ávila, socióloga, investigadora e docente do Instituto Superior das Ciências do
Trabalho e da Empresa/Instituto Universitário de Lisboa, e agradeceu ter correspondido ao nosso
convite apesar da sua formulação tardia.
iii)
A Prof.ª Patrícia Ávila começou por agradecer o convite e, em seguida, proferiu uma
magistral conferência sobre “Literacia e Cidadania”, da qual se respigam alguns aspetos:
–
A investigação que tem conduzido em Sociologia está relacionada com as caraterísticas das
sociedades que, ao invés de propostas para a sua designação como de informação, de conhecimento
ou de aprendizagem, considerou mais adequado classificar de sociedades de literacia, por ser
implícita a própria literacia (com a presença constante da escrita e da leitura nas sociedades
contemporâneas) como base transversal de todas as outras.
–
A literacia afirma-se como competência necessária nas várias esfera da vida (pessoal, social
e profissional) e a sua ausência é fator de desigualdade e de exclusão sociais.
–
A literacia como problema social (uma vez ultrapassada a questão do analfabetismo)
concitou estudos extensivos de avaliação direta na década de 80 nos Estados Unidos da América e
no Canadá, face às dificuldades no uso e interpretação da informação escrita evidenciada em parte
da população adulta escolarizada.
–
Aqueles estudos permitiram: conhecer a distribuição das competências de literacia à escala
nacional e perceber os impactos e efeitos em diferentes dimensões da vida dos cidadãos.
–
A comparação dos resultados nacionais é feita por intermédio de estudos internacionais, o
primeiro dos quais IALS – International Adult Literacy Survey decorreu entre 1994-2000 com 22
países, estando em curso o PIAAC – Programme for International Assessment of Adult
Competencies (2008-2015) com cerca de 30 países, cujos primeiros resultados devem ser
divulgados em finais de 2013; todos estes estudos consideram a literacia como competência-chave.
–
O primeiro estudo extensivo de literacia realizado em Portugal foi em 1996, a que se seguiu
a participação no IALS, mas ela não está garantida no PIAAC.
–
A definição proposta, “a capacidade de utilizar informação escrita e impressa para responder
às necessidade da vida em sociedade, para alcançar objetivos pessoais e para desenvolver os
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conhecimentos e os potenciais próprios”, rejeita a distinção entre alfabetizados e os analfabetizados
substituindo por um continuum de competências, que não são estáticas nem definitivas, mas sim
adaptativas à evolução das sociedades e reconhece a existência de várias literacias-base (em prosa,
documental e quantittativa).
–
A participação de Portugal no IALS (OCDE, 1994-2000), 20 países participantes, avaliação
direta de competências, classificação dos indivíduos em três escalas (literacia em prosa, documental
e quantitativa) e cinco níveis de literacia (o primeiro abrange as pessoas com competências de
literacia muito baixas, incluindo os analfabetos, o terceiro é o nível mínimo para responder às
exigências do dia-a-dia e o quarto e quinto, os mais elevados).
–
O perfil de literacia dos portugueses (15-64 anos): 80% da população adulta situa-se abaixo
do supracitado nível mínimo, imagem crua da nossa realidade, ao contrário da Suécia que apresenta
cerca de 75% para os níveis superiores a 2, sendo de referir a não participação dos países da Europa
do Sul, com os quais é usual estabelecermos comparações.
–
Importa considerar os fatores determinantes destes resultados e as suas implicações,
designadamente o nível de escolaridade que embora não seja previsivo do nível de literacia pode
todavia oferecer uma explicação face à elevada percentagem da população que não completou o
ensino secundário (77%), constatando-se uma lenta inversão dessa situação.
–
Algumas caraterísticas da Sociedade Portuguesa podem ser deduzidas destes resultados,
mormente a diferenciação pelos vários perfis de literacia para o mesmo grau de escolaridade pode
dever-se, sem excluir a influência da escola, ao trajeto de vida das pessoas e ao modo como
valorizam ou desvalorizam as respetivas competências de literacia.
–
Os resultados do IALS servem empiricamente para revelar a importância decisiva dos
contextos de vida, isto é, sociologicamente é difícil mudar a realidade da literacia daquilo que as
pessoas fazem nos seus diversos ambientes, os quais podem ser mobilizadores das competências
adquiridas ou inibidoras da utilização dessas mesmas competências, consoante as pessoas se
sentem, ou não, socialmente valorizadas nesses ambientes.
–
Uma análise do espaço social da literacia, entendida como um recurso que pode condicionar
e fazer a diferença nas trajetórias profissionais e sociais dos indivíduos e das suas práticas
quotidianas, revelou para cada uma das seguintes variáveis: Quanto à prática de leitura, no nível 4/5
situam-se os profissionais mais qualificados (intelectuais e cientistas), mais próximos do nível 3 os
técnicos intermédios e os empregados administrativos, do nível 2 os dirigentes, empregados do
comércio e dos serviços entre os níveis 1 e 2, mais próximos do nível 1 os operários e agricultores e
aos trabalhadores não qualificados corresponderia o nível zero; quanto ao grau de autonomia ou
dependência face a terceiros, a autonomia forte centra-se nos níveis 2 a 5, a autonomia média
corresponde ao nível 1 e a dependência forte ao nível zero. A literacia reflete-se de diferentes
formas e os seus efeitos são de tal modo transversais que não é possível isolá-los.
–
Existe uma forte ligação entre a literacia e a aprendizagem ao longo da vida que favorece a
aquisição de competências, da qual emerge uma variável essencial que é a participação em ações de
formação e educação; aqui constata-se uma diferenciação negativa, isto é, aqueles que têm menos
competências de literacia, além de poucos recursos não são mobilizáveis para continuar a aprender
ao longo da vida, esforço de que se excluem. Em todos os países, as percentagens mais baixas de
participação em ações de educação e formação são dos níveis de literacia mais baixos.
–
A Sociedade portuguesa enfrenta um duplo desafio: acompanhar as exigências das
sociedades contemporâneas e simultaneamente recuperar o atraso de base das qualificações
escolares e das competências de literacia dos adultos (que no nosso País ainda afeta a maioria da
população adulta).
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–
Enumerou depois os múltiplos impactos da literacia com: a aprendizagem ao longo da vida,
a empregabilidade e o rendimento (a dimensão económica da literacia que afeta os indivíduos e as
sociedades), a autonomia e participação social, o bem-estar e saúde (evidência de influência
extraordinária no Serviço Nacional de Saúde com mais longa expetativa de vida e melhor
qualidade), sucesso escolar das crianças e jovens (por via da valorização das competências dos
pais), reflexividade (a valorização de competências confere outra visão do mundo e maneiras
diferentes de pensar e de se relacionar com os outros); e rematou, aludindo ao tema que lhe foi
proposto, que cidadania envolve tudo isto!
–
A propósito, referiu o relatório final do Grupo de Peritos de Alto Nível sobre Literacia da
Comissão Europeia que alerta para a crise de literacia que afeta todos os países europeus, descreve
os principais problemas e, com o apelo “QUALQUER QUE SEJA O NOSSO PAPEL DEVEMOS
AGIR AGORA MESMO!”, enuncia soluções para alcançar a literacia plena em toda a Europa, do
qual transcreveu a passagem seguinte: “A baixa literacia limita as capacidades dos indivíduos e a
participação cívica, reduz a produtividade, impede a inovação e compromete o crescimento
económico dos países.
–
A terminar, fundamentou a questão suscitada no início, “Literacia: um problema social”:
+ Porque é uma competência transversal, que afeta os indivíduos e as sociedades;
+ Porque uma grande parte da população adulta (e também jovem) ainda não detém as
competências de literacia consideradas minímas;
+ Porque é ainda um assunto “tabu”, pouco visível ou deliberadamente ocultado;
+ Porque as pessoas mais afetadas são também as mais difíceis de mobilizar/transformar:
centralidade e diiculdades dos processos de educação e formação ao longo da vida;
+ Porque a sua resolução não pode deixar de envolver a sociedade como um todo.
(iv) Para memória futura e por especial deferência do Eng. Fernando Ribeiro e Castro,
Secretário-Geral do Fórum Empresarial da Economia do Mar, foi feita a gravação vídeo do colóquio
e da sessão solene que incluiu no YouTube nos endereços seguintes:
http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=tdl0cGdpSyk
http://www.youtube.com/watch?v=CIig1MNkyKo
http://www.youtube.com/watch?v=cEelwJMtiio
http://www.youtube.com/watch?v=YXMx7rsqMbs
http://www.youtube.com/watch?v=H2pPp3zXDh0
http://www.youtube.com/watch?v=4qnaaq3Ji1A
(v)
Devido ao adiantado da sessão, o CAlm. José Bastos Saldanha sintetizou a sua intervenção
no agradecimento público às seguintes entidades que, com a concessão do seu apoio, permitiram
concretizar esta jornada comemorativa: Gabinete do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada,
Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências de Lisboa, Ciência Viva – Agência Nacional para
a Cultura Científica e Tecnológica, Direção de Filatelia dos CTT – Correios de Portugal, S.A.,
Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental, Fórum Empresarial da Economia
do Mar, GLINTT – Global Intelligent Technologies, IADE –Instituto de Artes Visuais, Design e
Marketing, Instituto Hidrográfico, Museu de Marinha, Prof. Doutor Fernando Carvalho Rodrigues,
Senhor Carlos Ladeira, Senhor João Lopes Gregório e Designer Laura Saldanha. Reiterou o
agradecimento a todos os participantes, comunicadores e audiência e, face ao supracitado alerta do
Grupo de Peritos de Alto Nível sobre Literacia da Comissão Europeia, anunciou a intenção da
Sociedade de Geografia de Lisboa propor, com brevidade, a formulação de uma agenda da literacia
em Portugal,
(vi) Ao encerrar a sessão, o Secretário Perpétuo, Prof. Catedrático João Pereira Neto, agradeceu
às individualidades que participaram no colóquio e na sessão solene e bem assim à interessada
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audiência em mais uma jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar com a abordagem de um
tema de candente atualidade como é a literacia.
c)
Outras iniciativas da SGL
(i)
A reprodução do cartaz do Dia Nacional do Mar de 2012, concebido pela Designer Laura
Saldanha (com o apoio da GLINTT – Global Intelligent Technologies) a partir de uma exaltante
fotografia de um varino em faina no estuário do Tejo gentilmente cedida pelo Prof. Doutor
Fernando Carvalho Rodrigues, evidencia a memória de um importante instrumento de trabalho, que
hoje é preservado e reveste importante património marítimo-fluvial. A tiragem de 500 exemplares
em formato de bilhete-postal 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.
4)
Outros eventos assinalaram a comemoração do Dia Nacional do Mar, que revestiu uma
expressiva projeção, no dia 15 de novembro no Museu Dr. Joaquim Manso, Nazaré, e no dia 16 de
novembro no Museu Marítimo de Ílhavo, em todas as ilhas da Região Autónoma dos Açores, em
Porto Santo, no Montepio, na Marinha (incluindo o Museu de Marinha e o Aquário Vasco da
Gama), na Póvoa de Varzim, em Loulé, no Centro de Ciências do Mar do Algarve, no YouTube, no
Goethe Institut Lisboa, no Museu do Mar – Rei D. Carlos em Cascais (exposição de pintura “Barcos
e Barquinhos de Pescadores de Portugal”) e na Associação Gandaia, Costa de Caparica.
Agenda do Oceano
1)
No âmbito da Secção:
a)
Durante o ano de 2012, 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 encerramento da Década das Nações Unidas sobre “Literacia: Educação para Todos”
(2003-2012). (Resolução da Assembleia-geral das Nações Unidas A/RES/56/116).
–
O Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos (2012) (Resolução da Assembleiageral das Nações Unidas A/RES/65/151).
–
O Dia Mundial das Zonas Húmidas (2 de Fevereiro).
–
O Dia Mundial da Água (22 de março).
–
O Dia Mundial da Meteorologia (23 de março).
–
O Dia Internacional dos Patrimónios e Sítios (18 de abril).
–
O Dia Internacional dos Museus (18 de maio).
–
O Dia Internacional da Diversidade Biológica (22 de maio).
–
O Dia Mundial do Ambiente (5 de junho).
–
O Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho).
–
O Dia Mundial da Hidrografia (21 de junho).
–
A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20) (20 a 22
de junho).
–
O Dia Internacional da Literacia (UNESCO) (8 de setembro).
–
O Dia Mundial do Turismo (27 de setembro).
–
O Dia Mundial do Mar (IMO) (29 de setembro).
–
O Dia Internacional para a Redução de Catástrofes (13 de outubro).
–
O Dia Mundial da Ciência para a Paz e Desenvolvimento (10 de novembro).
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(ii) No âmbito europeu
–
O Dia Europeu do Mar (21 de maio).
–
As Jornadas Europeias do Património (setembro).
–
A reforma da Política Comum das Pescas (2012).
–
O implemento da Política Marítima Integrada.
–
A Estratégia Europeia para a Região Atlântica.
(iii) No âmbito nacional
–
O Dia da Marinha (20 de maio).
–
O Dia Nacional do Pescador (31 de maio).
–
O Dia da Marinha do Tejo (23 de junho).
–
O Dia Nacional do Mar (16 de novembro).
–
O implemento da Estratégia da CPLP para os Oceanos, aprovada em 21 de março de 2010.
–
O processo de extensão da plataforma continental portuguesa na Comissão de Limites das
Nações Unidas.
–
A institucionalização da Secretaria de Estado do Mar e das relações interministeriais sobre
assuntos marítimos e concomitante processo de mudança.
–
O desenvolvimento da Estratégia Nacional para o Mar e das políticas associadas.
–
O planeamento e ordenamento do espaço marítimo.
–
A dinâmica da economia do mar.
–
O implemento da Declaração do Algarve, de 18 de novembro de 2011.
–
O estatuto jurídico-administrativo das embarcações tradicionais.
–
A consolidação da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios.
–
A criação e o desenvolvimento de ambientes favoráveis à literacia do Oceano e a sua
integração numa agenda nacional.
A Agenda manteve-se em atualização constante (por exemplo, para referir os diplomas oficiais),
sem preocupação de divulgar os dados em tempo útil, por não ser exequível. Foram compilados
cerca de 542 eventos relativos ao mar, de que apenas 8% têm a sua origem internacionalmente. As
principais fontes são, por ordem decrescente: Diários da República, 19,0%; universidade, centros de
investigação e laboratórios, 11,2%; museus e respetivas associações de utentes, 8,4%; SGL, 8,2%;
organismos oficiais, 7,6%; Academia de Marinha, 7,0%; autarquias, 6,3%; ONG, 5,3%; economia,
4,9%; comunicação social, 4,5%; Instituto de Defesa Nacional, 4,3%; centros e associações
náuticos, 2,3. 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, 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 surpreendem pela quantidade, distribuição das
fontes e diversidade temática, sendo por vezes 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. Reitera-se o comentário formulado no ano transacto, de que
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)
No dia 1 de Março, decorreu no auditório Adriano Moreira a sessão “A proteção e
conservação do meio marinho em Portugal e na União Europeia: O implemento da Diretiva-Quadro
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Estratégia Marinha (pilar ambiental da Política Marítima Integrada)”, organizada pela SGO. A
sessão teve por finalidade divulgar os esforços realizados, em curso e planeados para proteger e
conservar o meio marinho em Portugal e na União Europeia e avaliar o seu estado.
(i)
Abriu a sessão, o Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros, e em seguida foram
apresentadas duas comunicações pelas individualidades seguintes:
–
”Da adoção das convenções regionais europeias à atualidade: o contributo científico para a
proteção e conservação do meio marinho em Portugal e na Europa”, pela Prof.ª Cat.ª Maria João
Bebianno do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve e vogal da
Secção, que historiou pormenorizadamente a evolução dos programas para avaliação e
monitorização do estado do meio marinho europeu com base em convenções globais e regionais e
na legislação da União Europeia, designadamente a Diretiva-Quadro da Água e a Diretiva-Quadro
da Estratégia Marinha, explicitando as implicações próximas decorrentes do implemento da última.
Depois, deu conta do estado de contaminação do meio marinho em Portugal com base nos dados
dispersos e descontínuos que algumas instituições científicas continuam a colher por iniciativa
própria, alguns deles na sequência de programas anteriormente estabelecidos; referiu em particular o
insignificante contributo português sobre a Região IV – Baía de Biscaia e Costa Ibérica do Relatório
da Qualidade da OSPAR 2010.
–
“A Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha: antecedentes, finalidade e implemento”, pela
Dr.ª Teresa Rafael da Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar, que descreveu os antecedentes
e a finalidade da Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha – Diretiva n.º 2008/56/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho de 17 de junho de 2008, transposta para a ordem jurídica interna pelo
