Excelentíssimos Consócios
1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
Em 2009 realizaram-se inúmeras e valiosas actividades culturais na nossa Sociedade.
Como de costumes faz-se a sua apresentação pormenorizada, mas procurarei salientar os
factos mais relevantes.
Em 17 de Fevereiro realizou-se a Sessão Solene Comemorativa dos 140 anos do
nascimento do Almirante Gago Coutinho e dos 50 anos da sua morte. Esta Sessão Solene
foi presidida pelo nosso Presidente de Honra, o Chefe de Estado Prof. Doutor Aníbal
Cavaco Silva. Proferiu uma conferencia o Prof. Doutor José Pereira Osório da
Universidade do Porto. Foi entregue o Premio Gago Coutinho ao Prof. Doutor João de
Matos do Instituto Superior Técnico.
Esta cerimónia foi precedida de um Seminário dedicado à vida e obra de Gago Coutinho. O
Boletim da SGL de 2009, em preparação conterá todas as contribuições apresentadas quer
na Sessão Solene, quer no Seminário.
A seguir à Sessão Solene, o Senhor Presidente da República inaugurou uma Mostra onde
foi exposta parte relevante e significativa do espólio de Gago Coutinho por este doado à
nossa Sociedade.
Na ultima Assembleia Geral, realizada a 30 de Março de 2009, foram aprovadas por
unanimidade as atribuições do título de Sócio Honorário aos Senhores Doutor Fernando
Aguiar-Barnco e Coronel Vítor Alves. Realizaram-se as Sessões de Homenagem com
imposição do Colar da SGL, em 2 de Junho ao Senhor Doutor Fernando Aguiar-Branco e
em 6 de Outubro ao Senhor Coronel Vitor Alves. Estas Sessões de Homenagem
envolveram o Plenário da Direcção, os Presidentes Honorários e os Sócios Honorários da
SGL.
Foi importante e muito concorrido o Ciclo de Conferências que nos dias 24 e 25 de Março
se realizou sobre “Os trinta anos de relações diplomáticas entre Portugal e a República
Popular da China”. É de salientar que se contou com a presença do Senhor Embaixador da
Republica Popular da China, (RPC), bem como os depoimentos da maior parte dos
Embaixadores de Portugal na RPC.
Posteriormente, em 24 de Novembro realizou-se o Seminário “A China e os Países de
Língua Oficial Portuguesa, que contou com a ampla participação de conferencistas dos
PALOPS, bem como de entidades chinesas como com realce para a participação do
Embaixador Gao Kexiand da RPC.
Ainda relacionado com as relações luso-chinesas e no âmbito das comemorações dos 10
anos da transferência da Administração portuguesa de Macau para a China, a Sociedade de
Geografia de Lisboa, a Fundação Jorge Álvares e a Fundação Oriente promoveram na
Fundação Calouste Gulbenkian uma Sessão Solene sob a presidência do Senhor Presidente
da República em que foi orador o Prof. Adriano Moreira.
Merecem realce as Comemorações do 90º aniversário da Expedição Cientifica britânica
chefiada pelo Prof. Arthur Eddington à Ilha do Príncipe para comprovação da Teoria da
Relatividade de Einstein pela observação do eclipse do Sol em 29 de Maio de 1919.
Realizou-se uma conferência internacional que contou com investigadores da Royal
Astronomical Society, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Universidade
Nova de Lisboa, da Faculdade de Ciências de Lisboa, do Observatório Astronómico de
Lisboa e da Sociedade de Geografia de Lisboa. O Ministro da Ciência e Tecnologia e
Ensino Superior participou nesta conferência. Beneficiando de apoio financeiro do
Ministério da Ciência e da Tecnologia e da Fundação Calouste Gulbenkian, deslocou-se à
Ilha do Príncipe uma Missão Internacional integrando os participantes na Conferência

Internacional havida em Lisboa e os Profs. Sónia Frias e Óscar Barata que chefiou esta
Missão.
Está em preparação a publicação das intervenções havidas na Conferência Internacional,
bem como o relato dos trabalhos da Missão nas ilhas de S. Tomé e Príncipe.
Em colaboração com a Sociedade Portuguesa de Estudos do século XVIII o Presidente da
SGL proferiu uma conferência no Centro Nacional de Cultura no âmbito do “Seminário
Internacional dos Jovens Investigadores”.
De particular interesse foram as conferências comemorando os 200 anos do nascimento de
Charles Darwin e os 150 anos da publicação de “A origem das espécies”. Estas
conferências foram realizadas na SGL e nas instalações do Instituto de Cultura Europeia e
Atlântica (ICEA) na Ericeira entidade colaboradora no evento.
Associámo-nos às comemorações do 1º Centenário da morte de A. A. Rocha Peixoto
eminente etnógrafo e arqueólogo organizando um ciclo de conferências cujos textos estão
em publicações no Boletim da Biblioteca da Câmara Municipal da Póvoa do Varzim terra
de naturalidade do homenageado.
Como se realiza desde da sua institucionalização, foi devidamente comemorado o Dia do
Mar, em 16 de Novembro com a presença do Senhor Secretário de Estado de Defesa e dos
Assuntos do Mar e do Chefe de Estado Maior da Armada.
Foi largo o número de conferências proferidas ao longo do ano permitindo-me destacar as
do Dr. Mário Machungo antigo 1º Ministro de Moçambique, da Profa. Teresa Lago
eminente astrónoma da Universidade do Porto, do General Loureiro dos Santos e do Prof.
António de Sousa que trataram de assuntos de particular interesse. A lista das conferências
e respectivos oradores é apresentada a seguir.
Em 2009 foram publicados mais dois volumes (nº 10 e nº 11) da colecção “Memórias da
SGL”.
Durante o ano tivemos algumas perdas, por falecimento de alguns sócios. Destaco o
Almirante Ferraz Sacchetti, antigo membro da Direcção, o Eng. Luís Guimarães Lobato e
o Prof. Armando Santinho Cunha.
2 – CONFERÊNCIAS E OUTROS ACTOS PÚBLICOS
Durante o ano de 2009 realizaram-se colóquios, conferências, sessões comemorativas,
concertos e outras actividades culturais e científicas de iniciativa da Direcção, das
Comissões Gerais e Sessões Profissionais ou, ainda, promovidas por outras entidades
públicas e privadas.
As comunicações e conferências realizadas no âmbito restrito das Comissões e Secções
ficam registadas nos relatórios desses órgãos.
Nas salas da Sociedade de Geografia de Lisboa, no ano de 2009 realizaram-se os seguintes
actos públicos:
Janeiro
14 – Conferência “Expedição Geodésica ao Kilimanjaro: Qual a Altitude da Maior
Elevação de África?”promovida pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia. Foi
orador o Senhor Prof. Rui Fernandes (UBI).
14 – Lançamento da obra “Estratégias da, ou para a Lusofonia. O Futuro da Língua
Portuguesa”, apresentada pelo Senhor Prof. Doutor Adriano Moreira. Edição do Senhor
Prof. José Pinto.
15 – Assembleia Geral da APIMIP e Mediação Imobiliária de Portugal.
20 - Conferência "Planeamento da Rede da Alta Velocidade Ferroviária, Travessia do
Tejo e Estação em Lisboa. Alternativas" promovida pela Secção de Ordenamento do
Território e Ecologia. Foi orador o Senhor Engenheiro Silvino Pompeu Santos.

26 – Jantar/Debate “Moçambique – Um caso de sucesso no espaço lusófono” promovido
pela Comissão das Comunidades Lusófonas. Foi orador o Senhor Dr. Mário Machungo
(ex. 1º Ministro de Moçambique).
28 – Gravação com a Orquestra Sinfoneta de Lisboa RICERCAR.
29 – Jantar/Debate “A extensão da plataforma continental de Portugal” promovido pela
Comissão de Relações Internacionais e pela Secção de Geografia dos Oceanos. Foi orador
o Senhor Professor Doutor Manuel Pinto de Abreu.
29 – Conferência “O papiro Ebers e o “Tratado dos Tumores”promovida pela Secção de
História da Medicina. Foi oradora a Senhora Dra. Paula Veiga.
Fevereiro
4 - Conferência"Wenceslau de Moraes na A Ilha dos Amores, de Paulo Rocha"
promovida pela Secção de Arte e Literatura. Foi orador o Senhor Professor Doutor Mário
Avelar.
12 – Conferência “A crise financeira internacional. As causas prováveis e as soluções
possíveis” promovida pela Comissão de Relações Internacionais. Foi orador o Senhor
Comandante Doutor Eduardo H. Serra Brandão.
17 - Sessão Solene Comemorativa dos 140 anos do nascimento do Almirante Gago
Coutinho e dos 50 anos da sua morte. Foi presidida pelo Presidente de Honra da
Sociedade de Geografia de Lisboa o Senhor Presidente da República Prof. Doutor Cavaco
Silva. Foi entregue o Prémio Gago Coutinho – 2008 ao Professor Doutor João de Matos.
Foi orador o Prof. Doutor José Pereira Osório, Académico e Professor da Universidade do
Porto. Esta cerimónia foi precedida por um Seminário dedicado à vida e obra de Gago
Coutinho.
A seguir à Sessão Solene, o Presidente da República inaugurou uma MOSTRA em que se
exibiu parte relevante e significativa das doações de Gago Coutinho à Sociedade de
Geografia de Lisboa.
26 – Almoço/Debate “Ética e Responsabilidade Social” promovido pela Secção da
Indústria. Foi orador o Senhor Dr. Jaime Henriques.
26 – Conferência “Mendel, Darwin, Fisher... e alguns outros. (Evocações no 150
aniversario da publicação da “Origem das Espécies)” promovida pela Secção de História
da Medicina. Foi orador o Senhor Dr. José Luís Dória.
Março
4 – Apresentação Promocional do Livro “Ninguém Acredita” da autoria do Dr. Archer
de Carvalho com a apresentação do Dr. Sarsfield Cabral da Papiro Editora.
10 – Conferência "O papel da Geografia e dos Sistemas de Informação Geográfica na
elaboração do Plano de Desenvolvimento da Província da Huíla – Angola" promovida pela
Secção de Ordenamento do Território e Ecologia, Foram oradores os Srs. Drs. Pedro
Sevinate Pinto e Aníbal Monteiro.
11 – Conferência “O Brasil: um resistente?” promovida pela Comissão Americana e pela
Secção da Indústria, com o apoio do Círculo de Reflexão Lusófona. Foi orador o Senhor
Dr. António Espírito Santo Bustorff, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria LusoBrasileira em Portugal.
16 – Jantar/Debate “As implicações políticas, energéticas e militares da invasão da
Geórgia”promovido pelas Comissões Europeia e de Relações Internacionais. Foi orador o
Senhor Professor Doutor Armando Marques Guedes.
17 – Lançamento do Livro “A Outra Invasão do Iraque” da Editora Presença.