Decreto-Lei n.º 108/2010, de 13 de outubro, que estabelece o regime jurídico das medidas
necessárias para garantir o bom estado ambiental no meio marinho até 2020 – e, quanto ao seu
implemento, explicou em pormenor os passos que o Governo pretende dar de imediato para cumprir
até 15 de Julho de 2012 a fase de preparação, mormente a avaliação inicial do estado ambiental
atual das águas marinhas nacionais e do impacto ambiental das actividades humanas nessas águas, a
definição do conjunto de características correspondente ao bom estado ambiental das águas
marinhas nacionais e o estabelecimento de um conjunto de metas ambientais, e indicadores
associados, com vista a orientar o progresso para alcançar o bom estado ambiental do meio marinho.
(ii)
O interessante debate que se seguiu foi esclarecedor da oportunidade desta iniciativa, como o
reconheceu o Presidente da SGL no encerramento da sessão, ao agradecer às oradoras e na pessoa
do Cte Paulo Neves Coelho, responsável pela Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma
Continental, a grande abertura manifestada pela Secretaria de Estado do Mar ao proporcionar esta
apresentação face ao pouco tempo disponível.
c)
Em 19 de abril, a SGL (SGO) promoveu a conferência “O novo quadro institucional para o
Mar em Portugal”, com a finalidade de dar a conhecer a institucionalização dos assuntos do Mar
conduzida pelo XIX Governo Constitucional, as relações interministeriais e o concomitante
processo de mudança. Aberta a sessão pelo Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros, a
conferência foi proferida pela Subdiretora-geral de Política do Mar (DGPM), Arq.ª Maria Margarida
Almodôvar, que substituiu o seu Diretor-geral, Cte. João Fonseca Ribeiro, devido a impedimento
intempestivo deste. A Arq.ª Maria Margarida Almodôvar descreveu a nova estrutura dos assuntos
do mar contida na lei orgânica do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território e que advém do disposto na lei orgânica do XIX Governo Constitucional
para dar conta da mudança institucional em curso, o que implica um renovado relacionamento
institucional e, além disso, seja estimulante, mormente em novas oportunidades e desafios, como
sejam, a construção de um desenvolvimento sustentável designado por “Economia azul”, a revisão
da Estratégia Nacional para o Mar e concomitante formulação de um programa de ação designado
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“Mar Portugal”, a integração da Política Marítima Europeia e da Estratégia Marinha para a Região
do Atlântico, e o investimento a médio prazo com a aquisição de um navio equipado para apoio à
vigilância e monitorização e a preparação de um sistema integrado de informação geográfica para a
gestão das águas marinhas e costeiras. Seguiu-se um participado debate demonstrativo do interesse
suscitado pelo tema de uma significativa assistência.
d)
Em 12 de outubro, a SGL (SGO) organizou uma sessão evocativa do Dia Internacional para
a Redução de Catástrofes (13 de outubro) sob o tema “Mulheres e Jovens – a Força (in)Visível da
Resiliência”. Associaram-se à comemoração a Câmara Municipal de Lisboa e a Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género.
(i)
17h00, sob a presidência do Prof. cat. Luís Aires-Barros, que abriu a sessão, intervieram em
seguida:
–
Ao abordar o ”Significado da comemoração do Dia Internacional para a Redução de
Catástrofes”, o CAlm José Bastos Saldanha (SGL) salientou que a finalidade desta efeméride é, em
2012, reconhecer e valorizar os milhões de mulheres e jovens que ajudam as suas comunidades a
tornar-se mais resilientes aos riscos climáticos e de catástrofes e, desta maneira, proteger os
investimentos de desenvolvimento para deles beneficiar. É um dado adquirido que muito do
trabalho e das realizações das mulheres tem uma fraca notoriedade; daí que, o tema escolhido para
2012 (“Mulheres e Jovens – a Força (in)Visível da Resiliência”) sublinhe o facto de não ser
frequentemente reconhecida a colaboração prestada pelas mulheres para proteger e reconstruir as
suas comunidades, antes e depois de catástrofes. O Gabinete das Nações Unidas para a Redução do
Risco de Catástrofes pretende utilizar os resultados desta celebração para reforçar o patrocínio a
favor da igualdade de género na redução desse risco no âmbito governamental, central e local; em
instâncias-chave como a Plataforma Global para a redução do mesmo risco; e em publicações como
o Relatório de Avaliação Global. E assegurará que a igualdade de género será um aspeto importante
a ter em conta no planeamento em curso pós-2015 do Programa-Quadro de Hiogo para a redução do
risco de catástrofes. E concluiu, considerando que a celebração do Dia Internacional para a Redução
de Catástrofes pode contribuir para consciencializar a Sociedade Portuguesa para participar na
construção de comunidades e de uma nação mais resilientes às catástrofes;
–
Em seguida, o CAlm José Bastos Saldanha leu o depoimento “Mulheres e Jovens – a Força
(in)Visível da Resiliência” alusivo ao Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, da autoria da
Doutora Carmen Diego Gonçalves (Investigadora do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de
Economia da Universidade de Coimbra);
–
Em representação do Vereador da Câmara Municipal de Lisboa com os pelouros da
Protecção Civil, Educação e Desporto, Mestre Manuel Brito, o Cor. Joaquim Pereira Leitão, Diretor
Municipal da Proteção Civil de Lisboa e Comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de
Lisboa, cingindo-se ao tema da sessão considerou que as inundações súbitas que ocorreram na
várzea do rio Trancão de 25 para 26 de Novembro de 1967 que vitimaram cerca de 700 pessoas da
população de Odivelas, puseram em evidência o papel essencial das mulheres durante e após a
catástrofe: o testemunho emocionante do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Odivelas que
narrou a evolução dramática dos acontecimentos (http://www.meteopt.com/forum/eventosmeteorologicos/cheias-de-25-de-novembro-de-1967-a-1260.html) e a heroicidade dos seus homens
referiu a dado trecho: “(,,,) O nosso corpo auxiliar feminino (que estava em organização) montou
uma cozinha e serviu durante 4 dias alimentação a todas estas pessoas (…)”. Desde esse
acontecimento, paulatinamente, a estrutura que evoluiu pós-25 de Abril para o atual conceito de
proteção civil tem evidenciado uma participação adequada ao género como é o caso paradigmático
do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa apresentado pelo seu diretor;
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–
A Dr.ª Fátima Duarte, Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
(CIG), agradeceu o convite da SGL e, em seguida, apresentou uma comunicação sobre o tema em
epígrafe, “Mulheres e Jovens – a Força (in)Visível da Resiliência”. Enunciou a missão da CIG, de
garantir a execução das políticas públicas no âmbito da cidadania e da promoção e defesa da
igualdade de género, e deu uma explicação breve sobre as suas competências e a atividade
desenvolvida nos planos nacional e internacional decorrente de uma estratégia de integração
progressiva da perspetiva de igualdade de género em todas as políticas, a todos os níveis e em todas
as etapas, através daqueles e daquelas que normalmente estão envolvidos na adoção de medidas
políticas. Sublinhou, depois, que as mulheres e os homens são afetados de maneiras diferentes pelas
catástrofes naturais devido aos papéis económicos, sociais e culturais que desempenham na
sociedade, aspeto que foi sublinhado pela Estratégia Internacional para a Prevenção de Catástrofes
(International Strategy for Disaster Reduction – ISDR). Exemplificou com casos concretos que,
anualmente, as mulheres, que representam 70% das pessoas pobres do planeta, são vítimas de
maneira desproporcionada dessas catástrofes, ao mesmo tempo que têm pouca influência sobre as
políticas e as decisões, que as ajudariam em tais circunstâncias. Ao invés, elas podem constituir uma
mais-valia e fazer a diferença para salvar vidas, se lhes for possível desempenhar um papel maior na
prevenção e na gestão das catástrofes, tanto mais que têm conhecimentos e capacidades
inestimáveis, para além de serem eficazes agentes de mudança. Em suma, a perspetiva de género é
essencial na política ambiental, porque permite a participação das mulheres nas decisões que se
relacionam com a vida de todos e de todas nós. Ao nível internacional enumerou alguns dos
instrumentos mais significativos associados à promoção e à inclusão da equidade e igualdade de
género nas estratégias sobre alterações climáticas e desastres naturais: Na quarta Conferência
Mundial sobre a Mulher (Pequim, 1995); na revisão e avaliação do implemento da Plataforma de
Ação de Pequim (Pequim +5, 2000); na 23.ª sessão especial da Assembleia-Geral das Nações
Unidas, intitulada "Mulheres 2000: Igualdade, desenvolvimento e paz para o Século XXI"; na
reunião de acompanhamento da Plataforma de Ação de Pequim (Pequim +10, 2005); nas 46.ª (2002)
e 52.ª (2008) sessões da Comissão sobre o Estatuto da Mulher; na Conferência Mundial sobre
Redução de Catástrofes (Hyogo, 2005). Ao nível nacional, e tendo presente estas preocupações, a
CIG promoveu a realização de um “Estudo de diagnóstico e criação de indicadores de género e
construção de um guia para o mainstreaming de género na área do ambiente e território”, no sentido
de melhor compreender as implicações da dimensão da igualdade de género, nos domínios do
ambiente e do território, cujas conclusões atinentes ao tema desta sessão anunciou. E, a terminar,
resumiu que “o género é um fator significativo na construção da vulnerabilidade social, sobretudo
em relação aos riscos naturais e ambientais”. E deixou um desafio: o muito interesse e expectativa
que desta sessão possam surgir contributos para fazer a delineação necessária de uma abordagem
holística e sensível ao género alinhada com requisitos de transição para a sustentabilidade e para a
redução de catástrofes de que beneficiem futuros planos para a igualdade.
–
A encerrar a sessão, o Presidente da SGL agradeceu às individualidades participantes as suas
importantes comunicações e particularizou com o estimulante desafio sobre a temática da igualdade
de género associada à redução de catástrofes, a que a Sociedade de Geografia procurará
corresponder.
2)
Parcerias internas e externas
a)
No dia 1 de fevereiro celebrou-se o Dia Mundial das Zonas Húmidas (2 de Fevereiro) sob o
tema “Zonas Húmidas e Turismo” em sessão realizada na SGL, que a organizou conjuntamente com
o Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), a Ciência Viva – Agência
Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, o Aquário Vasco da Gama, a Companhia das
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Lezírias, S.A., a Liga para a Protecção da Natureza (LPN), a Associação Amigos do Tejo e a
Associação Tagus Universalis.
(i)
Depois da abertura da sessão pelo Secretário Perpétuo da SGL, Prof. Cat. João Pereira Neto
em representação do Presidente, o Dr. João Carlos Farinha, ponto focal em Portugal da Convenção
Ramsar, deu conta do ”Significado da comemoração do Dia Mundial das Zonas Húmidas em 2012”
e do esforço nacional em curso para inventariação e identificação de sítios a proteger, salientando as
potencialidades do turismo de Natureza.
(ii)
Seguiu-se uma mesa-redonda sobre a temática da comemoração, moderada pelo CAlm. José
Bastos Saldanha, em que foram apresentados olhares breves pelas individualidades seguintes sobre:
–
”As Zonas Húmidas e o conceito de turismo de Natureza”, Dr. João Carlos Farinha, diretor
do Departamento de Gestão de Áreas Classificadas (Zonas Húmidas) do ICNB;
–
”Um caso de turismo de Natureza: O projeto EVOA – Espaço de Visitação e Observação de
Aves”, Dr.ª Sandra Paiva, LPN;
–
”A Natureza e as Zonas Húmidas no planeamento turístico”, Prof. Doutor João Martins
Vieira, Presidente da Secção de Turismo da SGL;
–
”Zonas Húmidas: como conciliar conservação da Natureza, turismo e agricultura?”, Eng.
Eugénio Sequeira, Comissão de Proteção da Natureza da SGL.
(iii) Os tópicos abordados animaram, em seguida, um debate com um auditório interessado que
incidiu sobre a ameaça que paira sobre as zonas húmidas por um turismo de Natureza massificado,
embora em via de transição para um paradigma de sustentabilidade com base em cidadãos
motivados e sensíveis. Foi referido que, à luz das disposições da Declaração de Berlim de 1997
sobre Diversidade Biológica e Turismo Sustentável, para conservar a Natureza e a diversidade
biológica como recurso principal da atividade turística devem ser tomadas todas as medidas
necessárias para assegurar a integridade dos ecossistemas e habitats. Neste âmbito, o projeto EVOA
foi considerado uma iniciativa exemplar no panorama nacional, face a um ordenamento do território
incapaz de travar os ditames da especulação imobiliária que prevaleceram nas últimas décadas em
Portugal.
(iv) A terminar, o Presidente do ICNB, Eng. Tito Rosa, teceu algumas considerações sobre a
evolução nos últimos anos da política de conservação da Natureza, com a criação de áreas
protegidas, processo complexo, necessário mas muitas vezes incompreendido, criando as condições
para se poder desenvolver uma economia sustentável que, ao mesmo tempo, conserve a Natureza.
Em nome do Presidente da SGL, o Secretário Perpétuo encerrou a sessão comemorativa
agradecendo o contributo por todos prestado para o seu sucesso; e elogiou o Eng. Tito Rosa pela
dignidade com que exerceu o cargo de Presidente do ICNB e pelo testemunho pessoal que nos
deixou. A par com esta sessão, nos dias seguintes, as instituições supracitadas organizaram ações de
sensibilização nas respetivas áreas de intervenção.
b) Em 23 de março, celebrou-se o Dia Mundial da Água (em 22 de Março) sob o lema “Água e
Segurança Alimentar”, em sessão efetuada na SGL, que a organizou com o Conselho Nacional da
Água (CNA), o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS) e a
Liga para a Protecção da Natureza (LPN), na qual se integrou uma mesa-redonda sobre “A Água:
Questão crítica da Conferência RIO + 20” de um ciclo de três debates dedicados à Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 2012.
(i)
15h30, os Presidentes da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros, e do Conselho Nacional do
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CNADS), Prof. Mário Ruivo abriram o primeiro debate
do ciclo “Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (RIO + 20)”;
(ii)
Seguiu-se a mesa-redonda “A Água: Questão crítica da Conferência RIO + 20”, moderada
pelo Prof. Mário Ruivo que introduziu o tema, referiu a declaração da CNADS sobre a mesma
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Conferência aprovada em 27 de Fevereiro e salientou a necessidade premente de preparar a posição
portuguesa e mobilizar nesse sentido a opinião pública. Intervieram com perspetivas breves as
individualidades seguintes:
–
O Dr. Carlos Teixeira, Vice-Presidente da Liga para a Protecção da Natureza, centrou a
comunicação no contributo da LPN para a Conferência, em particular como a água é essencial a
uma economia verde;
–
O Prof. Cat. João Carlos Marques, Vice-Presidente do Instituto do Mar (IMAR), alertou para
os problemas complexos de aplicação da Diretiva-Quadro da Água em termos de avaliação da sua
qualidade, os quais se agravarão com o implemento dos requisitos da Diretiva-Quadro da Estratégia
Marinha;
–
O Eng. Jaime Melo Baptista, Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e
Resíduos (ERSAR), referiu a situação em Portugal sobre o abastecimento de água potável
(cobertura total) e o saneamento das águas residuais (71% com tratamento adequado e meta de 90%
em 2013) e que o futuro concita três questões: reforma estrutural do setor, organização das
entidades gestoras e sustentabilidade económica e funcional.
A audiência participou interessada no debate em que foi salientada a escassez de água, o
problema dos nutrientes, a urgência na revisão da Diretiva-Quadro da Água e na sua
institucionalização em Portugal, a importância na gestão na proteção dos recursos naturais,
incluindo dos nossos rios transfronteiriços.
No encerramento, o moderador agradeceu aos participantes e salientou dois aspetos no
quadro da Conferência Rio + 20: a importância da comunicação interna em Portugal essencial à
participação pública e democratização do processo de preparação e a necessidade de promover a
discussão nos diferentes níveis institucionais.
(iii) 17h00, sessão solene evocativa do Dia Mundial da Água:
–
Por motivo de saúde, o Prof. Cat. Francisco Avillez, do Instituto Superior de Agronomia,
não pôde proferir a conferência sobre o lema “Água e Segurança Alimentar”;
–
Em representação do Conselho Nacional da Água, o Eng. António Eira Leitão, seu
Secretário-Geral, ao dissertar sobre "A visão global da Água", começou por conferir relevo
particular à água por ser um elo fundamental do nosso mundo, que serviu como nota introdutória
para uma reflexão sobre os novos conceitos de gestão dos recursos hídricos, os quais estão direta ou
indiretamente envolvidos nos sete temas críticos convocados pela Conferência “Rio + 20”:
emprego, energia, cidades, produção de alimentos, desastres naturais, oceano e água. Em razão de
um tal argumento, na gestão dos recursos hídricos disponíveis decorrem dois grandes desafios; o
primeiro, à escala mundial, como responder à necessidade crescente de água com salvaguarda do
equilíbrio social, dos valores ecológicos e paisagísticos e da sustentabilidade das regiões, dos
continentes e do planeta; o segundo, a nível nacional e corolário do antecedente, como conciliar os
padrões de qualidade de vida e de proteção ambiental europeus com a importância da água enquanto
factor essencial para o desenvolvimento e para a competitividade de setores económicos fulcrais do
País, muito em especial da sua agricultura, indústria, recreio e turismo. Novos desafios, são novas
oportunidades. Estes dois vão ser, seguramente, desafios basilares no próximo futuro, tanto mais nas
condições de exigência financeira que não é possível ignorar, em particular na conjuntura
portuguesa. A terminar, um bem-haja à SGL pela valiosa iniciativa tomada para celebrar o Dia
Mundial da Água de 2012.
(iv) A encerrar, o Presidente da SGL agradeceu às entidades organizadoras esta auspiciosa sessão
e nesse agradecimento incluiu as individualidades que apresentaram comunicações e a audiência.
d) Em 21 de maio, decorreu na SGL a jornada comemorativa do Dia Europeu do Mar (20 de Maio)
com a finalidade de abordar o tema adotado para a efeméride “Crescimento sustentável dos oceanos,
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mares e costas: crescimento azul”, centrado nas implicações para Portugal (nacionais e regionais)
decorrentes do desenvolvimento de uma estratégia marítima para a região do Atlântico, tendo sido
organizada em parceria pela Sociedade de Geografia, Associação Comercial de Lisboa (FEEM –
Fórum Empresarial da Economia do Mar), Associação Portuguesa para o Desenvolvimento
Regional (APDR) e Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas (FCSH/Nova). O evento concitou interesse, tendo em conta a inscrição de mais
de 60 pessoas, acompanhando os trabalhos cerca de 30.
(i)
10h00, foi aberta a Jornada pelo Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros e pelo
Secretário-Geral do FEEM em representação do respetivo Presidente.
(ii)
10h30, iniciou-se a mesa-redonda “Desenvolver uma estratégia marítima para a Região
Atlântica”, moderada pelo CAlm José Bastos Saldanha (SGL) com perspetivas breves apresentadas
pelas individualidades seguintes:
–
A Doutoranda Maria da Conceição de Jesus dos Santos (DGPM) começou por referir a
Estratégia Marítima Europeia e a promoção de estratégias de crescimento e desenvolvimento que
aproveitem as potencialidades e resolvam as vulnerabilidades de cada uma das sete grandes regiões
marítimas da Europa. Em seguida, abordou o processo de desenvolvimento de uma estratégia
marítima para o Atlântico, a partir da Conferência realizada em Lisboa em novembro de 2011 e a
implantação do Fórum Atlântico, com a organização de workshops que permitam a elaboração de
um plano de ação em 2013. Enumerou depois os desafios e oportunidades que a Região enfrenta,
designadamente o implemento da abordagem ecossistémica, a redução da pegada de carbono da
Europa, uma exploração sustentável dos recursos naturais do fundo mar, uma resposta a ameaças e
emergências e um crescimento socialmente abrangente. A terminar, considerou que face a tais
oportunidades devemos atentar num novo paradigma centrado no Atlântico, o mar em que Portugal
deve decididamente apostar no futuro e, em particular, nas suas regiões abissais.
–
A Doutora Ana Maria Correia Ferreira (FCSH/Nova) dedicou a sua comunicação às
oportunidades económicas que um cluster do Mar pode criar em Portugal. Começou por
fundamentar a noção de cluster e de hipercluster, indiciou o valor estratégico do Mar em Portugal
apresentando uma análise SWOT e, em seguida, carreou argumentação sobre a importância da
economia marítima para o país que terminou identificando as regiões-chave do cluster marítimo
português. E como conclusão, acredita existirem condições para a afirmação de um cluster do Mar
em Portugal apesar de certas vulnerabilidades.
O debate que se seguiu foi disperso, não correspondeu ao desafio do tema provavelmente porque a
audiência não compreendeu a razão de nos envolvermos numa estratégia marítima europeia para o
Atlântico, quando prevalece uma realidade com vulnerabilidades estruturais que genericamente
foram referidas; alguns comentários dirigiram-se à intervenção da Doutora Ana Maria Ferreira,
mormente o potencial de crescimento da economia do mar residir em novos setores e a linha de
investigação deveria ter inquirido a estrutura em rede do tecido empresarial português onde existem
cerca de 700 associações empresariais. O moderador agradeceu a intervenção das comunicadoras e
a participação da audiência e considerou ser necessária uma atitude proativa na politica de
comunicação especialmente num momento de mudança institucional como é o presente.
(iii) 14h30, teve início a mesa-redonda “Implicações regionais decorrentes de uma estratégia
marítima para a Região Atlântica”, moderada pelo Prof. Doutor Tomaz Ponce Dentinho (APDR)
com vistas breves apresentadas pelas individualidades seguintes:
–
Prof. Doutor Mário Rui Silva (Faculdade de Economia do Porto);
–
Eng. Fernando Ribeiro e Castro (Secretário-Geral do FEEM);
–
Prof.ª Doutora Clara Costa Duarte (New School of Business and Economics/Nova).
Debate e encerramento pelo moderador.
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(iv) 17h30, encerramento presidido pelo Presidente da SGL, com intervenções de:
–
Prof.ª Cat.ª Regina Salvador (FCSH/Nova), com relato breve das mesas-redondas;
–
Presidente da APDR, Prof. Doutor Tomaz Dentinho;
–
Secretário-Geral do FEEM, Eng. Fernando Ribeiro e Castro;
–
Diretor da FCSH/Nova, Prof. Doutor João Sàágua (representado pela Prof.ª Regina
Salvador);
–
S. Ex.ª o Secretário de Estado do Mar, Prof. doutor Manuel Pinto de Abreu, agradeceu a
iniciativa da SGL e das demais instituições de promoverem a comemoração do Dia Europeu do
Mar, em momento particularmente significativo de implantação do Fórum do Atlântico e tendo em
conta os desafios e oportunidades relacionados com o designado crescimento azul, tema da
efeméride em celebração;
–
O Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros, encerrou a Jornada e agradeceu a
presença de S. Ex.ª o Secretário de Estado do Mar e de todas as individualidades cuja presença
muito dignificou esta celebração, além da parceria de instituições que se empenharam na sua
organização.
(v)
19h00, foi servido um porto de honra no convívio.
e)
Em 22 de maio, celebrou-se o Dia Internacional da Diversidade Biológica sob o tema
“Biodiversidade Marinha – Um Oceano: muitos mundos de vida”, em sessão efetuada na SGL, que
a organizou com o CNA, o CNADS e a LPN, na qual se integrou uma mesa-redonda sobre “RIO +
20: Que expetativas?” de um ciclo de três debates dedicados à Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável de 2012.
(i)
15h00, o Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros abriu o segundo debate do ciclo
“Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (RIO + 20)”;
(ii)
Seguiu-se a mesa-redonda “RIO + 20: Que expetativas?”, moderada pelo Prof. Doutor Nuno
Ferrand de Almeida (CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos,
Universidade do Porto) com perspetivas breves apresentadas pelas individualidades seguintes:
–
Eng. Eugénio Sequeira (CNADS e SGL);
–
Prof. Doutor Emanuel Gonçalves (CNADS);
–
Dr.ª Alexandra Cunha (LPN).
Seguiu-se um debate e encerramento pelo moderador.
(iii) 17h40, sessão solene evocativa do Dia Internacional da Diversidade Biológica:
–
Sobre o ”Significado do Dia Internacional da Diversidade Biológica”, o Eng. João Caldeira
Cabral, Presidente da Comissão para a Proteção da Natureza da SGL, realçou a finalidade da
efeméride e a importância do tema específico deste ano devido à nossa crescente dependência do
Oceano e ao desconhecimento que temos da vida oceânica. É que, só é possível utilizar, respeitar e
proteger a Diversidade Biológica conhecendo-a. Referiu a especial responsabilidade que a Portugal
cabe na dinamização do cumprimento do Plano Estratégico para a Biodiversidade e das Metas de
Aichi atendendo à extensão das suas áreas marítimas e costeiras no Atlântico norte e as suas
relações históricas e diplomáticas no Atlântico sul e no Indico. Reconheceu a intensa actividade da
SGL na sensibilização e dinamização da Sociedade Portuguesa no aproveitamento sustentável do
nosso espaço marítimo, nomeadamente através da SGO. Referiu o compromisso assumido pela
recentemente reactivada Comissão de Protecção da Natureza da SGL, instituída em 1952, de
contribuir para o cumprimento das metas de Aichi no que respeita quer ao restauro dos ecossistemas
degradados, quer à criação de áreas marítimas protegidas, no respeito e com a participação das
Comunidades locais. Em seguida, evocou a atualidade do pensamento do Professor Francisco
Caldeira Cabral, Presidente da Comissão de Protecção da Natureza desta Sociedade de Geografia
durante 18 anos, de 1955 a 1973, sobre a sustentabilidade do ordenamento da paisagem rural que
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considerou ser diretamente aplicável à gestão dos recursos marinhos e costeiros. E, a terminar,
apelou para que “saibamos contribuir para os equilíbrios indispensáveis à continuidade da Vida sem
custos desnecessários das gerações vindouras”.
–
Conferência sobre o tema “Biodiversidade Marinha – Um Oceano: muitos mundos de vida”,
proferida pelo Prof. Doutor Emanuel Gonçalves (ISPA – Instituto Universitário de Ciências
Psicológicas, Sociais e da Vida);
–
Intervenção do Presidente do CNADS, Prof. Mário Ruivo;
–
Palavras de encerramento pelo Presidente da SGL, que agradeceu às entidades organizadoras
esta auspiciosa sessão e nesse agradecimento incluiu as individualidades que apresentaram
comunicações e a audiência.
f)
Em 11 de junho, celebrou-se o Dia Mundial dos Oceanos (8 de Junho) sob o tema “Trinta
anos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar”, em sessão efetuada na SGL, que a
organizou com o CNA, o CNADS e a LPN, na qual se integrou uma mesa-redonda sobre “Os
Oceanos: questão crítica da Conferência RIO + 20” de um ciclo de três debates dedicados à
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 2012.
(i)
15h00, o Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros abriu o terceiro e último debate do
ciclo “Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (RIO + 20)”;
(ii)
Evocação do Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho):
_
Sobre o ”Significado do Dia Mundial dos Oceanos”, o CAlm. José Bastos Saldanha,
Presidente da SGO da SGL, salientou a oportunidade que a efeméride faculta ao concitar uma
consciencialização global para os desafios atuais que a comunidade internacional enfrenta
relativamente aos oceanos. O reconhecimento do papel dos oceanos e da vida marinha na
prossecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável tem conferido uma importância renovada
ao Direito do Mar, em articulação com a Comissão de Desenvolvimento Sustentável e outras
agências das Nações Unidas, pelo que em 2012 foi considerado oportuno recordar que há “30 anos a
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar foi aberta para assinatura”.
_
Depoimentos breves apresentados pelo Prof. Mário Ruivo, Prof.ª Cat.ª Maria Eduarda
Gonçalves e Dr. José Hipólito Monteiro, individualidades que participaram nos trabalhos das
Conferências das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Genebra (1958) e Montego Bay (1982).
(iii) Mesa-redonda “Os Oceanos: questão crítica da Conferência RIO + 20”, moderada pelo
CAlm. José Bastos Saldanha com perspetivas sucintas introduzidas pelas individualidades
seguintes:
–
O Prof. Cat. Fernando Barriga (SGL) teceu considerações sobre recursos e oportunidades do
mar profundo, designadamente a abundância de cobalto em crostas polimetálicas, associada à
crescente procura mundial daquele metal, e de depósitos de sulfuretos de metano, o que lhe permitiu
evidenciar o enorme sucesso da investigação conduzida pelas geociências marinhas e, a par disso, o
apelo a uma consciência de conservação ambiental face a ecossistemas desconhecidos e, como tal,
extremamente vulneráveis;
–
O estado do ambiente marinho concitou a reflexão do Prof. Carlos Sousa Reis (CNADS) no
que se refere à conservação e ao uso sustentável da biodiversidade marinha em áreas fora da
jurisdição nacional, designadamente recursos marinhos genéticos, áreas marinhas protegidas e
avaliações de impacte ambiental. Referiu em particular que o estado global de populações piscícolas
relatado pela FAO continua a agravar-se, o que contribui para o fracasso de medidas de gestão e
conservação e admitiu que só uma aproximação assumida e levada à prática por todos será possível
eliminar a pesca ilegal, não reportada e desregulada;
–
Na linha da comunicação anterior, o Prof. Doutor João Correia (Associação Portuguesa para
o Estudo e Conservação de Elasmobrânquios - APECE) apresentou a APECE, uma organização sem
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fins lucrativos dedicada a promover a investigação sobre tubarões e raias em Portugal, cuja
campanha em curso é promover a abolição na União Europeia da prática de remoção de barbatanas
de tubarões.
–
O Cte. João Fonseca Ribeiro, Diretor-Geral de Política do Mar, referiu sucintamente a
participação portuguesa nos trabalhos de preparação da Conferência das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) na área temática dos oceanos e pescas, descrevendo os
aspetos que foram considerados relevantes. Primeiro, na preparação do texto sobre a componente
Oceanos (concede relevância especial a aspectos relacionadas com o ambiente marinho) que
integrou o contributo da União Europeia à United Nations Department of Economic and Social
Affairs (UNDESA); a componente "Pescas" foi apresentada separadamente, em linha com o
princípio da Política Comum das Pescas. E, em conclusão, evidenciou que Portugal tem uma
Estratégia Nacional para o Mar, que se encontra em fase de revisão interna, e que se pretende
alinhada com uma visão de longo prazo que integre os pilares económico, social e ambiental,
garantindo a conservação, e a valorização e uso sustentável dos recursos, privilegiando o
conhecimento dos Oceanos, e integrando os princípios que venham a ser acordados na Conferência
do Rio+20. Segundo, tendo por base o envolvimento da equipa portuguesa para os "Oceanos e
Pescas" na preparação da Conferência do Rio+20, no contexto da União Europeia e das Nações
Unidas, Portugal foi, igualmente, participante activo na preparação da V Reunião de Ministros do
Ambiente da CPLP, que culminou com a assinatura da Declaração da CPLP à Conferência das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável – Rio+20, que teve lugar na ilha do Sal, em
Cabo Verde, no passado dia 4 de maio, e da II Reunião dos Ministros dos Assuntos do Mar da
CPLP, que decorreu no passado dia 31 de maio, em Luanda, designadamente na preparação do
Projecto de Resolução sobre os Desenvolvimentos Futuros da Estratégia dos Oceanos da CPLP,
onde Portugal reforça a importância destas matérias no contexto da CPLP.
–
Seguiu-se um breve período para aclarar alguns aspetos das intervenções, após o que o
moderador encerrou o debate agradecendo a participação dos comunicadores e da audiência.
(iii) 18h00, encerramento do ciclo de debates “Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável (RIO + 20)”, com intervenções de:
–
Dr. Sidónio Paes, em representação da Presidente da LPN;
–
Dr. Francisco Godinho, em representação do Secretário-Geral do CNA;
–
Prof. Mário Ruivo, Presidente do CNADS e do Fórum Permanente para os Assuntos do Mar
(FPAM);
–
Cte. João Fonseca Ribeiro, Diretor-Geral de Política do Mar;
–
O Presidente da SGL tomou a palavra para enaltecer o esforço da parceria de instituições que
organizou e concretizou o ciclo de debates e agradecer a todos a oportunidade e atualidade de tal
iniciativa que muito honra a SGL.
g)
Em 24 de setembro, celebrou-se o Dia Internacional da Literacia (8 de setembro) e de
encerramento da Década das Nações Unidas sobre Literacia: “Educação Para Todos” (2003-2012)”,
em sessão efetuada na SGL, que a organizou em parceria com a Comissão Nacional da UNESCO e
o Comissário do Plano Nacional de Leitura. Sua Excelência o Senhor Presidente da República
dignou-se conceder o seu Alto Patrocínio a esta comemoração conjunta.
(i)
14h30, foi aberta a sessão pelo Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros;
(ii)
A escritora, Prof.ª Cat. Helena Carvalhão Buescu, da Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa e presidente do Clube UNESCO “Literatura – Mundo”, proferiu a conferência inaugural.
(iii) Colóquio “A Literacia em Portugal e no Mundo”, sob a presidência da Prof.ª Doutora Maria
Calado, docente, investigadora e Vice-Presidente do Centro Nacional de Cultura, com as
intervenções seguintes dedicadas “A Literacia em Portugal”:
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–
“O Estado da Literacia em Portugal”, Prof. Doutor António Firmino da Costa, Vice-Reitor e
docente do ISCTE/IUL e investigador do seu Centro de Investigação e Estudos de Sociologia;
–
“O Plano Nacional de Leitura”, Prof. Doutor Fernando Pinto do Amaral, poeta, docente e
Comissário do Plano Nacional de Leitura;
–
“Literacia e Saúde”, Dr. Francisco George, médico e Diretor-Geral da Saúde;