19 – Conferência Integrada no Ciclo de Conferências Património em Risco “O Dia em que
os Subúrbios Pararam: Penúria Energética e Transformações Sociais”promovida pela
Secção de Estudos do Património. Foi orador o Senhor Dr. Nuno Ribeiro da Silva.
24 e 25 – Conferência “Os trinta anos de relações diplomáticas entre Portugal e a
República Popular da China” promovida pela Comissão Asiática da Sociedade de
Geografia de Lisboa, pelo Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa, pelo Instituto
Diplomático e pela Câmara de Comercia e Industria Luso-Chinesa.
26 – Conferência, “Sociedade Civil e a Luta contra a Tuberculose em Portugal; Da A.N.T.
à A.N.T.D.R” promovida pela Secção de História da Medicina. Foi orador o Senhor Dr.
Artur Teles de Araújo.
31 – Lançamento do Livro “Marcelo Caetano, o Homem que perdeu a Fé” da autoria de
Manuela Goucha Soares, da Editora Esfera dos Livros.
Abril
2 – Conferência “O Tempo e a Arte” promovida pela Secção de Arte e Literatura. Foi
oradora Senhora Profa. Doutora Maria João Varela de Sena Magalhães Madeira Rodrigues.
8 – Conferência “Estudo da Variabilidade do Atlântico Nordeste (1995-2006), a partir de
Altimetria por Satélite” promovida pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia.
Foi oradora a Senhora Profa. Doutora Clara Lázaro.
13 – Recepção de Congressistas em engenharia do ambiente do Symposium Internacional
Coastal.
18 – Comemoração dos 200 anos da Comunidade Vida e Paz.
20 – Conferência “Ilhas Míticas” promovida pela Secção de História. Foi oradora o
Senhora Professora Doutora Antonieta Costa.
22 – Conferências – “Política de Instrução Pública na Nova Zelândia: Breves Reflexões”,
proferida pelo Senhor Prof. Cat. João Baptista Pereira Neto; “Nova Zelândia e Portugal –
Sistemas de Gestão de Administração Pública distintos?”, proferida pela Senhora Mestre
Ana Luísa Ribeiro. Estas conferências foram promovidas pela Comissão Americana e pela
Secção de Instrução Pública.
28 – Conferência “O direito à energia e a escassez de recursos”promovida pela Secção da
Industria. Foi orador o Senhor Mestre J. Caleia Rodrigues.
29 – Assembleia-Geral do Cofre de Previdência do Ministério das Financeiras.
30 – Conferência – “A Geração de 1911e a escola de Investigação de Marck Athias”
promovida pela Secção de História da Medicina. Foi oradora a Senhora Dra. Isabel Maria
Amaral.
Maio
5 – Conferência – “Astronomy Made in Europe: Na Vanguarda do Conhecimento”
promovida pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia. Foi oradora a Senhora
Professora Maria Teresa Lago.
5 – Conferência da ADFER sobre Transportes.
6 – Integrada no Programa “Guerra da Informação” a conferência “ A virtude da
mudança promovida pelas Tecnologias da Informação na sociedade actual” e “A falácia
das tecnologias biométricas da verificação e identificação digitais” promovida pela Secção
de Ciências Militares. Foram oradores os Senhores Prof. Doutor Luís Alfredo Martins e
Prof. Doutor Henrique Manuel Dinis dos Santos.
6 – Lançamento do Livro “Angola-Terra Prometida – A Vida que os Portugueses
deixaram”, editado pela Esfera dos Livros, da autoria de Ana Sofia Fonseca

7 – Conferência “A Pirataria no Século XXI” promovida pela Comissão de Relações
Internacionais e pelas Secções de Geografia dos Oceanos e de Transportes. Foram oradores
a Senhora Dra. Alexandra von Böhm-Amolly e o Senhor Cap. Fragata Portela Guedes.
7 – Conferência integrada no Ciclo de Conferências Património em Risco “A Crise: Uma
Crónica Alentejana” promovida pela Secção de Estudos do Património. Foi orador o
Senhor Prof. Dorle Dracklé.
11 – Recepção de engenheiros, arquitectos urbanistas e paisagistas que visitaram Lisboa.
12 – Integrado no Programa “Guerra da Informação” a conferência “A relevância da
centralidade da rede no processo de compreensão da situação do espaço marítimo
envolvente, visando uma tomada sustentada” promovida pela Secção de Ciências Militares.
Foram oradores os Senhores Contra-Almirante António Gameiro Marques e Capitão de
Mar-e-Guerra João Fonseca Ribeiro.
12 – Conferência de apresentação da Exposição “Experiências e observações em
diferentes tipos de ar” de João Maria Gusmão e Pedro Paiva
14 – Conferência “A Moldávia Europeia” promovida pela Comissão Europeia. Foi orador
o Senhor Dr. Roman Buzut.
15 – Conferência do INATEL com apresentação de Grupos Folclóricos do País.
18 – Conferência da ADFER sobre Transportes.
21 – Dia Europeu do Mar sob o tema “Desafios ao desenvolvimento da Política Marítima
Europeia e à participação Portuguesa”, organizada pelas Comissões Europeia e de
Relações Internacionais e Secção de Geografia dos Oceanos.
21 e 22 – Comemorações do 90º Aniversario da Expedição Cientifica de Eddington à
Ilha do Príncipe para comprovação da Teoria da Relatividade pela Observação do
Eclipse Total do Sol em 29 de Maio de 1919. Interviram investigadores de entidades
portuguesas, brasileiras e inglesas.
25, 26 e 27 – Conferência Internacional: Medicina, Laboratório e Sociedade - Trajectos e
expressões da História da Medicina e da Saúde Pública em Portugal - em Homenagem a
Ricardo Jorge (1858-1939), organizada pela Secção de História da Medicina e em
colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e o Coordenador do
Centro Interuniversitário de História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia do pólo de
Almada, realizada no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo.
26 – Gravação de videoclip, no Museu pelo músico Tony Carreira.
27 – Conferência "Um flash sobre a Aventura Humana no Planeta" promovida pela
Secção de Ordenamento do Território e Ecologia. Foi oradora a Senhora Dra. Ana Amado.
28 – Conferência integrada no Ciclo de Conferências Património em Risco “A Guerra:
Jornalismo e Mistificação em Zonas de Conflito” promovida pela Secção de Estudos do
Património. Foi orador o Jornalista Nuno Roby Amorim.
Junho
2 – Sessão de Consulta Pública sobre a Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da
Zona Costeira, co-organizada pelo Instituto da Água e pela Secção de Geografia dos
Oceanos.
5 - Lançamento do livro “Um Futuro para o nosso ambiente” da autoria do Dr. Jose de
Almeida Fernandes.
6 – Apresentação do Livro da Casa Real pelo Dr. Paulo Teixeira Pinto.
16 – Conferência “Contributo para um Plano Integrado de Transportes nacional”
promovida pela Secção de Transportes. Foi orador o Senhor Eng. Luís Cabral da Silva.
16 – Jantar/Debate “Um olhar sobre a estratégia dos Estados Unidos da América”
promovido pelas Comissões Americana e de Relações Internacionais. Foi orador o Senhor
General Loureiro dos Santos.