–
“Conhecimento Científico e Literacia”, Mestre Rosalia Vargas, Presidente da Ciência Viva –
Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica;
–
“Os Mitos Científicos na Literacia do Oceano”, Dr.ª Carla de la Cerda Gomes, educadora
marinha do OMA – Observatório do Mar dos Açores;
–
“A Literacia e os Media”, antigo jornalista e Prof. Cat. Manuel Pinto, docente da
Universidade do Minho e investigador do seu Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade.
Após um breve período de debate, a Prof.ª Maria Calado encerrou o colóquio, confessando a sua
admiração pelo elenco notável e muito diverso de comunicações e pelo ensejo de conhecimento
proporcionado que muito agradeceu aos participantes.
(iv) 17h00, no encerramento da sessão o Presidente da CNU, Emb. António de Almeida Ribeiro,
agradeceu ao Presidente da SGL e ao Comissário do PNL a iniciativa de organização conjunta da
celebração do Dia Internacional da Literacia e de encerramento da Década das Nações Unidas sobre
Literacia: “Educação Para Todos” (2003-2012)”, que teve lugar na sede da Sociedade de Geografia
e expressou o seu agradecimento a todos que contribuíram para o seu bom resultado. Há cerca de 40
anos que a UNESCO celebra o Dia Internacional da Literacia, recordando à comunidade
internacional que a literacia é um direito humano e a base de toda a aprendizagem; este ano, o tema
é “Literacia e Paz” que foi aprovado pela Década das Nações Unidas sobre Literacia para
demonstrar os múltiplos usos e valor que a literacia oferece às pessoas. A relação entre literacia e
paz pode ser comprovada pelo facto de, em democracias instáveis ou em países afetados por
conflitos, é mais difícil estabelecer ou manter um ambiente literato. E 2012 marca o último ano da
Década, estando a UNESCO a coordenar o processo da sua avaliação final que será submetida à
Assembleia-Geral das Nações Unidas em 2013. A terminar, considerou que a celebração pode ter
contribuído para consciencializar a Sociedade Portuguesa para a importância e pluralidade da
literacia. Ao encerrar a sessão em nome do Presidente da SGL, o CAlm José Bastos Saldanha
evidenciou a importância da literacia, a necessidade de aprofundar o respetivo conceito e de
concertar os esforços existentes conducentes a uma renovada cidadania.
3)
Outras acções externas com incidência na percepção portuguesa da Agenda do Oceano
a)
No âmbito internacional
(i)
A realização entre 20 e 22 de junho, no Rio de Janeiro, da Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20).
b)
No âmbito europeu
(i)
A consulta pública da Comissão Europeia sobre “Crescimento Azul: crescimento sustentável
dos oceanos, mares e costas” terminada em 11 de maio.
c)
No âmbito nacional e dos PALOP
(i)
A aprovação da lei orgânica do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território (17 de janeiro), e das orgânicas da Direção-Geral de Política do Mar (31
de janeiro), Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (29 de
Fevereiro), Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (12 de março), Direção-Geral do Território (13
de março), Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. (20 de março), Direção-Geral do
Património Cultural (25 de maio), orgânica do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, I.
P. (29 de junho).
(ii)
A comemoração do 50º aniversário do Navio-escola “Sagres” em 8 de fevereiro.
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(iii) Em 26 de maio, a entrega ao nosso colega e vogal da SGO Doutor José Xavier do prémio
“Seeds of Science 2012 “ na categoria Ciências da Terra, do Mar e da Atmosfera pelo seu trabalho
de investigação polar. Os prémios “Seed of Science” são atribuídos anualmente pelo jornal Ciência
Hoje.
(vi) Entre 20 e 22 de Junho, as II Jornadas de Engenharia Hidrográfica, organizadas pelo
Instituto Hidrográfico.
(vii) A criação do Instituto dos Mares da Lusofonia, em 13 de julho.
(viii) Em 22 de outubro, o Congresso "Âncora: o mar com os pés assentes na terra", organizado
pelo Fórum Empresarial da Economia do Mar.
(ix) O colóquio para estudantes “O Reencontro com o Mar no Século XXI”, Jornadas do Mar
2012, organizadas pela Escola Naval, entre 12 e 16 de Novembro.
(x)
Entre 15 e 17 de novembro, a conferência internacional “30 Anos da Assinatura da
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar: proteção do ambiente e o futuro do Direito
do Mar”, na Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
(xi) A Semana da Ciência e da Tecnologia 2012, entre 19 a 25 de Novembro, organizada pela
Agência Ciência Viva.
(xii) O VI Congresso dos Portos da Lusofonia, em 6 e 7 de Dezembro, em Lisboa.
(xiii) A realização do Salão NAUTICAMPO e do Fórum do Mar, Feira Internacional do
Conhecimento e Economia do Mar.
(xv) A série de reportagens diárias editada pelo Jornal “Público” sobre o "Mar Português: Como
vai Portugal regressar ao mar?" e o ciclo de conferências “Mar de Negócios” produzido pela TSF.
Divulgação da Nossa Cultura do Mar
1)
Parcerias internas e externas
a)
Em 10 de março, decorreu a jornada “Memórias de Fragateiros”, organizada pela Sociedade
de Geografia em parceria com a Associação Marinha do Tejo, envolvendo a Associação dos
Proprietários e Arrais de Embarcações Típicas do Tejo, o Clube Náutico Moitense, a Associação
Naval Sarilhense, a Associação Desportiva Náutica Alhosvedrense Amigos do Mar e a ANAU –
Associação Náutica Montijense. Na Sala Portugal, uma audiência de cerca de 40 pessoas seguiu
interessada o “Desfiar de Memórias” dos antigos Arrais de embarcações do Tejo senhores António
Tavares de Sousa, Francisco Nunes, Porfírio, Joaquim Gonçalves (QuimZé) e o pintor de
embarcações senhor Diogo Gomes, 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) 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.
b)
Em 18 de abril, a SGL (SGO) organizou uma sessão evocativa do Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios subordinado ao tema “Do Património Mundial ao Património Local – proteger
e gerir a mudança”. Associaram-se à comemoração o Museu Geológico do Laboratório Nacional de
Energia e Geologia e a Associação Tagus Universalis Portugal.
(i)
17h00, sob a presidência do Prof. cat. Luís Aires-Barros, que abriu a sessão, intervieram em
seguida:
–
Ao abordar o ”O significado da celebração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios”,
o CAlm José Bastos Saldanha (SGL) salientou que esta efeméride tem por objetivo sensibilizar os
cidadãos para a diversidade e vulnerabilidade do património, bem como para o esforço envolvido na
sua proteção e valorização, comemorando o património nacional, mas também a solidariedade em
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torno do património universal. Por proposta do Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios
(ICOMOS), o tema escolhido foi “Do Património Mundial ao Património Local – proteger e gerir a
mudança”, que assinala o 40º aniversário da Convenção para a Proteção do Património Mundial,
Cultural e Natural da UNESCO. Nesta sessão foram apresentadas duas comunicações de assuntos
patrimoniais afins do tema da efeméride, uma recorrente, “O Património Geológico Costeiro do
Continente”, e a outra inédita, “A Paisagem Cultural do Tejo”.
–
O Prof. Doutor Miguel de Magalhães Ramalho, geólogo, investigador coordenador, docente
e coordenador do Museu Geológico do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, na
comunicação “As Nossas Paisagens Litorâneas: O Património Geológico Costeiro do Continente”
salientou a sua importância científica, pedagógica e sócio-económica que exemplificou ao
reconhecer o cuidado especial que merece a proteção da zona costeira, em especial a rochosa, por
representar cerca de 60% do nosso litoral, apresentar troços de grande beleza paisagística e
corresponder a aoramentos com excepcional exposição, de séries de várias idades.
–
A Prof.ª Maria do Rosário Oliveira, arquiteta paisagista, docente e investigadora da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e fez parte da equipa da
Universidade de Évora que, em 2002, elaborou o Estudo “Contributos para a Identificação e
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, editado em 2004 pela Direção-Geral do
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano na sua Coleção Estudos 10. Começou por
inserir a apresentação ”A Paisagem Cultural do Tejo: Um processo de reconhecimento” no âmbito
das comemorações do 40º aniversário da Convenção para a Proteção do Património Mundial,
Cultural e Natural da UNESCO, no quadro da qual foi estabelecida a conhecida “Lista do
Património Mundial”, um precioso instrumento para a cooperação internacional e nacional ao
serviço da proteção e da valorização do património. Considerou depois algumas abordagens
inovadoras face aos novos desafios que se colocam à salvaguarda do nosso património e à boa
gestão dos inevitáveis processos de mudança com o propósito de poder vir a considerar a paisagem
do Tejo Ibérico como paisagem cultural da UNESCO, iniciativa conduzida pela Associação Tagus
Universalis Portugal.
(ii)
Após um breve debate, o Prof. cat. Luís Aires-Barros encerrou a sessão e agradeceu aos
comunicadores a excelência das apresentações, referindo em particular a abordagem inovadora
sobre a paisagem do Tejo.
d)
Em 28 de setembro, sessão extraordinária do CNA subordinada ao tema “Civilizações e
Culturas do Mar Português”, realizada no Oceanário de Lisboa, com o apoio institucional da
Secretaria de Estado do Mar e o patrocínio da SGL que se integrou na celebração nacional das
Jornadas Europeias do Património 2012 sob o tema “O Futuro da Memória”, sob a coordenação da
Direção-Geral do Património Cultural. Intervieram por parte da SGL, o consócio Prof. Cat. Mário
Avelar e o nosso vogal, Prof. Cat. Fernando Barriga com uma apresentação sobre “Recursos
naturais no fundo do mar português: Tesouros ou miragens?”
e)
Em 31 de Dezembro de 2012, o coordenador do Projeto de Pesquisa Bibliográfica sobre
Culturas Marítimas, Prof, Cat. João Freire (doutor em sociologia e professor catedrático aposentado
do ISCTE-IUL) fez um ponto de situação em que indicou que ainda apenas haviam sido compilados
cerca de 230 registos apontando para um objetivo mínimo de 500 registos a atingir no final deste
processo, em 30 de Junho de 2013. E nesta apreciação não deixou de enaltecer o interesse e a boavontade dos elementos do grupo de trabalho envolvido, referindo que numa tarefa voluntária e
graciosa como esta, é natural o ajustamento das expectativas. Relembra-se que o Projeto decorre de
uma parceria ajustada em 14 de abril de 2011 entre a SGL e a CEPSE – Cooperativa de Estudos e
Intervenção em Projectos Socioeconómicos representada pelo Prof. João Freire.
2)
No âmbito da Rede Nacional da Cultura do Mar e dos Rios (RNCMR)
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Em 16 de novembro, o Município da Póvoa de Varzim que institucionalmente preside à
Mesa do 2.º Encontro da RNCMR no biénio 2012-2013 fez a apresentação do Relatório das
Atividades alusivas ao Mar em 2011 e 2012 na sessão solene que encerrou as comemorações
municipais do Dia Nacional do Mar, realizada no salão nobre dos Paços do Concelho. Presidiu o Dr.
José Macedo Vieira, Presidente da Câmara Municipal e da RNCMR, e esteve presente o Prof.
Doutor Henrique Souto, Vice-Presidente da mesma Rede Nacional em representação da SGL, tendo
Cte. Luís Calafate proferido uma conferência alusiva intitulada “Reencontro com o Mar”. É de
realçar a iniciativa do Município de editar aquele Relatório, sob o cuidado do Dr. Manuel Costa, que
exaustivamente descreve as atividades relacionadas com a lancha poveira do alto “Fé em Deus” a
par de outras, educativas e culturais, sob a forma de memórias, exposições, serões e saraus, palestras
e conferências, lançamentos de livros, visitas, que se vão desenrolando e propiciam um ambiente
literato relativamente ao Mar. Esta edição, que muito honra o Município Poveiro e as suas gentes é
consequente com a afirmação do seu Presidente de que “O Mar é um desígnio municipal”.
3)
Outras acções com incidência na consolidação da rede informal da Cultura do Mar e dos
Rios:
a)
O intenso calendário anual da Marinha do Tejo, envolvendo 54 embarcações típicas (entre
canoas, catraios, faluas e um varino) inscritas em 2012/2013 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 e a instituição do Prémio de Investigação em cultura do mar Octávio Lixa Filgueiras,
com periodicidade bienal, pelo Museu Marítimo de Ílhavo e do Prémio bienal de Cultura Sociedade
de Geografia de Lisboa.
c)
O contínuo movimento editorial sobre assuntos marítimos, com destaque para as edições
temáticas da Revista de Marinha da revista Marés da Mútua dos Pescadores e para as edições online
da Revista de Gestão Costeira, da Revista Científica Electrónica Maria Scientia do Instituto de
Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, da revista AÇAFA da Associação de
Estudos do Alto Tejo e de “Notícias do Mar”.
d)
Os Encontros de Embarcações Tradicionais em Vila do Conde, no Montijo e em Alcochete e
as Festas do Mar em Cascais e do Cais Vivo (Festas da Moita).
e)
A mostra internacional “Rendas de Bilros de Peniche” e os festivais da Sardinha (Portimão),
do Marisco (Olhão) e do Bacalhau (Ílhavo).
f)
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, o ciclo de palestras “Quintas do Mar” do Centro de Oceanografia da Faculdade de
Ciências de Lisboa e o ciclo de conferências “Rotas de futuro: Re...descobrir o mar" do Casino da
Figueira da Foz e do Café Oceano, além das tertúlias sobre a reforma da Política Comum das
Pescas, organizada pela Sciaena e Liga para a Protecção da Natureza, entre outras, além de eventos
pontuais sobre a temática do Mar, abordados por diversas instituições.
g)
As comemorações do Dia do Pescador em Olhão e na Póvoa de Varzim, em 29 e 31 de maio.
Vida interna
1)
Com exceção de 3 de maio, a Secção realizou sessões ordinárias em 12 de janeiro, 8 de
março, 5 de julho, 6 de Outubro e 13 de dezembro de 2012, mediante convocação por e-mail e por
via postal para os vogais que não dispunham de correio electrónico. Assinala-se que, na maioria das
sessões, o número de membros presentes e representados foi igual ao quórum.
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2)
No plano interno da SGL, a SGO privilegiou o trabalho em parceria com outras Comissões
Gerais e Secções Profissionais, designadamente na organização do Dia Europeu do Mar e no ciclo
de debates sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, mais
conhecida por Rio + 20.
3)
No plano externo, a Secção promoveu sob a orientação da presidência da SGL parcerias com
diversas instituições conducentes à organização conjunta de eventos significativos tais como a
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, o Dia Internacional da
Literacia e o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes e prosseguiu o trabalho de ampliação
e consolidação da rede informal de Cultura do Mar e dos Rios – plataforma de diálogo sobre a nossa
realidade patrimonial costeira, estuarina e fluvial.
4)
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.
No entanto, um tal propósito só poderá ser eficaz se for comum e envolva a participação de
entidades públicas e privadas e da sociedade civil. Nesse sentido, o esforço próximo deve ser
orientado para a formulação de uma agenda da literacia em Portugal que permita dar a conhecer as
iniciativas em curso e a importância da literacia, aprofundar o respetivo conceito e concertar os
esforços conducentes a uma renovada cidadania.
5)
Considera-se que o intenso Programa de Atividades de 2012 foi plenamente cumprido; no
entanto, a sua execução foi demasiado trabalhosa por envolver os escassos meios disponíveis, o que
dificultou a realização de tarefas de rotina (com atraso nas convocatórias e na elaboração das atas
das sessões, da Agenda do Oceano e do presente relatório) e retirou disponibilidade para concretizar
outras tarefas igualmente necessárias. A Secção terá de conceder prioridade ao seu
rejuvenescimento com a admissão de mais vogais, prosseguir o incentivo a uma participação mais
ativa dos seus membros, rever a eficácia dos Núcleos Temporários para tentar por seu intermédio a
mobilização de cooperantes e conferir mais eficiência ao procedimento administrativo da Secção em
conformidade com o estipulado no artigo 18º do seu Regulamento Privativo.
6)
Daí, que se transfira para 2013 a tentativa de integrar a Agenda do Oceano no sítio oficial da
SGL, além de outras atividades da SGO, o que lhes concederia uma maior visibilidade e facilidade
de acesso por via da Internet aos conteúdos entretanto gerados, além do arquivo das atividades
passadas.
7)
O Programa de Atividades de 2013 foi aprovado na sessão de 4 de outubro de 2012,
mantendo-se o tema “O Oceano: Literacia e Cidadania” para as Jornadas “A Sociedade Civil e o
Mar”. Face aos escassos meios disponíveis, a Secção confronta-se com a necessidade de definir com
clareza os assuntos a abordar durante o ano de 2013, mediante um critério que privilegie os temas
estruturantes relacionados com o Oceano e as suas margens, que permita à SGL distinguir-se das
demais instituições pela originalidade e vigor de pensamento e pelo contributo para um melhor
conhecimento e vulgarização das coisas do mar.
8)
Correspondendo ao requisito estatutário estipulado no artigo 13º do Regulamento Privativo,