18 – Conferência “Enigmas e Tabus da História de Portugal” promovida pela Secção de
História. Foram oradores os Senhores Dr. Paulo Loução e o Dr. Miguel Sanches Baêna.
18 – Dia Mundial dos Oceanos celebrado pela primeira vez em 8 de Junho sob o tema
“Os Nosso Oceanos, Nossa Responsabilidade”, promovido pela Secção de Geografia dos
Oceanos.
22 – Conferência “As Raízes Históricas das Posições Políticas Contemporâneas da
Republica Checa” promovida pelas Comissões Americana e Europeia. Foi orador o Senhor
Embaixador da República Checa Ladislav Shrerik.
23 – Conferência “O fecho da Golada: viabilidade e custos da obra; vantagens e
inconvenientes” promovida pela Secção de Transportes. Foram oradores os Senhores Prof.
António Diogo Pinto, o Eng. José Cerejeira, o Prof. António Carmona Rodrigues e o Dr.
Manuel Frasquilho.
25 – Conferência “O Real Hospital Militar de Penamacor – Espaço, funções e memória”
promovida pela Secção de História da Medicina. Foi orador o Senhor Dr. Augusto
Moutinho Borges.
26 – Conferência “Entre o Cabo e a Terra do Natal: saberes, experiência e ciência no
século XVI”promovida pela Secção de História. Foi oradora a Senhor Prof. Dra. Ana
Cristina Roque.
27 – Concerto de Encerramento do ano lectivo 2008-2009 da Academia de Musica da
Orquestra.
30 – Conferência “Arte e Sedução” promovida pela Secção de Arte e Literatura. Foi
oradora a Senhora Prof. Doutora Maria João Pereira Neto.
Julho
2 – Conferência Integrada no Ciclo de Conferências Património em Risco “Espionagem:
Electricidade no Ar” promovida pela Secção de Estudos do Património. Foi orador o
Senhor Dr. José Vegar.
20 – Reflexão sobre “Património marítimo-fluvial e identidades e culturas ribeirinhas: qual
o significado contemporâneo em Portugal e na Europa e como preservá-los?” promovido
pela Secção de Geografia dos Oceanos.
20 – Sessão organizada pela Câmara Municipal de Lisboa em colaboração com Sociedade
de Geografia de Lisboa “Estamos a projectar uma cidade para um futuro: O PDM de
Lisboa e outros instrumentos de ordenamento do território”.
23 – Sessão sobre “Qual a importância eleitoral do Mar?” promovida pela Secção de
Geografia dos Oceanos.
30 – Conferência “A Trepanação no Mundo Romano” promovido pela Secção de História
da Medicina. Foi orador o Senhor Dr. Álvaro Figueiredo.
31 – Gravações da RTP.
Setembro
7 – Concerto de Opera pelo Coro de Lisboa Cantata.
14 – Seminário promovido pela Agencia Nacional de Águas (ANA) do Brasil em
colaboração com Portugal.
17 – Conferência “Evocando J. H. da Cunha Rivara: Administrador, Historiador,
Comissário de Estudos na Índia Portuguesa”. Foi orador o Senhor Prof. Doutor Teotónio
R. de Souza.
21 – Seminário Internacional dos Jovens Investigadores “A Europa e o Mundo Colonial
no Século XVIII” em colaboração com a Sociedade Portuguesa de Estudos do Século
XVIII.

24 - Integrada no Programa “O Terrorismo como forma de Coação” a conferência
“Terrorismo, Perspectiva e Estratégica” promovida pela Secção de Ciências Militares. Foi
orador o Senhor Tenente-General Abel Cabral Couto.
25 – Conferência do Instituto Prestes João promovida pela Causa Real “Portugal e os
Reinos Antigos”.
28 – Concerto dedicado ao 35º Congresso Europeu de Citologia, realizado pelo Grupo
Dolcimelo di musica antiga.

Outubro
1 - Integrado no Programa “O Terrorismo como forma de Coação” a conferência
“Terrorismo, Perspectivas Sócio-Económica e Cultural” promovida pela Secção de
Ciências Militares. Foi orador o Senhor Prof. Doutor Luís Salgado de Matos.
8 – Sessão de Evocação das “Chegadas de Pedro Álvares Cabral e do Príncipe Regente ao
Brasil, promovida pela Comissão Americana. Foram oradores os Senhores Embaixador
Lauro Moreira e Dr. Rui Rasquilho.
8 - Integrado no Programa “O Terrorismo como forma de Coação” a conferência
“Terrorismo, Praticas de Acção”, promovida pela Secção de Ciências Militares. Foi orador
o Senhor Prof. Doutor José Manuel Anes.
9 – Sessão inaugural do 2º Curso de Estágio de 2009 promovido pelo Conselho Militar de
Lisboa.
12 – Lançamento do Livro pela Esfera dos Livros “Um Amor em Tempos de Guerra” de
Júlio Magalhães.
15 – Comemoração do 1º Centenário da morte de António Augusto da Rocha Peixoto
promovido pela Secção de Etnografia. Houve apresentações de vários sócios.
15 – Conferência “A Introdução da Projecção de Mercator na Náutica Portuguesa”
promovida pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia. Foi orador o Senhor
Comandante António Costa Canas.
21 – Conferência “Gago Coutinho: a vida em Imagens” promovida pela Secção de
Geografia Matemática e Cartografia. Foi oradora o Senhora Enga. Paula Santos.
22 – Mesa Redonda “A Presença e a Imagem dos Portugueses nos EUA” promovida pelas
Secções de Antropologia e Arte e Literatura e pelas Comissões Americanas e de
Emigração. Foram oradores os Senhores Prof. Doutor António Ladeira, Prof. Doutor
Reinaldo Silva e o Dr. Francisco de Azevedo.
29 – Conferência “O Museu da Saúde, e a sua Missão no Instituto Ricardo Jorge”
promovida pela Secção de Historia da Medicina. Foi orador o Senhor Dr. Vítor Machado
Borges.
29 – Lançamento do Livro “Henrique o Infante” do Prof. João Paulo Oliveira pela Esfera
dos Livros.
Novembro
5 – Conferência “A formação da voz poética em Sinais de Fogo de Jorge de Sena”
promovida pela Secção de Arte e Literatura. Foi orador o Senhor Dr. Jorge Vaz de
Carvalho.
7 – Sessão Conjunta Instituto de Cultura Europeia e Atlântica/Sociedade de
Geografia de Lisboa “200 Anos do Nascimento Charles Darwin – 150 anos da Publicação
– A Origem das Espécies”, realizada no Auditório da Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva.
Foram oradores os Senhores Cte. Filipe Mendes Quinto, Prof. Doutor João Pereira Neto,
Prof. Doutor Michel Renaud e Prof. Doutor José Feijó.

9 – Conferência “Estrutura Jurídica do Processo de Urbanização e da Edificação – da
teoria à pratica” promovida pela Secção do Ordenamento do Território e Ecologia. Foi
orador o Senhor Dr. António Nóbrega.
11 – Conferência “D. Nuno Álvares Pereira, Santo e Condestável de Portugal” promovida
pela Secção de Ciências Militares. Foram oradores os Senhores General Martins Barrento e
Tenente-Coronel Brandão Ferreira.
12 – Jantar/Debate “O Sistema Financeiro Mundial e o Modelo de regulação: um cenário
pós-crise” promovido pela Comissão de Relações Internacionais. Foi orador o Senhor Prof.
Doutor António de Sousa.
16 – Dia Nacional do Mar promovido pela Secção Geografia dos Oceanos.
19 – Conferência “Literaturas da diáspora lusófona nos Estados Unidos da América e
Canadá” promovida pelas Secções de Arte e Literatura e pelas Comissões Americana e de
Emigração. Foi orador o Senhor Prof. Doutor António Ladeira.
20 – Conferência “Um Ano para Celebrar a Astronomia” promovida pela Secção de
Geografia Matemática e Cartografia. Foi orador o Senhor Prof. Pedro Russo, coordenador
do International Year of Astronomy 2009.
24 – Seminário “A China e os Países de Língua Portuguesa” promovida pela Comissão
Asiática da SGL e pelo Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa.
24 – Conferência “Energia Nuclear. Uma opção para Portugal?” promovida pela Secção
da Industria. Foi orador o Senhor Eng. Pedro Sampaio Nunes.
25 - Sessão Conjunta Sociedade de Geografia de Lisboa/Instituto de Cultura
Europeia e Atlântica “200 Anos do Nascimento Charles Darwin – 150 anos da
Publicação – A Origem das Espécies”, realizada na SGL. Foram oradores os Senhores
Prof. Doutor Luís Aires-Barros, Prof. Doutor Carlos Almaça, Prof. Doutor António
Piedade e o Prof. Doutor Paulo Gama.
26 - Sessão Conjunta Sociedade de Geografia de Lisboa/Instituto de Cultura
Europeia e Atlântica “200 Anos do Nascimento Charles Darwin – 150 anos da
Publicação – A Origem das Espécies”, realizada no Jardim Botânico com apresentação do
Senhor Prof. Doutor Fernando Catarino e na SGL em que foram oradores os Senhores
Prof. Doutor João Luís Cardoso, Prof. Doutora Ana Cristina Martins, Prof. Doutora
Catarina Casanova e o Prof. Dr. António Vermelho do Corral.
26 – Conferência “Contributos para a Historia da Anatomia” promovida pela Secção de
Historia da Medicina. Foi orador o Sr. Dr. Armando Moreno.
26 – Lançamento de Livro de Homenagem ao Prof. António Quintela pela EPAL.
Dezembro
3 – Conferência “Um Plano de Acção para os Grandes Projectos de Obras Públicas”
promovida pela Secção de Ordenamento do Território e Ecologia. Foi orador o Senhor
Eng. S. Pompeu dos Santos.
3 – Seminário da AMI com lançamento de livro pela Dra. Patrícia Gouveia.
4 – Conferência “Ciências e Técnicas Agrárias no Portugal Contemporâneo” promovida
pela Secção de Agricultura. Foi oradora a Senhora Prof. Doutora Maria Carlos Radich
Oliveira Batista.
4 – Lançamento da Memoria nº11 da Sociedade de Geografia de Lisboa sobre “Memória
e Artificio: Matéria do Património” coordenada pelos Profs. António Medeiros e Manuel
João Ramos.
11 – Comemoração do 100º aniversario do Clube Aéreo de Portugal com uma exposição
alusiva ao Clube e à História da Instituição.
14 – Assembleia Geral dos Sócios do Cofre de Presidência do Ministério das Finanças.