na sessão de 13 de dezembro constatou-se que dos quatro vogais que integravam a única lista de
candidatura, um deles era inelegível nos termos do parágrafo 6º do Artigo 6º do mesmo
Regulamento e o outro, por indicação da Secretaria, deixara de ser sócio, pelo que a lista ficou
reduzida a dois vogais (elegíveis) que foram eleitos por unanimidade para os seguintes cargos da
Mesa da Secção de Geografia dos Oceanos em 2013:
–
Presidente: CAlm. José Manuel Pinto Bastos Saldanha (19591),
–
Vice-Presidente: Prof. doutor Henrique Souto (19804),
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9)
Formula-se um voto de pesar pelo falecimento em 3 de julho do Cte. Joaquim Baptista
Viegas Soeiro de Brito, distinto oficial da Armada, de excecional craveira intelectual e de elevado
sentido de humanidade, que foi vogal da SGO entre 31 de outubro de 1978 e 14 de outubro de 1985
e seu presidente no primeiro semestre de 1988.
10) Tal como sucedera nos anos anteriores, as Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” procuraram
em 2012 corresponder às expetativas inadiáveis da Sociedade Civil em torno da temática do Oceano
e das zonas costeiras e deste modo contribuíram para que a Sociedade de Geografia de Lisboa
pudesse plenamente honrar o seu Legado Patrimonial e a Responsabilidade Cívica inerente ao
estatuto de utilidade pública.
4.24. SECÇÃO DA INDÚSTRIA
Presidente: Dr. José Manuel Braga Dias
Durante o ano de 2012, a Secção da Indústria procurou dar continuidade e privilegiar a sua atividade
na reflexão sobre temas que afetam a indústria nacional. Destes destacaram-se os da energia,
empreendedorismo e exportação. Do mesmo modo, houve a preocupação de envolver nas suas
atividades entidades públicas, privadas e agentes económicos que desempenham papel
preponderante nas medidas e projetos a serem desenvolvidos na área da indústria nomeadamente na
renovada expressão dos sectores tradicionais.
No âmbito interno, houve o cuidado de nas reuniões mensais de se debater a situação atual que
atravessa a indústria nacional, com a evidente desindustrialização, dificuldades no acesso ao crédito,
principalmente para as pequenas e médias empresas, a queda de consumo interno e a análise de
alguns setores que tem vindo a dar novas respostas aos novos desafios lançados pelos mercados
externos, nomeadamente no campo da tecnologia, qualidade e inovação. A participação dos vogais
da secção nestas reuniões foi viva e enriquecedora, tendo havido uma média razoável de presenças,
apesar das ausências verificadas de alguns dos seus membros devido a obrigações profissionais.
Ainda no âmbito interno da Sociedade de Geografia, procurou envolver outras comissões e secções
nas suas atividades com destaque para a Comissão Europeia e a Secção de Economia.
- 1 Conferências e Debates
No dia 28 de janeiro realizou-se a conferência “Portugal e o Futuro. Desafios e Oportunidades”
proferida pelo senhor António Saraiva, Presidente da CIP- Confederação Empresarial de Portugal.
O orador para além de analisar a situação atual do país com especial incidência para as empresas e
os desafios que lhe são feitos a nível interno e externo, focou também de medidas a serem tomadas,
destacando, ainda, o importante papel que desempenha a concertação social como fator fundamental
para o crescimento e saída da crise. De destacar o debate vivo e esclarecedor que se seguiu com uma
assistência interessada.
No dia 27 de março com a conferência da senhora Profª. Doutora Benilde Mendes subordinada ao
tema “A outra energia- Bioenergia” deu-se continuidade ao ciclo iniciado em 2010 sobre a energia,
seguindo-se a 3 de Maio a do senhor Eng.º António Eira Leitão, Secretário-Geral do Conselho
Nacional da Água subordinada ao tema “Em nome da energia hidroeléctrica. Da memória
centenária ao futuro sustentável”. O alto nível técnico dos palestrantes e grande interesse das
comunicações apresentadas, foram de molde a proporcionar um diálogo vivo com uma assistência
interessada e deixar a mensagem para se continuar a tratar do tema da energia no ano de 2013.
Todas estas conferências tiveram colaboração da Secção de Economia.
A 25 de junho foi proferida pelo senhor Dr. Rui Paulo Almas, Ex- Diretor Coordenador do Centro
de Negócios da AICEP para a Europa Central e Oriental uma conferência subordinada ao tema “A
Europa Central e Oriental e a Internacionalização das empresas portuguesas”. Foi uma excelente
comunicação em que os assistentes tiveram oportunidade de conhecer a evolução recente destes
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países, nomeadamente no setor industrial e do comércio externo bem como da situação da
internacionalização das empresas portuguesas nesta área geográfica. Teve esta conferência o apoio
da Comissão Europeia.
A 12 de dezembro e no seguimento da tradição da Secção da Indústria em promover almoços
debates, realizou-se um subordinado ao tema “Ao serviço do Empreendedorismo” em que foi
orador o Senhor António Ferreira de Carvalho, Presidente da Associação Empresarial da Região de
Lisboa -AERLIS. Os participantes tiveram a oportunidade de conhecerem a ação de um
empreendedor e o dinamismo que tem vindo a transmitir aos seus pares, nomeadamente no setor
metalomecânico.
-2 Outros assuntos.
- Foi lavrado um voto de passar pelo falecimento do vogal senhor Engº. Ernesto Alves Rafael a
quem a esta Secção deve muito pelo seu dinamismo e saber que colocou nas ações e intervenções ao
longo dos anos.
-Foi admitido como vogal o sócio nº.20676 - Dr. Pedro Ferreira de Carvalho.
- A eleição da Mesa ficou assim constituída:
Presidente- Dr. José Manuel de Braga Dias.
Vice- Presidente- Sr. António José Ferreira de Carvalho
Secretário – Prof. Eng. Marco António do Nascimento Monteiro de Oliveira
4.25. SECÇÃO LUÍS DE CAMÕES
Presidente Doutor Arnaldo Mariz Rozeira
20 Janeiro - Mestre Mário Justino Silva: Em torno do ano da publicação d'Os Lusíadas.
17 de Fevereiro - Doutor Arnaldo de Mariz Rozeira: Ninguém Está Livre de uma Queda.
16 Março - Prof. Doutor João de Almeida Flor: Acerca da importância da tradução inglesa d' Os
Lusíadas.
20 Abril - Doutor Arnaldo de Mariz Rozeira: Os Lusíadas, o Gama e o Escorbuto.
15 de Junho - Jesué Pinharanda Games: O mundo Astrológico de Camões segundo Mário Saa.
26 de Outubro - Doutor Arnaldo de Mariz Rozeira: O Brasil em Camões.
16 de Novembro - Mestre Mário Justino Silva: O tema da Caça n' Os Lusíadas.
14 de Dezembro - Professor Armando Tavares da Silva: Os Lusíadas na Biblioteca Imperial
Lenda e Percurso de um exemplar da Edição Princeps.
Mesa para 2013
Presidente: Maria Isabel Pestana de Mello Moser
Vice-Presidente: Doutor Abel de Lacerda Botelho
Secretária: Engª Maria da Glória Almeida Zeferino
Vice-Secretária: Dra. Maria Teresa Pires
4.26. SECÇÃO DA ORDEM DE CRISTO E A EXPANSÃO
Presidente Prof. Arquiteto Augusto Pereira Brandão
I. A Secção A Ordem de Cristo e a Expansão desenvolveu as seguintes actividades:
A. Conferências
No âmbito do “Seminário permanente A Ordem de Cristo e a Expansão“ realizaram-se as seguintes
conferências:
- no dia 19 de Março, Culturas passadas e a Ordem Templária na Região de Tomar e do
Médio Tejo, proferida pela Prof.Doutora Salette da Ponte
- no dia 16 de Abril, Para um guia virtual de visita ao Convento de Cristo, proferida pelo
Arq.Sotero Ferreira
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- no dia 11 de Junho, D.Frei Manuel Coutinho – um freire da Ordem de Cristo na Diocese
do Funchal (1725-1741), proferida pela Prof.Doutora Ana Cristina Trindade
- no dia 11 de Outubro, A Música na Ordem de Cristo, proferida pela Mestre Cristina Maria de
Carvalho Cota
- no dia 5 de Dezembro, D.Manuel de Portugal, Comendador de Vimioso na Ordem de Cristo. Um
singular documento da sua vestiaria, 1571, Mestre Francisco da Cunha Mattos
B. Congresso Internacional Os Franciscanos no Mundo Luso Hispânico – História, Arte e Património
A Secção realizou, em co-organização com o Centro de História de Além-Mar (CHAM) /
Universidade Nova e Universidade dos Açores, a Escola Superior de Belas Artes (ESBAL) e Centro
de Estudos de Ciência das Religiões (CECR) / Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, o Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) / Universidade Católica, o Centro
de Estudos Franciscanos (Porto) e o Centro de Estudos de Arte e Arqueologia (CEAA) , o
Congresso Internacional Os Franciscanos no Mundo Luso-Hispânico – Historia, Arte e Património,
que se realizou de 24 a 28 de Julho de 2012.
O Congresso foi organizado em torno das seguintes áreas temáticas: Estruturas e história institucional,
Património edificado, Iconografia e património móvel, Missões, assistência e ensino, Biografias de
relevo, Circuitos e itinerância no mundo, Bens e Rendimentos, Bibliotecas, Arquivos e Fontes.
A Comissão Executiva foi constituída por: Prof. Doutor Fernando Larcher, Mestre Manuel
Pereira Gonçalves, OFM, Prof. Doutora Maria Madalena Pessôa Jorge Oudinot Larcher. Integraram
a Comissão Científica: Prof. Doutor Luis Aires de Barros (Presidente), Prof. Doutor António Matos
Ferreira, Prof. Doutor Arquitecto Augusto Pereira Brandão, Prof. Doutor Bernardo Correia de
Almeida, OFM, Prof. Doutor Fernando Larcher, Dr. Henrique Pinto Rema, OFM, Prof. Doutor João
Duarte Lourenço, OFM, Prof. Doutor João Paulo Oliveira e Costa, Prof. Doutor José Antônio
C.R.de Souza, Mestre Manuel Pereira Gonçalves, OFM, Prof. Doutora Maria Madalena Pessôa
Jorge Oudinot Larcher, Prof. Doutora Susana Goulart Costa e Prof. Doutor Virgolino Jorge.
O Congresso contou com uma centena de intervenientes, de várias nacionalidades, que
apresentaram 2 conferências e 92 comunicações, organizadas em 31 foruns.
Complementaram o Congresso visitas aos Conventos da Arrábida, do Espirito Santo (Actual
Museu Municipal de Loures), e de Mafra. Durante o Congresso esteve patente, na Biblioteca da
Sociedade de Geografia, uma exposição de mapas e obras relacionadas com o tema. A Sessão de
encerramento realizou-se no Centro Cultural Franciscano, na Casa da Luz, onde esteve patente a
Exposição Fotográfica O Claustro Franciscano: de Guadalupe a Goa, organizada pela Mestre Ana
Assis Pacheco.
Encontra-se em fase final de preparação a publicação das Actas, que contam com cerca de
1.000 páginas.
II. Dentro das actividades planeadas para o ano de 2013, são de destacar:
- o prosseguimento do “Seminário permanente A Ordem de Cristo e a Expansão“;
- o Congresso A Ordem de Cristo e a Expansão, a realizar de 24 a 27 de Julho, em co-organização
com o Centro de História de Além-Mar (CHAM) / Universidade Nova e Universidade dos Açores; o
Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR)/ Universidade Católica; o Centro Interdisciplinar
de História, Culturas e Sociedades (CIDEHUS)/ Universidade de Évora; o Centro de Estudos de
Ciência das Religiões (CECR) e a Cátedra A Ordem de Cristo e a Expansão / Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias; e o Grupo dos Amigos do Convento de Cristo (GACC);
- a publicação das Actas do Congresso Internacional Os Franciscanos no Mundo Luso-Hispânico,
História, Arte e Património;
- a publicação, em conjunto com a Revista Humanística, das Actas do Congresso D.Dinis 750 Anos
do seu nascimento, organizado em 2011 pela mesma secção.
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4.27. SECÇÃO DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E ECOLOGIA
Presidente: Eng. Silvino Pompeu dos Santos
A Secção teve 3 reuniões regulares, realizadas em 11 de Janeiro, 6 de Junho e 27 de Novembro. Na
reunião de 11 de Janeiro teve lugar a eleição da Mesa da Secção para o ano de 2012, a qual passou a
ser constituída por: Presidente – Silvino Pompeu dos Santos, Vice-Presidente – Sérgio Claudino e
Secretário – Luís Baltazar.
Em 17 de Janeiro teve lugar uma Conferência proferida pelo Prof. Luciano Lourenço, da
Universidade de Coimbra, intitulada: "Os incêndios florestais, a alteração da floresta portuguesa e a
degradação da paisagem", a qual teve a presença de cerca de 3 dezenas de participantes.
Em 28 de Março e 4 de Abril tiveram lugar duas Conferências proferidas pelo Presidente da Secção,
Eng.º Silvino Pompeu dos Santos intituladas, respetivamente: "Contributos para a Melhoria do
Sistema de Mobilidade e do Ordenamento do Território da Cidade de Lisboa”, Parte 1 e Parte 2, nas
quais foram apresentadas propostas para cerca de dezena e meia de locais da cidade, as quais
decorreram bastante bem, ambas com de cerca de 4 dezenas de participantes.
Em 11 de Abril, durante a tarde, teve lugar o Seminário Internacional ”Biogeografia Moderna, a
contribuição da Genética” organizado conjuntamente pela Secção e pelo Núcleo de Investigação em
Clima e Mudanças Ambientais do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, a qual
contou com apresentações a cargo de 4 especialistas convidados, tendo sido também muito
participada, com cerca de 5 dezenas de participantes.
Em 9 de Outubro teve lugar uma Conferência proferida pelo Dr Carlos Moreira da Cruz, do Instituto
Politécnico de Setúbal, intitulada: "Planeamento e Satisfação Residencial em Bairros de Lisboa", a
qual foi também muito interessante, com cerca de 2 dezenas de participantes.
Em 13 de Dezembro teve lugar o Colóquio “Rede Ferroviária Portuguesa de Bitola Europeia”,
organizado conjuntamente pela Secção (SOTE) e pela Secção de Transportes. O colóquio teve como
moderador o Almirante Balcão Reis, Presidente da Secção de Transportes e contou com os
seguintes oradores: Prof. Paulino Pereira, Eng. Cabral da Silva e Eng. Pompeu Santos, Presidente da
Secção de Ordenamento do Território e Ecologia, tendo tido a presença de cerca de 5 dezenas de
participantes. Depois das intervenções seguiu-se um animado debate.
Ainda em 2012 iniciou-se o processo de desativação do sítio da Secção na Internet, com a
atualização e transferência dos conteúdos para a Área da Secção no sítio da SGL, o qual deverá ficar
concluído no princípio de 2013.
Durante o ano de 2012 foram admitidos na Secção dois novos membros.
4.28. SECÇÃO DE TRANSPORTES
Presidente Alm. Eng. António Balcão Reis
Mantendo um figurino que se tem mostrado do agrado dos associados e com resultados favoráveis,
a Secção efetuou ao longo de todo o ano uma reunião mensal, só suspensa no período de férias, nos
meses de Agosto e Setembro. Sempre com uma significativa participação, rondando a dúzia de
presenças, a reunião incluía o almoço na Sociedade de Geografia, permitindo um agradável
convívio com troca de informações e discussão de temas de atualidade.
A Secção realizou um conjunto de colóquios e conferências, de que seguidamente se dá nota, de
manifesto interesse com participação variável, com uma média entre 20 a 40 participantes, que
terminaram sempre com um animado período de perguntas e respostas, colocadas por assistências
interessadas e empenhadas. o que demonstra o acerto da escolha dos temas e dos conferencistas.
A Secção de Transportes deu continuidade à sua colaboração na “Revista de Marinha” em que, por
amável convite do Diretor da Revista, Alm. Henrique da Fonseca, membro ativo da Secção, dispõe
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de uma página para publicação de artigos da área da Secção, quanto possível da atualidade e com
ligação marítima. A colaboração tem sido variada, em temas e autores, havendo ecos de terem
colhido o agrado dos leitores da Revista.
Não se tendo apresentado nenhuma lista nas eleições para a Direcção da Secção, convocadas para a
última reunião mensal do ano, manteve-se a Direcção em gestão, esperando a constituição de uma
lista na primeira reunião do ano de 2013. Tendo entretanto, por razões pessoais, que todos
compreendemos e muito lamentamos, apresentado a sua demissão de sócio da Sociedade de
Geografia, o Sr. General Lemos Ferreira, e por arrastamento também de Vice Presidente da Secção,
houve que proceder à recomposição da Direcção, tendo na primeira reunião de 2013, que incluía
nova convocatória de eleições, sido reconduzida a atual Direcção a que se juntou na VicePresidência o Prof. Eng. Paulino Pereira.
A Secção levou a cabo as seguintes realizações:
18 de Janeiro
“A Marinha, de 1974 até agora. Um testemunho”
Uma retrospetiva, com marcado cunho pessoal, das vicissitudes das Marinhas, de 1974 até ao
presente, vivamente apresentada pelo Eng. Gonçalves Viana.
9 de Fevereiro
“A Ilha do Faial nas comunicações transatlânticas dos finais do Séc. XIX até meados do Séc. XX”
Comunicação apresentada pela Sr.ª D. Iolanda Corsepius, que na projeção de uma coleção de
fotografias da época reviveu o ambiente no Faial no período em referência e pela exposição do Eng.
Francisco Silva da evolução técnica dos sistemas de comunicação. Os conferencistas foram
apresentados pelo Dr. Hugo Guerra com uma nota introdutória e pessoal à evocação do tema.
15 de Março
“Os transportes e a energia de que precisamos (mas não temos) ”
O tema foi apresentado pelo Eng. Luís Cabral da Silva, suportado num conjunto de estatísticas,
colocando em evidência onde devem ser concentrados os nossos esforços de racionalização no
consumo de energia que tem nos transportes, grande consumidor, uma dos maiores desafios.
28 de Março e 4 de Abril
“Contributos para a melhoria do sistema de mobilidade e do ordenamento do território da Cidade de
Lisboa”
Conferência promovida pela Secção de Ordenamento do Território e Ecologia, com a colaboração