16 – Lançamento do Livro “Cidades e Fortalezas do Estado da Índia nos Séculos XVI e
XVII do Doutor José Manuel Garcia.
18 – Conferência “Cinema e Cristianismo: o novo Sagrado de II Vangelo Secondo Matteo
por Pier Paolo Pasolini”, promovida pela Secção de Arte e Literatura. Foi oradora a
Senhora Profa. Doutora Inês Gil.
19 – Comemorações dos 10 anos da Transferência da Administração Portuguesa em
Macau, promovidas pela SGL, Instituto do Oriente e Fundação Jorge Alvares, realizado na
Fundação Calouste Gulbenkian sob a presidência do Chefe de Estado Prof. Cavaco Silva.
3 – BOLETIM
Director: Prof. Doutor Óscar Soares Barata.
Foi publicado o Boletim relativo ao ano de 2008. Contem 15 artigos de efemérides
relevantes e textos propostos pelos sócios.
4 – PRÉMIOS
Foi atribuído o Prémio Gago Coutinho 2008. O Júri do Prémio Gago Coutinho sob a
presidência do Prof. Luís Aires-Barros, constituído pelos Professores José Pereira Osório
(Academia das Ciências de Lisboa), Eduardo Arantes e Oliveira (Academia Portuguesa da
História), Raquel Soeiro de Brito (Academia de Marinha), Luís Mendes Victor (Conselho
de Reitores das Universidades Portuguesas) e João Martins Casaca (Sociedade de
Geografia de Lisboa) que atribuiu, por unanimidade, este prémio ao Senhor Professor
Doutor João Luís Gustavo de Matos, pela sua obra “O conceito de fronteira terrestre sob
a perspectiva geográfica posicional e a aplicação ao processo de demarcação da fronteira
terrestre entre a Indonésia e Timor-leste”. Foi ainda atribuída uma Menção Honrosa, ao
Prof. Doutor Fernando Ribeiro Martins, pelo trabalho “Pinhal Interior e o regresso de
emigrantes (1975-2001)”.
5 – COMISSÕES GERAIS E SECÇÕES PROFISSIONAIS
Regista-se a actividade destes órgãos institucionais com base nos relatórios apresentados
pelos respectivos presidentes.
5.1 - COMISSÃO AFRICANA
Presidente: Prof. Doutora Sónia Infante Girão Frias Piepoli
Desde o mês de Maio de 2008 e por proposta do Embaixador Anacoreta Correia, membro
da Comissão, começou a discutir-se a possibilidade de a Comissão Africana, com o apoio
da Sociedade de Geografia de Lisboa, se envolver nas comemorações do nonagésimo
aniversário da realização da experiência que relata a verificação experimental da deflexão
da luz pelo campo gravítico, experiência realizado por Sir Arthur Eddington, na Ilha do
Príncipe, S. Tomé a 29 de Maio de 1919.
Tomada a decisão sucederam-se várias reuniões com vista à preparação dos trabalhos.
Por meio do generoso esforço do Embaixador Anacoreta Correia foram feitos contactos
com vários especialistas que foram posteriormente convidados a colaborar e a integrar a
equipa responsável pela organização das comemorações (inicialmente formada pelo
próprio, pela presidente da CA e pelo presidente da SGL). De entre esses especialistas
contam-se os seguintes nomes: António Manuel Nunes dos Santos; Máximo Ferreira;
Yasser Omar e Vanessa Luís pela ONG Cientistas no Mundo.
Paralelamente foram contactados alguns cientistas estrangeiros, nomeadamente do Brasil
(uma representação simbólica dos trabalhos realizados no início do século XX em Sobral)
e do Reino Unido onde na Royal Astronomical Society (RAS), outros cientistas
preparavam, paralelamente, uma expedição idêntica à da SGL.

Uma vez contactados e visando a utilização de sinergias, formou-se a equipa final com a
agregação dos seguintes outros especialistas: Ronaldo Mourão pelo Brasil; Pedro Gil
Ferreira e Richard Massey pelo Reino Unido. A equipa de astrónomos do Reino Unido
integrava ainda a antropóloga Gisa Weszkalnys.
Foi definido um plano de trabalhos que implicou a realização de uma conferência
internacional que teve lugar na Sociedade de Geografia de Lisboa nos dias 22 e 23 de Maio
de 2009 e de uma Missão à Ilha do Príncipe onde para além da realização de um conjunto
de conferências, e de alguns seminários de divulgação científica realizados nas escolas pela
ONG Cientistas no Mundo. Descerrou-se, no dia 29 de Maio, na Roça Sundy, local onde
ocorreu a experiência original, uma placa comemorativa dos 90 anos do evento.
A realização desta Missão não teria sido possível sem o apoio financeiro da Fundação para
a Ciência e Tecnologia e da Fundação Calouste Gulbenkian.
Findos os trabalhos relacionados com a organização da conferência internacional em
Lisboa e os trabalhos realizados no Príncipe (mas também em S. Tomé, onde extraprograma a equipa foi convidada a realizar algumas conferências), passou-se à fase de
elaboração de relatórios e contas a apresentar às instituições apoiantes.
Em curso estão ainda os trabalhos relativos à organização e publicação de uma “Memória”
da SGL relativa a estas comemorações da Experiência de Sir Arthur Eddington levadas a
cabo pela Sociedade de Geografia de Lisboa.
Importa referir, a fim de que lhe seja feito o tributo devido, o trabalho, o empenho e a
disponibilidade com que durante mais de um ano de trabalhos o Presidente da Sociedade
de Geografia de Lisboa, apoiou (inicialmente formada pelo próprio, pela presidente da CA
e pelo presidente da SGL), e agilizou a organização dos trabalhos relativos a este
acontecimento.
Interessa referir os nomes dos envolvidos neste evento.
Pela Presidência da Sociedade de Geografia de Lisboa
Luís Aires-Barros
Óscar Soares Barata
Pela Comissão Africana
Sónia Frias
Eugénio Anacoreta Correia
Pelo Secretariado
Carla Abreu
Sandra Abreu
Raul Bento
Equipa de cientistas que integrou a equipa de trabalhos e realizou conferências e
seminários em S. Tomé e na Ilha do Príncipe
António Manuel Nunes dos Santos
Máximo Ferreira
Pedro Gil Ferreira
Richard Massey
Ronaldo Mourão
Vanessa Luis
Yasser Omar
Conferência Internacional realizada na SGL
Abertura
Ministro da Ciência e Tecnologia – Mariano Gago.
Presidente da SGL
Presidente do Governo da Ilha do Príncipe
Presidente da Comissão Africana da SGL

Oradores
António Manuel Nunes dos Santos
João Afonso
Máximo Ferreira
Pedro Gil Ferreira
Ronaldo Mourão
Moderadores
Eugénio Anacoreta Correia
Ilídio do Amaral
Inocência Mata
Paulo Crawford
5.2 - COMISSÃO AMERICANA
Presidente: Dr. José Dantas Saraiva
A actividade desenvolvida pela Comissão Americana ao longo de 2009 procurou seguir
uma linha de continuidade relativamente aos anos anteriores, baseada numa série de
conferências proferidas por especialistas reconhecidos em temas que esta Comissão
considerou serem do maior interesse.
A Comissão Americana contou com a colaboração de outras comissões e secções para a
concretização das suas iniciativas, alargando desta forma o âmbito de abrangência e de
interdisciplinaridade dos temas desenvolvidos.
Foram as seguintes as actividades desenvolvidas por esta Comissão:
11 de Março – Em conjunto com a Secção de Indústria
Conferência sobre “O Brasil, um resistente?”, proferida pelo Dr. António Espírito Santo
Burstorff, Presidente da Câmara de comércio e Indústria Luso Brasileira em Portugal.
O orador identificou os traços gerais da actual crise financeira e económica internacional,
assim como a situação relativa do Brasil, como economia emergente, nesta conjuntura.
22 de Abril – Em conjunto com a Secção de Instrução Pública
Conferência sobre “Política de Instrução Pública na Nova Zelândia: Breves
Reflexões”, proferida pelo Professor Catedrático Doutor João Pereira Neto.
O orador apresentou uma perspectiva evolutiva da política de instrução pública naquele
país, tendo destacado os principais parâmetros inovadores relativamente à realidade
europeia.
Conferência sobre “Nova Zelândia e Portugal – Sistemas de Gestão da Administração
Pública distintos?”, proferida pela Mestre Ana Luísa Ribeiro.
A oradora elaborou uma análise comparativa dos sistemas de gestão pública dos dois
países, tendo destacado os factores diferenciadores que melhor os caracterizam.
22 de Junho – Em conjunto com a Comissão Europeia e a Secção de Indústria
Conferência sobre “As Raízes Históricas das Posições Políticas Contemporâneas da
República Checa”, proferida pelo Embaixador da República Checa em Portugal, Senhor
Ladislav Skerik.
Nesta conferência, o orador situou a nova realidade da República Checa no contexto da
União Europeia e dos restantes países com os quais tem mantido relações políticas e
económicas, numa perspectiva global e geoestratégica.
8 de Outubro - Conferência sobre “Os 500 Anos da Chegada de Pedro Álvares Cabral
e os 200 anos da Chegada do Príncipe Regente ao Brasil”, proferida pelo Embaixador
Lauro Moreira, Embaixador do Brasil junto da CPLP e pelo Dr. Rui Rasquilho, exconselheiro cultural da Embaixada de Portugal em Brasília e delegado do Instituto Camões
no Brasil.

Os oradores pronunciaram-se sobre as iniciativas conjuntas que o Brasil e Portugal levaram
a efeito para comemorar estas datas, significativas para ambos os países, dimensionado as
dificuldades encontradas quer no plano interno como no bilateral.
22 de Outubro – Em conjunto com as Secções de Antropologia, de Arte e Literatura e
a Comissão Europeia
Conferência sobre “A Presença e a Imagem dos Portugueses nos EUA”, proferida pelo
Doutor António Ladeira, da Texas Tech University, pelo Doutor Reinaldo Silva, da
Universidade de Aveiro, e pelo Dr. Francisco de Azevedo, ex-Cônsul Geral de Portugal em
Newark.
Nesta conferência os oradores apresentaram uma imagem evolutiva dos portugueses nos
EUA, ao longo do século XX, tendo estabelecido as necessárias comparações com outras
comunidades latinas e hispânicas.
19 de Novembro - Em conjunto com as Secções de Antropologia, de Arte e Literatura
e a Comissão de Emigração
Conferência sobre “Literatura da Diáspora Lusófona nos EUA e Canadá”, proferida
pelo Doutor António Ladeira.
O conferencista centrou a sua exposição no contributo dos principais autores de língua
portuguesa radicados, ao longo do século XX, nestes dois países, para a divulgação e
afirmação da cultura portuguesa, tendo demonstrado um manifesto conhecimento do tema.
Outras iniciativas:
A Comissão Americana através do seu Vogal e membro da Direcção da SGL, Embaixador
Francisco Knopfli, manteve em 2009 contactos com líderes americanos, na sequência dos
quais foram analisadas diversas conjunturas regionais, com destaque para Argentina,
Brasil, EUA e Canadá.
Foram mantidos, também, contactos com o Embaixador de Portugal no Canadá, tendo sido
analisada, designadamente, a problemática relacionada com a comunidade lusa naquele
país.
De autoria do Embaixador Francisco Knopfli foram publicados dois artigos temáticos, o
primeiro intitulado “Portugal, Brasil, cinco séculos e alguns anos de convívio” na revista
“Negócios Estrangeiros, nº 14, Abril de 2009”, editada pelo MNE, e o segundo no Boletim
da Sociedade de Geografia de Lisboa intitulado “A Comunidade Portuguesa no Brasil (no
presente)”.
Actividade prevista para 2010
Para 2010 esta Comissão mantém as principais linhas de orientação expressas no ano
anterior, as quais dão destaque aos seguintes pontos:
a) a língua portuguesa e a sua importância global.
b) a comunidade luso - descendente no continente americano. Que futuro?
c) a comunidade luso-brasileira na prossecução de uma reconciliação nacional, no
último quartel do século XX;
d) relações transatlânticas;
Neste sentido, será dada prioridade à análise da relação de Portugal com outras economias,
nomeadamente com a Venezuela, com o Brasil e com o Mercosul no seu conjunto.
Juntamente com outras comissões, designadamente com a Comissão Europeia, concretizarse-ão iniciativas no sentido de analisar a relação de Portugal e Espanha, no contexto da
União Europeia, com a América Latina.
5.3 - COMISSAO ASIATICA
Presidente: Embaixador José Duarte de Jesus
No ano de 2009, a mesa desta Comissão foi assegurada pelo Presidente, Embaixador José
Manuel Duarte de Jesus, pelos Vice-Presidentes, Sr. Arq. Eduardo Kol Carvalho e Sr. Dr.

Vitor Serra Almeida e Dra. Lurdes Assunção que transitaram do ano anterior. Associou-se
ao trabalho da direcção, no decurso deste ano de 2009, a Sra. Dra. Íris de Brito, nova sócia
da SGL, que colaborou na organização dos eventos da segunda metade do ano.
Atendendo a que no ano de 2009 se celebraram dois importantes acontecimentos com a
Republica Popular da China – os 30 anos da retoma de relações diplomáticas entre Lisboa
e Pequim e os 10 anos da passagem da administração portuguesa de Macau para a China –
a Comissão Asiática decidiu, a fim de evitar a multiplicação de pequenos eventos dispersos
para comemorar estas efemérides, organizar, ora liderando ora associando-se a outras
instituições, participar na organizações de eventos que tivessem um certo impacto e
dignidade.
Neste sentido contactou S.E. o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Dr. Luís
Amado, que desde a primeira hora aceitou participar em tudo em que a SGL estivesse
associada e nos informou que poderíamos contar com o seu Alto Patrocínio para estes
eventos.
Dentro deste quadro, a Comissão Asiática programou organizar as seguintes actividades:
A – nos dias 24 e 25 de Março, um Seminário comemorativo dos 30 anos das relações
diplomáticas no anfiteatro Prof. Adriano Moreira da SGL, em colaboração com o Instituto
Confúcio da Universidade de Lisboa, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros,
designadamente o seu Instituto Diplomático e com a Embaixada da China em Lisboa.
Este Seminário foi acompanhado duma exposição documental em que foram exibidos
vários documentos históricos, desde Acordos, Relatórios a fotografias de alguns dos
momentos mais significativos daquele período. Estiveram igualmente expostos livros e
publicações de diplomatas portugueses sobre a China. À inauguração, em representação de
Sexa o Ministro, esteve presente e falou, o Secretário Geral, Sexa o Embaixador António
Valente.
Do Seminário, destacamos uma mesa redonda com os diversos Embaixadores portugueses
em Pequim, desde o primeiro, Sexa o Embaixador Ressano Garcia, uma sessão de carácter
mais histórico académico, um relato das primeiras negociações havidas em Paris e
conduzidas por Sexa o Embaixador Coimbra Martins e que levaram à concretização das
aludidas relações e uma sessão de carácter mais económico e empresarial em que contamos
com a Câmara de Comercio Luso-chinesa e alguns empresários portugueses na China.
Na sessão de encerramento esteve presente o Chefe de Gabinete de Sexa. o Secretário de
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Dr. Pedro Troni Carneiro, em
representação do primeiro que se encontrava ausente de Portugal.
O Instituto Diplomático vai publicar um número especial da sua revista consagrada a este
Seminário.
No âmbito deste Seminário realizou-se um almoço oferecido por Sexa o Ministro de
Estado e dos Negócios Estrangeiros no Palácio das Necessidades na Embaixada da China
assim como um jantar oferecido por Sexa o Embaixador Gao Kexiang.
B – a 24 de Novembro realizou-se, na mesma sala da SGL, um Seminário com várias
vertentes, em colaboração com as mesmas entidades, dedicado ao tema “ A China e os
Países de Língua Portuguesa”, de que juntamos o respectivo programa.
Contámos, neste Seminário com a participação de Sexa o Embaixador da China, de Sexa o
Embaixador Carlos Pais, em representação de Sexa o Secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação que se encontrava no estrangeiro, de empresários chineses e da
Conselheira comercial da Embaixada, de académicos, empresários e diplomatas
portugueses, assim como com a participação activa de diplomatas de países lusófonos,
designadamente de Sexa o Embaixador de Moçambique e do número dois da Embaixada
de Timor, em representação da Senhora Embaixadora.

C – finalmente, constituiu-se uma Comissão Organizadora, composta pela Fundação Jorge
Alvares, pelo Instituto do Oriente e pela SGL, que, sob os Altos Patrocínios da Presidência
da República e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em conjunto com a Academia
Internacional da Cultura Portuguesa, a Casa de Macau em Lisboa, o Centro Científico e
Cultural de Macau, o Centro Nacional de Cultura, o Instituto Confúcio da Universidade de
Lisboa e o Instituto Internacional de Macau, organizou com a colaboração da Fundação
Calouste Gulbenkian um vasto programa nos dias 18 e 19 de Dezembro.
Junta-se, igualmente o programa.
Salienta-se que no dia 18 teve lugar no ISCSP um Seminário Internacional subordinado ao
tema “Um País Dois Sistemas” que terminou no dia 19 na Fundação Gulbenkian,
organizado pelo I.O. do ISCSP. Teve depois lugar Uma Sessão Solene na tarde de 19,
também na Fundação Gulbenkian, com a presença e participação de Sua Excelência o
Presidente da Republica, de Sexa o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, em
representação de Sexa o Ministro, ausente no estrangeiro, do Presidente da Fundação
Gulbenkian e do Presidente da Fundação Jorge Alvares, do Presidente da SGL assim como
de Sexa o Embaixador da China. Foi orador principal o Professor Doutor Adriano Moreira.
Seguiu-se a abertura duma grande exposição sobre Macau subordinada ao tema “Macau –
um encontro de culturas” cujo Comissário foi o Sr. Arq. Carlos Bonina Moreno e
terminou com um concerto de Rão Kyao e Yanan.
No decurso do ano promoveu-se um acordo de cooperação entre a SGL e o CCCM.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros promoveu encontros interministeriais em que
foram ponderadas diversas acções a realizar nos próximos anos, relativas ao Japão, à
Tailândia, e a outros países asiáticas, em que esta Comissão esteve presente.
5.4. COMISSÃO DAS COMUNIDADES LUSÓFONAS
Presidente: Prof. Doutor Jorge Braga de Macedo
Durante o ano de 2009, é de referir a seguinte actividade:
- nos termos do nº2 do Artº 3º do regulamento da Comissão foram eleitos vogais da
Comissão
o Dr. Victor Manuel da Silveira Machado Borges – Sócio nº 20068
o Dr.ª Fernanda Durão Ferreira – Sócio nº 20039
o Eng. António Júlio Emerenciano Estácio – Sócio nº 19828
o Mestre Rui Miguel da Costa Pinto – Sócio nº 19333
o Prof. Carlos Tavares Ribeiro – Sócio nº 20156
o Cte Adriano Manuel de Sousa Beça Gil – Sócio nº 19992
- no âmbito da cooperação com a Comissão de Relações Internacionais foi, no dia 26 de
Janeiro, organizado um jantar tendo como orador convidado o Dr. Mário Machungo, exPrimeiro Ministro de Moçambique, aproveitando a sua passagem por Lisboa. O tema
abordado pelo orador foi “Moçambique – Um caso de sucesso no espaço lusófono”
- foi elaborado um documento cujo texto reflecte os propósitos de actividade da Comissão,
para apresentação nos diversos contactos a estabelecer, nomeadamente com as instituições
nacionais com quem se pretende efectivar colaboração.

5.5 - COMISSÃO DE EMIGRAÇÃO:
Presidente: Dr. Isaías Gomes dos Santos
A Comissão reuniu-se com regularidade no ano de 2009. Foram debatidos os fenómenos
migratórios e os seus impactos na sociedade portuguesa.
O Dr. Isaías Gomes dos Santos prosseguiu na recolha de informações históricas e culturais
da diáspora portuguesa.