da Secção de Transportes, apresentada em duas sessões pelo Eng. Pompeu dos Santos.
Foi apresentado um conjunto de propostas relativas ao sistema de mobilidade e ao ordenamento do
território da cidade de Lisboa, elaboradas no âmbito da consulta pública ao projecto de revisão do
PDM. Foi abordado um conjunto de 15 situações, envolvendo algumas propostas muito inovadoras
e arrojadas.
11 de Outubro
“Navegação no rio Douro e transporte fluvial do minério de Moncorvo”
O tema da navegação no rio Douro foi tratado considerando os seus vários aspetos, condicionantes e
virtualidades, sendo o transporte fluvial do minério de Moncorvo um dos aspetos que, como
previsto no título, mereceu maior atenção.
Foram oradores; Eng. Joaquim Gonçalves – A vida navegável; Prof. Dinis da Gama – O minério de
Moncorvo; Eng. Luís Peixeiro – Infraestruturas e cana, Cte. Orlando Temes de Oliveira – Segurança
da navegação; Mestre João Zamith – Impacto na navegação de recreio; Cte. Hugo Bastos – Impacto
na navegação marítimo-turístic; Eng. Fernando Aires Ferreira – Posição das Autarquias. O Eng.
Óscar Mota abriu a sessão falando sobre os – Antecedentes, objetivos e repercussões e encerrou
com um breve sumário conclusivo.
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24 de Outubro
A Secção de Transportes acolheu uma Sessão de informação sobre o 7.º Programa Quadro da U.E. –
Novas oportunidades de I&DT para a dinamização das Empresas, direcionada para os Sectores
Marítimo-Portuário, Transportes e Logística, Pescas, TIC e Indústria Naval.
O Cte. Hélio Figueiredo fez o enquadramento da sessão e apresentou a Eng.ª Ana Raposo e a Dr.ª
Elisabete Pires, ambas do Gabinete de Promoção do Programa Quadro, que falaram sobre as
“Oportunidades de financiamento de I&DT” nas diversas áreas.
A sessão terminou com 4 mesas redondas, pelas quais se distribuíram os participantes conforme as
suas áreas de interesse, que foram moderadas pelo Cte. Ferreira da Silva (Transportes; aéreo,
marítimo, rodoviário e ferroviário), Prof. Doutor Carlos Sousa Reis (Pescas), Cte. Helder C.
Almeida (T.I.C.) e Eng. Ventura de Sousa (Indústria Naval)
22 de Novembro
“Transformação do Estuário do Tejo no maior centro Náutico da Europa”
Pelo decorrer da sessão melhor teria sido titular “Debate sobre a Náutica de recreio”
Foram oradores o Eng. Gonçalves Viana (Sotavento Algarvio e Transformação do estuário do Tejo
no maior centro náutico da Europa), Eng.ª Lucília Luís (Projetos de Marinas de Norte a Sul do
Continente e Regiões Autónomas), Dr. Almeida Faria (Realizações e potencialidades), Eng. Marco
Wallenstein (Que fazer para captar investimento), Engºs. Martinho Fortunato e Tiago Marcelino
(Das Marinas de Lagos e Troia).
Ficou patente que o sector tem inegáveis potencialidades que é preciso passar à prática, com
prudência, apostando num marketing persistente e coordenado.
13 de Dezembro
“Rede Ferroviária Portuguesa de Bitola Europeia”
Sessão organizada conjuntamente pela Secção de Transportes e pela Secção de Ordenamento do
Território e Ecologia sendo moderador o Almirante Balcão Reis, Presidente da Secção de Transportes.
Foram oradores: Prof. Eng. Paulino Pereira, Eng. Cabral da Silva e o Eng. Pompeu Santos,
Presidente da Secção de Ordenamento do Território e Ecologia.
As intervenções, com pontos de vista e defesa de soluções não totalmente coincidentes, suscitaram
um animado período de debate, que o adiantado da hora obrigou a encerrar ainda com muitas
perguntas pendentes.
4.29. SECÇÃO DE TURISMO
Presidente: Prof. Doutor João Martins Vieira
Durante o ano civil de 2012 A Secção de Turismo esteve envolvida nas Celebrações do Centenário
do Turismo em Portugal 1911/2011 que tiveram o seu desfecho a 26 de Maio, em Aljustrel. Em
Dezembro procedeu-se à eleição da mesa para 2013, tendo sido eleita por unanimidade com a
seguinte composição:
Presidente- João Martins Vieira
Vice- Presidente- Ana Pereira Neto
Secretária- Maria João Pereira Neto
Vice-Secretário-Manuel Rosado Caldeira Pais
5. BIBLIOTECA
Diretor: Professor Doutor João Pereira Neto
Em 2012 a frequência da Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa (BSGL), foi de 2039
leitores, o que representa uma média de cerca de 185 leitores mensais. Os meses com maior
afluência foram Janeiro, Março e Maio, respetivamente com 246, 247 e 220 leitores.
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Utilizaram pela primeira vez a nossa Biblioteca 124 leitores, maioritariamente de nacionalidade
portuguesa (cerca de 68%). Os novos leitores, com origem em países de língua oficial portuguesa
representaram cerca de 21%, com particular destaque para o Brasil (cerca de 11 %) e Angola (cerca
de 4%). Os novos leitores europeus representaram cerca de 6,5%.
No que diz respeito aos fins das pesquisas, 25% realizavam trabalhos universitários, no âmbito de
licenciaturas, 14% teses de mestrado e 13% teses de doutoramento. Quanto a outros objetivos,
refiram-se as pesquisas para publicações (cerca de 23%).
Quanto às universidades frequentadas pelos novos leitores, destacaram-se a nível nacional o ISCTE,
a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a Universidade
Lusófona, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e ainda a Faculdade de Belas Artes de
Lisboa.
No que diz respeito às universidades estrangeiras, mais uma vez a diversidade foi notória,
destacando-se as brasileiras, como a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de Minas
Gerais, a Universidade de Campinas e a Universidade de Brasília, mas também universidades
americanas e europeias, nomeadamente a Universidade do Texas, a Universidade Forham de Nova
Iorque, Universidade de Oxford e o Instituto de Estudos Políticos de Paris.
No que concerne aos temas de pesquisa, como habitualmente, predominaram os temas africanos e
brasileiros, não só numa vertente histórica, mas também antropológica, literária, arquitetónica e
agrícola.
Os novos leitores abrangeram uma ampla faixa etária, balizada entre os 18 e os 74 anos, sendo a
média etária de 39 anos.
Em 2012 a base de dados informática alcançou os 43 994 registos, tendo sido realizados 3551 novos
registos. Destes, 59% referem-se a registos analíticos, 40% a registos de monografias e 1% a
publicações em série.
Este ano o acervo da nossa Biblioteca foi enriquecido com 530 monografias, principalmente através
de ofertas (96%), com particular destaque para o espólio pertencente à Dr.ª Maria da Glória
Firmino. Destaquem-se ainda as ofertas dos Drs. Braga Dias, Virgílio Coelho, Martins Vieira e
Eng.º Mimoso Loureiro.
O acervo de publicações periódicas da BSGL, continuou também a ser enriquecido, não só com
algumas assinaturas, mas principalmente através de acordos de permuta com o Boletim da SGL.
Atualmente recebem-se 189 títulos, 60% dos quais editados em países estrangeiros. Existe na
Biblioteca uma listagem atualizada destes títulos, para que os sócios em geral, e os membros das
Secções e Comissões em particular, mais facilmente, possam tirar partido desta mais-valia,
provavelmente única no País
Quanto a pedidos de reprodução de imagens, estes foram essencialmente de documentos
cartográficos, mas também de uma publicação periódica angolana, com vista à sua reedição. No
total, foram 36 os processos fotográficos, que resultaram na reprodução de 379 imagens.
Dando continuidade à colaboração da BSGL com as Secções e Comissões desta Sociedade, assim
como com entidades externas, realizaram-se neste ano várias mostras documentais que
acompanharam conferências, homenagens e colóquios, que a seguir se descriminam:
- Março – Conferência e apresentação do livro António José de Almeida: O Tribuno da República,
organizada pela Secção de História da Medicina;
- Abril – Conferência sobre Urbanização em África, a pedido do Professor Doutor Óscar Soares
Barata;
- Maio – Reunião Extraordinária Conjunta Portugal e Brasil na Lusofonia organizada pela
Academia de Ciências Sociais do Ceará, Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII e pela
SGL. Esta mostra foi comentada pelo Diretor desta Biblioteca;
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- Congresso Internacional Os Franciscanos no Mundo Luso-Hispânico: História, Arte e Património,
organizado pela Secção A Ordem de Cristo e a Expansão;
- Setembro – Sessão de homenagem ao Monsenhor Manuel Teixeira, organizado pela Comissão
Asiática;
- Outubro – Sessão de homenagem ao Professor Fernando Castelo Branco, no âmbito das Jornadas
da Memória, organizada pela Secção de História;
- Novembro – Colóquio A Etnografia na Abordagem Literária, promovida pela Secção de
Etnografia;
- Homenagem à Professora Doutora Virgínia Rau, incluída no ciclo de conferências Jornadas da
Memória, a cargo da Secção de História;
- Conferência sobre Norton de Matos, proferida pelo Professor Doutor Pereira Neto e organizada
pelas Secções de Antropologia e História;
- Dezembro – Colóquio Internacional organizado pela Sociedade Portuguesa de Estudos do Século
XVIII: Percursos: Desenvolvimento dos Estudos do Século XVIII em Portugal – 1982-2012.
Assistiu-se a uma mostra de bibliografia histórica e científica, assim como de cartografia
setecentista, comentada pelo Diretor da Biblioteca;
- Homenagem ao Professor Catedrático João de Carvalho de Vasconcelos, organizada pela Secção
de Agricultura;
Foram também realizadas outras mostras documentais, que decorreram por ocasião das várias
visitas dirigidas pelo Diretor desta Biblioteca, nomeadamente grupos de escolas secundárias,
universidades e várias associações. Destacou-se, a visita realizada em Julho, a pedido da Senhora
Embaixatriz Ingrid Bloser Martins, durante a qual se exibiram, essencialmente, documentos sobre a
Tailândia;
Do balanço da nossa atividade, agora realizado, pode concluir-se que a BSGL continua a revelar um
grande dinamismo, reconhecido pela grande maioria dos seus leitores.
6. MUSEU ETNOGRÁFICO:
Director: Prof. Doutor João Pereira Neto
Curadora: Doutora Manuela Cantinho
O Museu tem vindo a desempenhar as suas funções nas diversas vertentes com regularidade.
Destacam-se as seguintes actividades:
1. Manuela Cantinho concluiu a pesquisa relativa ao catálogo “Memórias de um Explorador”.
2. Manuela Cantinho prosseguiu-se o estudo sobre as colecções museológicas da SGL, tendo
em vista a abertura ao público dos espaços expositivos “Sala dos Padrões”, “Sala da Índia” e
“Galeria de África”.
3. Rogério de Sousa deu continuidade ao estudo sobre o espólio egípcio da SGL.
4. Lia Santos concluiu as tarefas de conservação curativa da colecção Henrique de Carvalho.
Exposições:
1. - Entre 15 de Maio e 31de Junho procedeu-se à montagem da exposição “Memórias de um
Explorador: A Colecção Henrique de Carvalho da SGL”.
2. Nesta exposição reutilizou-se e adaptou-se equipamento já existente fazendo-se restauros e
repinturas. Criou-se ainda novo equipamento tendo sempre em vista a sua utilização futura.
3. Tivemos nesta exposição cerca de 860 visitantes nacionais e estrangeiros os quais na sua
maioria registaram as suas opiniões num livro branco colocado na entrada da mesma para o
efeito. Apraz-nos informar que 99% são extremamente elogiosas, algumas mesmo de grande
enaltecimento e elogio à SGL.
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4. O Museu participou na exposição Heroic Africans: Legendary Leaders, Iconic Sculptures,
que se realizou no Museum Rietberg (Zurique).
5. - Apoio à exposição de Ex-libris intitulada “ 60º aniversário da fundação da Academia
Portuguesa de Ex-libris”
6. - Apoio à exposição fotográfica organizada pelo Comandante Ortigão Neves.
7. - Apoio à Comissão Corte Real na “Sessão de homenagem em memória do Dr. Manuel
Luciano da Silva”
8. - Exposição integrada nas Comemorações do Dia Nacional do Mar, comissariada pelo Sr.
C/Alm. José Bastos Saldanha.
Palestras/Comunicações:
1. Rogério de Sousa, “Em busca da imortalidade: rituais funerários e a vida no Além”, FLUL,
Outubro 2012.
2. Rogério de Sousa, “Cidades do culto solar: Heliópolis, Tebas e Amarna”, FLUL, Dezembro
de 2012.
3. Rogério de Sousa, “Arte & Ciência: Duas culturas?” na Casa-Museu Abel Salazar, no dia 18
de Maio de 2012.
4. Rogério de Sousa, “Senhores da Vida: os sarcófagos no antigo Egipto» integrado no do ciclo
de conferências «O núcleo egípcio da Universidade do Porto”, 8 de Março de 2012.
5. Beatrix Heintze, “Casamentos políticos na África centro-ocidental. As averiguações de
Henrique de Carvalho (1884-1888) ” (Conferência “Memórias de um Explorador”).
6. Philip Havik, “No País do Novo Deus: as andanças de Henrique Carvalho na Guiné”,
(Conferência “Memórias de um Explorador”).
7. Ana Martins, Política colonial, produção científica e a construção da identidade portuguesa
(finais do séc. XIX) (Conferência “Memórias de um Explorador”).
8. Henrique Coutinho Gouveia & Luís Pequito Antunes, “Distâncias e Proximidades:
Museologia dos Espaços africanos lusófonos em Finais do Século XIX e princípios de
Novecentos” (Conferência “Memórias de um Explorador”).
9. Manuela Cantinho, “A Colecção Henrique de Carvalho da SGL” (Conferência “Memórias de
um Explorador”).
10. Jorge Paiva, “Sisenando Marques e Júlio Henriques: a colecção de plantas angolanas no
Herbário da Universidade de Coimbra” (Conferência “Memórias de um Explorador”).
11. Lia Jorge, “Conservação e Restauro da Colecção Henrique de Carvalho” (Conferência
“Memórias de um Explorador”).
12. Rosário Martins & Arminda Miranda, “Colecções e coleccionadores na Universidade de
Coimbra: Aerofones angolanos” (Conferência “Memórias de um Explorador”).
Publicações:
CANTINHO, Manuela, 2012, “I - In Memoriam”, Memórias de um Explorador: a colecção
Henrique de Carvalho da SGL, SGL, Lisboa, pp. 15-160.
CANTINHO, Manuela, “Catálogo”, Memórias de um Explorador: A Colecção Henrique de
Carvalho da SGL, SGL, Lisboa, pp. 161-190.
SOUSA, Rogério, “O portal dos sacerdotes»: uma leitura compreensiva do espólio de Bab elGassus”, Cadmo 21 (2011), pp. 79-100. (saiu em 2012)
SOUSA, Rogério, “O ataúde de uma mulher anónima proveniente de Bab el Gassus (a.4)”, L.
Araújo, J. Sales (ed.), Actas do IV Congresso Ibérico de Egiptologia, Lisboa, 2012, pp. 1114-1124
SOUSA, Rogério, Em busca da imortalidade no Antigo Egipto, Editora Ésquilo, Lisboa, 2012.
Visitas:
Têm-se realizado visitas guiadas ao Museu da SGL, mediante marcação prévia.
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Outras actividades:
Atendendo a que os eventos realizados na Sala Portugal, nomeadamente espectáculos, conferências
ou lançamento de livros, levantam alguns problemas de segurança, o Director e a Curadora do
Museu conjuntamente com os sócios Carlos Ladeira, responsável pelo laboratório digital e Dr.
Vermelho do Corral, presidente da Secção de Antropologia, este na qualidade de especialista,
solicitaram ao Senhor Presidente que os recebesse para análise da problemática em causa. O
presidente recebeu-os na companhia do Adjunto da Direcção, Cte. Neto Duarte.
Depois de uma demorada reunião o Sr. Presidente concordou, na generalidade, com as medidas
propostas, salientando que seria necessário proceder a um faseamento dos mesmos. Para além disso,
solicitou ao Director do Museu que, na qualidade de Secretário Perpétuo, submetesse o assunto à
consideração da Direcção para aprovação.
Laboratório Digital /Estúdio de Fotografia / Design Gráfico
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 380 reproduções fotográficas e digitais (cartografia, livros e reservados). Tarefa que
contribuí para o enriquecimento do arquivo documental bem como para resultados financeiros, que
no ano em apreço atingiram o valor de 9.554€.
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, nomeadamente do seu
Boletim (paginação, edição electrónica e tratamento de imagem).
6 - Execução e reprodução de imagens para o catálogo “Memórias de um Explorador: Colecção
Henrique de Carvalho da SGL”.
7 - Concepção gráfica e acompanhamento editorial do catálogo “Memórias de um Explorador:
Colecção Henrique de Carvalho da SGL”, obra com 620 p.
8 - Concepção gráfica e montagem da exposição “Memórias de um Explorador: Colecção Henrique
de Carvalho da SGL”.
9 - 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.).
10 - A Fototeca tem dado ainda continuidade ao levantamento dos conteúdos fotográficos, limpeza,
digitalização e acondicionamento das espécies.
Oferta de fotografias
Foi oferecida, pela Senhora D. Elisabete Costa da Silva Rocha, uma colecção de 19 fotografias em
papel p/b e sépia que intitulámos “Colecção Reboredo e Silva “.
Oferecida pelo Dr. João Carlos Gomes Pais Monteiro, sócio nº 19256, uma reprodução impressa em
papel fotográfico HP, que documenta uma missa campal realizada em Lourenço Marques,
comemorativa do 1.º raid Lisboa-Lourenço Marques em 1928.
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7. DEPÓSITO DE PUBLICAÇÕES E ÍNSIGNIAS
Das edições existentes na Sociedade em depósito foram vendidas 260 publicações, 4 CD-ROM, 3
medalhas e 5 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 2012 venderam-se 7 colares e 2 alfinetes de lapela da Sociedade de Geografia
de Lisboa
8. MOVIMENTO DE SÓCIOS
Durante o ano 2012 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 21 Sócios que faleceram no decorrer do ano 2012.
Muitos deles foram figuras de relevo na vida pública portuguesa.
Registam-se os seus nomes:
Nº sócio
16059
16061
16710
16773
16929
17669
18060
18075
18264
18476
18517
18885
19014
19383
19422
19643
19827
20022
20310
20398
20431