Foi deliberado que no ano de 2010 a Comissão procurará estabelecer contactos com outras
instituições portuguesas no estrangeiro e em Portugal que estudam o fenómeno da
Emigração nas suas diversas vertentes.
5.6 - Comissão de Estudos Côrte-Real
Presidente: Dra. Patrícia Moreno
A Comissão reuniu-se no decurso do ano de 2009.
O Dr. João Campos Moniz prosseguiu na elaboração da História da Família Côrte-Real,
seus descendentes e colaterais. Organizou-se a informação de modo a criar um “blogue”
com a temática das viagens marítimas portuguesas no Atlântico Norte.
A Dra. Patrícia Moreno, na qualidade de Presidente da Comissão, foi convidada a
participar no colóquio organizado aquando das Comemorações ao Almirante Gago
Coutinho, com o tema: “Gago Coutinho e a SGL.”
Também na conferência organizada pelo “Amigos de Lisboa” em Maio na SGL, a
Comissão fez questão em estar presente e a sua Presidente proferiu breves palavras sobre a
importância de Gago Coutinho para o estudo dos navegadores Côrte-Real e das viagens
marítima no Atlântico Norte.
5.7. COMISSÃO EUROPEIA
Presidente: Prof. Doutor José Fausto Amaro
No âmbito da Comissão Europeia, foram as seguintes as actividades desenvolvidas, tendose procurado, à semelhança de anos anteriores, continuar a aprofundar a colaboração com
outras comissões e secções, através da realização de acções conjuntas:
16 de Março – Em conjunto com a Comissão de Relações Internacionais
Conferência sobre “As Implicações políticas, energéticas e militares da invasão da
Geórgia”, proferida pelo Professor Doutor Armando Marques Guedes.
Nesta conferência, o orador equacionou a problemática que levou à referida invasão, assim
como o “jogo de forças” entre os países em confronto e as suas consequências regionais e
globais.
16 de Maio
Conferência sobre “A Moldávia Europeia”, proferida pelo Dr. Roman Buzut.
O orador, na sua exposição, fez uma reflexão sobre a importância da Moldávia para o
mapa europeu, tendo em conta o passado histórico que levou à constituição do país, e à
situação política, económica e social que marcam a Moldávia de hoje.
21 de Maio – Em conjunto com a Comissão de Relações Internacionais e a Secção de
Geografia dos Oceanos
Conferência integrada na sessão comemorativa do Dia Europeu do Mar sob o tema
“Desafios ao desenvolvimento da Política Marítima Europeia e à participação Portuguesa”.
22 de Junho – Em conjunto com a Comissão Americana e a Secção de Indústria
Conferência sobre “As Raízes Históricas das Posições Políticas Contemporâneas da
República Checa”, proferida pelo Embaixador da República Checa em Portugal, Senhor
Ladislav Skerik.
Nesta conferência, o orador situou a nova realidade da República Checa no contexto da
União Europeia e dos restantes países com os quais tem mantido relações políticas e
económicas, numa perspectiva global e geoestratégica.
22 de Outubro – Em conjunto com as Secções de Antropologia, de Arte e Literatura e
a Comissão Americana
Conferência sobre “A Presença e a Imagem dos Portugueses nos EUA”, proferida pelo
Doutor António Ladeira, da Texas Tech University, pelo Doutor Reinaldo Silva, da

Universidade de Aveiro, e pelo Dr. Francisco de Azevedo, ex-Cônsul Geral de Portugal em
Newark.
Nesta conferência os oradores apresentaram uma imagem evolutiva dos portugueses nos
EUA, ao longo do século XX, tendo estabelecido as necessárias comparações com outras
comunidades latinas e hispânicas.
Actividade prevista para 2010
Para 2010, esta Comissão prevê levar a efeito acções de tenham por objectivo o
aprofundamento do estudo do Mar, como prioridade estratégica para a economia
portuguesa, no âmbito do Tratado de Lisboa. Para tal, procurar-se-á trabalhar em conjunto
com outras comissões e secções e, também, com a Academia de Marinha.
Procurar-se-á igualmente desenvolver iniciativas que se debrucem sobre a importância de
Espanha para Portugal, nos domínios económico e estratégico, à luz do novo
enquadramento da União Europeia.
5.8. COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS.
Presidente: V/Alm Henrique Alexandre Machado da Silva da Fonseca
1. No decurso do ano de 2009 tiveram lugar diversas actividades organizadas, ou coorganizadas, pela “Comissão de Relações Internacionais”, adiante designada por CRI,
nomeadamente, quatro jantares-debate, três conferências, as comemorações de “Os 30
anos de relações diplomáticas entre Portugal e a China” e a celebração do “Dia Europeu
do Mar”.
a.
Em 29 de Janeiro, realizou-se na “Sala de Convívio” , com início às 20h00, um
jantar-debate subordinado ao tema, “A Extensão da Plataforma Continental de
Portugal”, sendo orador-convidado, o Professor Doutor Manuel Pinto de Abreu.
Estiveram presentes 50 sócios e seus convidados.
b.
Em 12 de Fevereiro, teve lugar na “Sala Algarve”, com início às 18h00, uma
conferência subordinada ao tema, “A crise financeira internacional. As causas
prováveis e as soluções possíveis”, sendo orador, o ex-Presidente da SGL, Sr. Cte.
Eduardo Serra Brandão. Estiveram presentes 75 sócios e seus convidados.
c.
Em 16 de Março, realizou-se na “Sala de Convívio”, pelas 20h00, um jantar-debate,
sendo orador o Professor Doutor Armando Marques Guedes, Vice-Presidente desta
Comissão, que abordou o tema, de manifesta oportunidade, “As implicações
políticas, energéticas e militares da invasão da Geórgia”. Estiveram presentes cerca
de 35 sócios e seus convidados.
d.
Nos dias 24 e 25 de Março, tiveram lugar as comemorações de “Os trinta anos de
relações diplomáticas entre Portugal e a China”, organizadas conjuntamente pela
SGL, Instituto Confúcio da Universidade Clássica de Lisboa, Instituto Diplomático
(MNE) e pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. A CRI limitou-se a
apoiar a Comissão Asiática na organização deste evento, que teve muito interesse.
e.
No dia 7 de Maio, pelas 21h30, realizou-se no “Auditório Adriano Moreira”, uma
palestra subordinada ao tema, “A pirataria no século XXI”. Foram oradores, a
Mestre Alexandra von Böhm-Amolly e o Capitão de Fragata Henrique Portela
Guedes, e moderador, o Presidente da CRI. Esta palestra foi co-organizada com as
Secções de Transportes e de Geografia dos Oceanos e teve uma numerosa
assistência, não só pela qualidade dos oradores, mas também, possivelmente,
devido à oportunidade do tema.
A convite do Museu do Mar, de Cascais, os intervenientes nesta sessão e o Vice-Presidente
Consócio Marques Guedes realizaram no dia 10 de Julho, pelas 21h30, uma sessão
semelhante, que decorreu muito bem, com a sala completamente cheia. A direcção da
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa organizou no dia 10 de Novembro,

pelas 15h00, uma sessão onde foi abordada a pirataria e onde participaram o Presidente,
Consócio Alexandre da Fonseca, os Vice-Presidentes Consócios Almeida Ribeiro e
Marques Guedes e a Consócia Alexandra von Böhm-Amolly, tendo estado presentes
numerosos alunos e ainda alguns discentes. Nestas duas ultimas sessões foi por diversas
vezes assinalada a sessão de 7 de Maio na SGL e a qualidade de membros daquela
Sociedade de parte dos intervenientes.
f.
No dia 21 de Maio, com início às 17h00, realizou-se na “Sala de Convívio”, a sessão
comemorativa do Dia Europeu do Mar, sob o tema “Desafios ao desenvolvimento da
Política Marítima Europeia e a participação Portuguesa”. A CRI apoiou e participou
na organização deste evento, que foi organizado pela Secção de Geografia dos
Oceanos.
g.
Em 16 de Junho, pelas 20h00, teve lugar um jantar-debate, na “Sala de Convívio”,
subordinado ao tema “Um olhar sobre a estratégia dos Estados-Unidos da América
do Norte”, tendo sido orador o Sr. General Loureiro dos Santos. O formato desta
sessão, algo diferente do usual – uma pequena intervenção inicial do orador a que se
seguiu um período alargado de debate – mostrou-se adequado, tendo suscitado muito
interesse. Estiveram presentes nesta sessão 35 sócios e seus convidados.
h.
No dia 8 de Julho, pelas 21h00, realizou-se no “Auditório Adriano Moreira” uma
palestra relativa ao tema “O Kosovo e os desafios da Comunidade Internacional”.
Foram oradores o Embaixador Tânger Correia e o Major-General Ferreira da Cunha,
e moderadora a Dra. Luísa Meireles. Esta sessão, que se revelou muito informativa e
interessante, registou 20 presenças.
i.
No dia 12 de Novembro, pelas 20h00, teve lugar na “Sala de Convívio”, um jantardebate, subordinado ao tema “O sistema financeiro mundial e o modelo de
regulação: um cenário pós-crise”, que suscitou muito interesse. Estiveram presentes
35 sócios e seus convidados.
2. A CRI reuniu em sessão ordinária, para planeamento das suas actividades, por cinco
vezes. Estas reuniões tiveram sempre lugar na “Sala de Convívio”, à hora do almoço,
sendo precedidas por troca de e-mails e por uma convocatória formal, estabelecendo a
“ordem de trabalhos”. De todas estas reuniões foram elaboradas actas, enviadas
posteriormente à Secretaria da SGL para arquivo, aos participantes, para aprovação, e
aos restantes membros da Comissão, para conhecimento e informação. Estas reuniões,
contudo, embora adequadamente publicitadas, tiveram sempre um diminuto número
de presenças, pese embora o esforço em procurar datas que reunissem o maior
consenso possível.
a. Na reunião de 13 de Fevereiro foram avaliadas as sessões de 29 de Janeiro e de 12 de
Fevereiro, que decorreram com muito interesse e registaram um número elevado de
presenças. Foi planeada a sessão de 16 de Março, “As implicações politicas,
energéticas e militares da invasão da Geórgia”, a cargo do Vice-Presidente da CRI,
Consócio Marques Guedes. A situação do site da SGL foi abordada genérica mente,
ficando o Presidente de acompanhar este tema. Foram admitidos dois novos membros
na Comissão, o Vice-Almirante Fernando Vargas de Matos e o Professor Doutor
António Nogueira Leite.
b. Na reunião de 20 de Abril foi avaliada a sessão de 16 de Março, que decorreu muito
bem. A situação do site da SGL e o futuro relacionamento com os elementos por estes
responsáveis foi de novo alvo de abordagem não conclusiva. Acordou-se na data de 7
de Maio para a realização da conferência “Os piratas do século XXI”, para a qual já
haviam sido contactados os intervenientes. O Presidente ficou de contactar diversas
personalidades que mostraram interesse em pertencer à Comissão, mas que não
formalizaram ainda a sua admissão como sócios da SGL.