Nome
Eng. João José Pereira Reis Júnior
Dr. Manuel Luciano da Silva
Prof. Doutor Justino Mendes de Almeida
Dra. Margarida Correia de Lacerda
Gen. Manuel Amorim de Sousa Meneses
Dr. Fernando Portugal
Cor. Álvaro Manuel Vilares Cepêda
Cte. Joaquim Soeiro de Brito
Dr. Francisco Fernando Contreiras Lopes
Dr. José Pinheiro da Silva
Prof. Dr. José Augusto Miranda Mourão
Eng. Fernando Ivo Coelho Gonçalves
Dr. João de Brito Potes Cordovil
Juiz Cons. Júlio Carlos Lacerda de Castro Lopo
V/Alm. Pedro Joaquim da Costa Moreira Rato
Prof. Fernando S. Alves de Sousa
António José de Sousa Júnior
Maria Helena Figueiredo
Silvano Lau Ribeiro
Profa. Arqta. Marieta Dá Mesquita
Eng. Ernesto Alves Rafael
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Movimento de Sócios durante o ano 2011 foi:
Sócios existentes em 31.12.2011......................... 1344
Efectivo (reentraram)...........................................
6+
Eleição de sócios em 8 de Maio de 2012 ............ __45+ 1395
Sócios Falecidos................................................... -21
Eliminados de sócio…………….......................... -48
Declinação da Qualidade de sócio……………… -25
Suspensos……………………………………….
- 1 - 95
Sócios existentes em 31.12.2012………………. 1300
9 – QUADRO DE OURO
No ano 2012 não existem sócios que tenham completado 50 anos de vida associativa.
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 efetividade, sem interrupções:
363 Prof. Doutor Eduardo Romano de Arantes e Oliveira
18814 Dr. António Jorge Rebelo de Sousa
18815 Eng. António Miguel Forjaz Pacheco Trigueiros
18822 Eng. Francisco José de Sousa Lobo
18830 Dr. José Eduardo Cabral Mimoso Serra
18835 Dra. Maria Carolina da Cunha Terra
18839 Profa. Dra. Maria Isabel Pestana de Mello Moser
18841 Prof. Eng. Mariano Joaquim de Oliveira Feio
18845 Dr. Paulo José Pimenta de Castro Damásio
18846 Prof. Dr. Raul Miguel Rosado Fernandes
18850 Dr. Bernardo José de Serpa Marques
18852 Dr. Fernando Mário Abranches Tavares Correia da Silva
18853 Eng. Fernando Frazão Pereira
18856 Dra. Hannelore Felizitas Nadolny
18859 Dr. Jorge Alberto Hagedorn Rangel
18860 Dr. José Augusto Pereira Baptista
18871 Dr. Rui Manuel Carlos Nunes
18872 Dr. Sigurd Von Willer Salazar
18873 Prof. Dr. Zózimo João de Castro Rego
18874 Prof. Doutor Jorge Alencastro de Oliveira Júnior
11 – MOVIMENTO DA SECRETARIA
Durante o ano foram recebidos e registados 360 ofícios e cartas.
No mesmo período foram expedidas as seguintes espécies:
Cartas................................................ 125
Circulares........................................... 417
Convites Conf. e Actos Públicos........ 462
1004
É de salientar que durante o ano foram recebidos mais de 8000 e-mails.
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Sociedade de Geografia de Lisboa
Direcção