c. Na reunião de 14 de Julho foi avaliada a sessão de 16 de Junho, cujo formato – curta
intervenção, amplo período para questões / respostas – se mostrou particularmente
adequado e interessante. Foi também avaliada a sessão de 8 de Julho, relativa ao
Kosovo, que decorreu com muito interesse, pese embora a limitada assistência. Foi
ainda planeada uma conferência, a cargo do Sr. Professor Doutor António de Sousa,
abordando a crise económica e financeira e as relações internacionais. O Presidente
assinalou o muito limitado número de presenças nesta reunião, salientando ser
necessário discutir a questão da participação dos membros nas actividades e trabalhos
da Comissão em futura reunião, com um quorum alargado.
d. Na reunião de 9 de Outubro foi vivamente felicitado o Vice-Presidente Consócio
Freire Nogueira, pelo brilhantismo como decorreram as suas provas de doutoramento,
em 2 de Outubro, na Universidade Nova. O planeamento da sessão de 12 de
Novembro – um jantar-debate com o Prof. Dr. António de Sousa – foi de novo
abordado.
e. Na reunião de 17 de Novembro foi assinalado ter o Embaixador (GB) Consócio Mano
Queta assumido recentemente as funções de MNE da República da Guiné-Bissau,
tendo-se, os Consócios presentes, congratulados com este facto e formulado votos de
muitas felicidades. A sessão de 12 de Novembro foi avaliada, tendo sido considerado
que decorreu com muito interesse. Procedeu-se a eleições para a Mesa da Comissão,
tendo sido reeleitos, por unanimidade, os Consócios que constituíam a mesa
precedente, designadamente, Presidente Consócio Alexandre da Fonseca, VicePresidentes Consócios Almeida Ribeiro, Freire Nogueira e Marques Guedes,
Secretária Consócia Maria Francisca Gil Saraiva. A vogal Consócia Mónica Ferro foi
designada como representante da Comissão para o Boletim da SGL e o Consócio
Brotas de Carvalho como responsável pela ligação da Comissão com a estrutura de
apoio ao site da SGL. Foi proposto pelo Vice-Presidente Consócio Marques Guedes
ter lugar um contacto com a Secção de Ciências Militares, que teve já lugar, a 16 de
Dezembro, no Clube Militar Naval, e que abriu interessantes perspectivas de
cooperação. Foram admitidos como membros da Comissão os Consócios Mestre
Alexandra von-Böhm Amolly e Capitão de Mar e Guerra Orlando Temes de Oliveira.
Em 31 de Dezembro de 2009, 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 Vice-Almirante
Henrique Alexandre Machado S. da Fonseca
18533 Cap. mar e guerra
Orlando Luís Saavedra Temes de Oliveira
19419 Professor Doutor
Nuno Gonçalo de Carvalho Canas Mendes
19561 Tenente-Coronel
Francisco Miguel G. Pinto Proença Garcia
19614
Professor Doutor
Manuel Jorge Mayer de Almeida Ribeiro
19627 Embaixador (GB) Adelino Mano Queta
19685 Contra-Almirante
António Manuel Fernandes 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
20191
Major-General
Carlos Manuel Martins Branco
20264
Mestre
Mónica Sofia do Amaral Pinto Ferro
20330
Embaixador (CV)
Luís de Matos Monteiro da Fonseca
20354
Professora Doutora Maria Regina de M. C. Flor e Almeida

20358
Doutor
Fernando Manuel Machado de Menezes
20363
Embaixador
Eugénio Maria Nunes Anacoreta Correia
20391
Major-General
José Manuel Freire Nogueira
20448
Engenheiro
Carlos Manuel Teixeira de Moraes Rocha
20476
Vice-Almirante
Fernando Manuel Oliveira Vargas de Matos
20505
Professor Doutor
António do Pranto Nogueira Leite
5.9 SECÇÃO DA AGRICULTURA
Presidente: Prof. Doutor Raul Filipe Xisto Bruno de Sousa
1. Introdução
A criação da Secção de Agricultura consta dos Estatutos da SGL de 1895. A Secção
encontrava-se inactiva desde 1968 (há cerca de 40 anos) e as actividades desenvolvidas,
durante o seu funcionamento, caracterizaram-se por grande irregularidade temporal.
Com o objectivo de alterar esta situação, no ano de 2008, um grupo de sócios solicitou, por
escrito, ao Presidente da SGL, para funcionarem como Comissão Instaladora da Secção de
Agricultura, até á realização das eleições previstas no Estatuto. O Presidente deu a sua
concordância á Comissão Instaladora e pediu ao Prof. Doutor João Pereira Neto para
assegurar a coordenação dos trabalhos até á realização de eleições para a Mesa da Secção
de Agricultura.
Em reunião da Comissão Instaladora, de Fevereiro de 2009, presidida pelo Presidente da
Sociedade, o Prof. Pereira Neto fez breve referência á acção desenvolvida pela Secção de
Agricultura nas décadas de 40 a 60 do século XX e aos sócios que, nessa época, foram
vogais da Secção. Mencionou os actuais sócios da SGL com formação na Área das
Ciências Agrárias (cerca de 25 sócios) e referiu algumas personalidades, suficientemente
conhecidas, que deveriam ser convidadas para sócios da SGL e vogais da Secção de
Agricultura.
Salientou, a importância estratégica da Agricultura, no actual contexto sócio-económico e
lançou o Desafio para que fossem rapidamente retomadas as Actividades da Secção.
Deu notícia dos contactos já efectuados com vista á constituição de uma lista de sócios
para a Mesa da Secção de Agricultura, a ser votada em próxima reunião da Secção que
ficou marcada para o próximo dia dois de Março.
2. Eleição da Mesa da Secção de Agricultura
Na reunião da Comissão Instaladora, realizada em 02 de Março, coordenada pelo Prof.
João Pereira Neto, foram eleitos para Mesa da Secção de Agricultura os seguintes
membros, os quais entraram imediatamente em funções:
Presidente – Raul Filipe Xisto Bruno de Sousa
Vice-Presidente – Manuel Dias Nogueira
Secretário – Armando Lourenço Rodrigues
Vice-Secretário – Ernesto Alves Rafael
Na oportunidade o Prof. Bruno de Sousa, referiu-se á forma como foi colocado este
desafio, tendo aceite a proposta, apesar do risco, pois foi assumido, desde logo, que o tema
Agrário é demasiado importante e estratégico, para continuar alheado das actividades da
SGL.
O desafio que se colocou à Secção de Agricultura (SGAgro) não é de fácil concretização,
mas estamos em crer que, mobilizadas as vontades, com a participação activa de
especialistas e colegas e com uma selecção criteriosa de iniciativas, conseguiremos dar
vida à Secção, constituindo assim mais uma referência no conjunto das actividades da
SGL.
Face á experiência de membros de outras Secções, presentes nesta reunião, foram
recolhidas informações e contributos para a elaboração de um Regulamento Interno,
organização e funcionamento da Secção e preparação do Plano de Actividades.