Presidente: Luís António Aires-Barros

Professor Catedrático Jubilado do Instituto Superior Técnico

Secretário Geral: António Diogo Pinto

Professor Catedrático Jubilado do Instituto Superior Técnico

Vogais: António Eduardo Queiroz Martins Barrento
General do Exército

António de Jesus Bispo
Tenente General Pilav.

António Miguel Forjaz Pacheco Trigueiros
Engenheiro Químico

Carlos Lopes Bento

Doutor em Ciências Sociais, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Filipe Mendes Quinto

Oficial da Armada, Licenciado pelo ISCPU com o curso complementar de Estudos Ultramarinos

Francisco José Laço Treichier Knopfli
Embaixador

João Pedro Xavier de Brito
Médico

José Carlos Gonçalves Viana
Engenheiro, Administrador de Empresas

Justino Mendes de Almeida

Doutor em Letras pela Universidade de Lisboa

Nuno Gonçalo Vieira Matias
Almirante

Óscar Soares Barata

Professor Catedrático Jubilado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Rui Agonia Pereira
Professor Universitário

José António Dantas Saraiva
Economista

Ana Teresa Murta Gomes
Contabilista / TOC

José Caleia Rodrigues
Consultor Económico

José Ulisses Ribeiro Braga
Advogado

Patrícia Moreno Sanches da Gama
Licenciada em História

CONTAS

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
Rua Portas Sto Antão 100 nº.4 - 1169-208 Lisboa
Contribuinte 500 788 928

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Períodos

RUBRICAS

2012

2011

Recebimentos de Membros

+

102.499,20

63.435,35

Recebimentos de Vendas/Publicaçoes

+

23.343,13

18.415,41

Recebimentos de actividadades - CAI

+

55.983,88

61.127,30

Recebimentos de actividadades - eventos

+

21.534,50

36.330,00

Pagamentos a fornecedores

-

(167.169,93)

(128.438,10)

Pagamentos ao pessoal

-

(146.565,27)

(150.785,76)

+/-

(110.374,49)

(99.915,80)

(110.374,49)

(99.915,80)

(4.954,33)

0,00

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

+

54.873,21

67.546,60

Juros e rendimentos similares

+

33.006,17

13.784,21

Dividendos
Fluxos de caixa das actividades de investimento

(2)

+

21.006,71

9.765,81

+/-

103.931,76

91.096,62

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

-

(553,10)

Juros e gastos similares

-

0,00

0,00

Dividendos

-

Reduções de fundos e de outros instrumentos de fundos

(553,10)

0,00
(8.819,18)

Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento

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

(6.995,83)

Efeito das diferenças de câmbio

+/-

10.032,40

22.206,93

Caixa e seus equivalentes no início do período

+/-

1.094.735,77

1.108.123,52

Caixa e seus equivalentes no fim do período

+/-

1.097.772,34

1.094.735,77

Variação de caixa e seus equivalentes

Lisboa 02 de fevereiro de 2013

O Técnico Responsável - Ana Maria Cortez

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
Rua Portas Santo Antão 100 nº.4 - 1169-208 Lisboa
Contribuinte 500 788 928
BALANÇO

RUBRICAS

NOTAS

EXERCÍCIOS
31-12-2012
31-12-2011

ACTIVO
Ativo não corrente:
Ativos fixos tangíveis……………………………………………
Mobiliário e Material

6

24.506,49

8.160,76

Museu

6

20.311,05

20.311,05

Bibloteca

6

64.440,44

64.440,44

Outros- Obras no Convívio

6

52.832,48

61.277,53

Participações financeiras - outros métodos……………………………

29.297,18

29.297,18

191.387,64

183.486,96

Activo corrente:
Inventários…………………………………………………………………
Livros, Medalhas, Publicações e outros

17

106.717,38

109.992,61

Centro de Apoio a Investigadores (convívio)

17

2.000,00

2.000,00

Estado e outros entes públicos………………………………………….

0,00

0,00

Patrocinadores/Associados/Membros

10

30.180,00

32.048,18

Outras contas a receber…………………………………………………

15

11.173,37

18.022,55

Diferimentos……………………………………………………………….

1.474,15

1.615,92

Ativos financeiros detidos para negociação…………………………

4;7

157.637,55

154.334,31

Caixa e depósitos bancários…………………………………………….

4;9

1.097.772,34

1.094.735,77

1.406.954,79

1.412.749,34

1.598.342,43

1.596.236,30

Total do Activo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
Fundos ………………………………………………………………..

12

1.103.000,00

1.103.000,00

Reservas …….…………………………………………………………..

12

437.976,89

484.105,81

1.540.976,89

1.587.105,81

4.065,94

(43.360,92)

1.545.042,83

1.543.744,89

Resultados transitados…………………………………………………..

Resultado líquido do período……………………………………………..

Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente:
Outras contas a pagar…………………………………………………...

16

14.763,70
14.763,70

Passivo corrente:
Estado e outros entes públicos………………………………………….

8

6.742,01

6.691,94

Patrocinadores/Associados/Membros

10

7.938,24

18.785,53

Outras contas a pagar…………………………………………………...

16

23.579,40

20.644,74

Diferimentos……………………………………………………………….

Total do passivo

Total dos Fundos patrimoniais e do Passivo
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276,25

6.369,20

38.535,90

52.491,41

53.299,60

52.491,41

1.598.342,43

1.596.236,30

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
Rua Portas Santo Antão 100 nº.4 - 1169-208 Lisboa
Contribuinte 500 788 928

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
Dez-12
Dez-11

RENDIMENTOS E GASTOS
20

23.343,13

Quotas e Diplomas

10

109.346,82

70.847,05

Quotas e Diplomas (anos anteriores)

10

(8.715,80)

(7.549,20)

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

14

Vendas ..................................................................................................

18.415,41

Prestações de Serviços:

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

54.873,21

67.546,60

(7.703,23)

(5.623,70)

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

18

(113.672,79)

(129.542,90)

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

18

(176.492,19)

(188.109,30)

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

7

3.303,24

(1.175,44)

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

9;11

31.566,84

49.517,03

19

55.983,88

61.127,30

Centro de Apoio a Investigadores (convívio)
Outros gastos e perdas............................................................................................................

(1.222,97)

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

(29.389,86)

(64.547,15)

(16.199,65)

(16.638,34)

(45.589,51)

(81.185,49)

49.655,45

37.824,57

4.065,94

(43.360,92)

4.065,94

(43.360,92)

Juros e gastos similares suportados........................................................................................
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período....................................................................................
Resultado líquido do período
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