Foi solicitado e ficaram registados o nome e os contactos (telefones e endereços
electrónicos) dos vogais da Secção, presentes na reunião.
3. Actividades Desenvolvidas
A primeira Reunião da Mesa, verificou-se no dia dez de Março de 2009, com a presença de
todos os seus membros.
Ficaram, desde logo, estabelecidas algumas prioridades, que mereceram consenso, mas que
não são exclusivas, nem limitam a realização de outras que surjam no decurso das reuniões
dos membros da Mesa e dos sócios da SGAgro:
- Elaboração da Proposta de Regulamento Interno;
- Elaboração de Proposta de Plano de Actividades para 2009 – 2010:
- Levantamento das Actividades desenvolvidas pela Secção antes da suspensão (1970);
- Conhecimento do espólio documental existente na Biblioteca da SGL na Área das
Ciências Agrárias.
3.1. Elaboração do Regulamento Interno da SGAgro
A proposta de Regulamento Interno elaborado e apresentado pela Mesa, foi apreciado e
aprovado pelos vogais, em reunião de 21 de Abril especialmente convocada para o efeito e
na qual participou o Presidente da SGL.
O Regulamento Interno, depois de aprovado, foi enviado ao Presidente da SGL para
apreciação em reunião de Direcção.
3.2. Plano de Actividades para 2009 – 2010
A proposta do Plano de Actividades da SGAgro para 2009 – 2010, foi apresentada e
aprovada em reunião realizada no dia 30 de Setembro de 2009.
Na apresentação, o Presidente da Mesa referiu que a proposta de plano de actividades, tem
uma perspectiva de curto/médio prazo, é algo ambiciosa e pretende, dar satisfação a
sugestões já apresentadas por alguns colegas presentes em reuniões da SGAgro ou
enviadas por mensagem através de correio electrónico e discutidas entre os membros da
Mesa.
A apresentação de um leque tão alargado de sugestões, tem também como objectivo
manter os Sócios da Secção informados e actualizados acerca das actividades que foram
consideradas prioritárias e obter a sua colaboração, no sentido de apoiarem a sua
concretização de acordo com as oportunidades surgidas. Tem ainda como objectivo ter
respostas alternativas à impossibilidade de realização de uma determinada actividade
atempadamente prevista.
Com carácter inovador, o Plano de Actividades propõe a organização de “Visitas de
Estudo”, de curta duração, a instituições ou outras estruturas ligadas ao ramo agrário, para
actualização de conhecimentos, acompanhamento da evolução tecnológica e convívio entre
os membros da SGL. Dado o interesse técnico, científico e social que podem desempenhar,
estas visitas poderão ter a adesão dos vogais da Secção ou de outras Secções e, inclusive de
colegas especialistas estranhos á SGL.
Farão parte também do conjunto de actividades a desenvolver, iniciativas para angariação
de novos sócios e a criação e manutenção da “Sítio” da SGL no que se refere à SGAgro.
Deste Plano foi dado conhecimento à Presidência da SGL.
3.3. Actividades da Secção antes da suspensão (em 1970)
O levantamento das actividades desenvolvidas pela Secção antes da suspensão (1970) e o
conhecimento e avaliação do espólio documental existente na Biblioteca da SGL na Área
das Ciências Agrárias, foi uma preocupação permanente de todos os membros da Mesa e
contou, desde o início, com o apoio do Prof. João Pereira Neto. Esta preocupação de
conhecer o passado da Secção, nomeadamente o mais recente, deveria permitir um melhor
enquadramento no âmbito da SGL e dar maior consistência ás nossas futuras actividades.

Nas pastas de arquivo da Secretaria, encontrámos apenas alguns elementos, muito
resumidos, referentes ao período 1940/1955. Na consulta feita aos Boletins da Sociedade,
no período 1955/1970, apenas são enunciados alguns dos temas que foram tratados em
cerca de uma dúzia de reuniões referenciadas, não obstante a percepção que recolhemos do
valor das discussões.
Como se verifica, deparámo-nos, portanto, com uma grande carência de informação acerca
das actividades desenvolvidas naquele período pela Secção. Face ao conhecimento da
importância e da relevância da Agricultura, naquele tempo, temos que reconhecer que, o
material encontrado foi muito escasso.
3.4. Espólio Bibliográfico da SGL na Área das Ciências Agrárias
No âmbito das nossas preocupações e com o objectivo de conhecer e divulgar o espólio
bibliográfico da SGL, solicitámos o apoio da nossa Biblioteca, no que contámos com a
prestimosa colaboração da Dra. Helena Grego, que não regateou esforços para dar
satisfação às nossas pretensões. Fez-se um levantamento dos documentos e elaboraram-se
listas com as referências bibliográficas das existências, tendo sido expostas algumas
edições dentro da nossa área temática, nomeadamente no que se refere a questões
relacionadas com os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste.
Desta procura encontrámos um conjunto de trabalhos (cerca de 1700), a maioria de
natureza técnico-científica. Constatámos, no entanto, que ainda não fazem parte do acervo
bibliográfico documentos de grande relevância, produzidos nos últimos anos que
antecederam as independências, nomeadamente de Angola e Moçambique.
Passou então a ser uma preocupação da Secção promover diligências no sentido de
preencher algumas dessas lacunas para enriquecer o espólio da nossa Biblioteca.
3.5. Conferência sob o tema “Ciências e Técnicas Agrárias no Portugal
Contemporâneo”.
Finalmente, foi concretizado um dos principais objectivos que nos propusemos e que
constituiu a primeira actividade do Plano de Actividades para 2009 – 2010 e marcou o
reinício das actividades sociais da SGAgro. Promovida pela Secção de Agricultura e por
Convite do Presidente da SGL, realizou-se no dia 04 de Dezembro, na Sala Prof. Adriano
Moreira, uma Conferência sob o tema “Ciências e Técnicas Agrárias no Portugal
Contemporâneo” proferida pela Prof.ª Maria Carlos Radich Oliveira Baptista do
ISCTE/IUL, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Na sua exposição relacionou o
andamento das Ciências e Técnicas Agrárias com a modificação da agricultura, floresta,
pecuária, em Portugal, no quadro dos séculos XIX e XX.
3.6. Sítio da SGL
Por último, uma breve referência á construção do “sitio” da SGL, outra das preocupações
da Mesa da SAGro:
Estão em preparação para serem enviados à Direcção da Sociedade alguns elementos
considerados relevantes, designadamente os Objectivos da Secção e as formas para a sua
concretização, a constituição da Mesa e as respectivas funções e uma lista dos sócios e
respectivos curriculum vitae, com referência aos títulos e formações académicas e
actividades profissionais mais relevantes.
4. Reuniões da Secção (SGAgro) e da Mesa
No período em apreço a Secção reuniu-se duas vezes, a Mesa dezanove e realizou-se a
conferência mencionada no parágrafo anterior.
5.10 SECÇÃO DE ANTROPOLOGIA
Presidente: Prof. António Vermelho do Corral

A secção procurou, através do seu Presidente, estar presente na generalidade das
realizações levadas a efeito pela Direcção da SGL, e atenta às acções empreendidas pela
instituição.
Planeados diversos eventos, nem todos puderem ser levados a cabo por razões as mais
singulares, designadamente um seminário sobre o Afeganistão, planeado com o Instituto da
Defesa Nacional, que apesar das muitas diligências efectuadas e disponibilidade por parte
dos Senhores Professor Doutor Pereira Neto e General Carlos Manuel Martins Branco, o
impedimento resultou de a especialista em assuntos afegãos Aysch Hamdani, ligada às
forças armadas norte americanas em acção naquele país, ter sido sujeita a uma intervenção
cirúrgica a um joelho e por esse facto adiada sine die.
- Em 22 de Outubro, na Sala de Convívio, Mesa Redonda sob o tema “A presença e a
imagem dos Portugueses nos Estados Unidos da América” numa organização conjunta das
Secções de Antropologia e Arte e Literatura e das Comissões Americana e de Emigração,
sendo principais oradores os Senhores Professores Doutores António Ladeira, da Texas
Tech University, e Reinaldo da Silva, da Universidade de Aveiro, e o Senhor Dr. Francisco
de Azevedo, ex-cônsul Geral de Portugal em Newark e Coordenador da Unidade Orgânica
da CPLP, adstrita à DGPE do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A sessão foi presidida
pelo Senhor Professor Doutor Luís Aires-Barros, Presidente da SGL, sendo moderador o
Senhor Embaixador Francisco Knopfli.
O Senhor Professor Doutor Aires-Barros congratulou-se com a realização desta mesa
redonda, cuja organização coube à Secção de Antropologia, considerando não só a
dignidade dos oradores como a temática em questão e a sua relevância e oportunidade
sobre o papel da diáspora dos Portugueses quer nos EUA como por todo o mundo onde se
têm fixado.
O Professor Doutor António Ladeira apresentou a sua comunicação com o título
A presença e a imagem dos Portugueses nos Estados Unidos da América.
O Professor Doutor Reinaldo Silva submeteu a sua intervenção ao tema
De “refugo” a cidadãos de pleno direito. Imagens selectivas de portugueses na literatura
norte-americana.
O Senhor Dr. Francisco de Azevedo, por motivos imprevistos e inesperados, teve de
abandonar a sessão, pelo que não pôde apresentar a sua comunicação.
O Embaixador Francisco Knopfli, que fizera a apresentação dos oradores, fez no final
também uma interessante apreciação sobre os temas apresentados ao que se seguiu
animado debate entre a assistência e os oradores.
Dada a importância e valia das comunicações apresentadas o Presidente da SGL convidou
os oradores a disponibilizarem os textos a fim de serem publicados no Boletim da SGL.
- Em 19 de Novembro, na Sala de Convívio, conferência organizada e promovida pela
Secção de Antropologia em colaboração com a Secção de Arte e Literatura e Comissões
Americana e de Emigração, presidida pelo Senhor Presidente da SGL, que abriu os
trabalhos, cumprimentou a assistência e o orador, a quem agradeceu a sua aceitação do
convite para esta conferência, e fez a apresentação do convidado Professor Doutor António
Ladeira, Professor Associado de Literaturas Lusófonas e Hispânicas e Director do
Programa de Português da Texas Tech University, que falou sobre o tema
“Literaturas da diáspora lusófona nos Estados Unidos da América e Canadá”.
O Senhor Presidente salientou a importância e responsabilidade que cabe a esta nova
geração de intelectuais no sentido de remarcar e reafirmar a imagem positiva de que os
Portugueses são merecedores e que ousaram afirmar-se nos países onde se fixaram.
A Sociedade de Geografia de Lisboa e o Instituto de Cultura Europeia e Atlântica
propuseram-se levar a efeito numa organização conjunta diversas actividades com vista a
relembrar, comemorar e trazer à colação o pensamento de importante figura do séc. XIX

que tão profunda influência havia de incutir na civilização ocidental, com as suas teorias da
evolução, selecção natural e selecção sexual. Assim se organizou a Jornada ICEA/SGL
comemorativa dos 200 anos do nascimento de Charles Darwin e dos 150 anos da
publicação de ‘A Origem das Espécies’.
Estas comemorações ocorreram em três locais: Na Casa da Cultura da Ericeira, no Jardim
Botânico da Faculdade de Ciências de Lisboa e na Sociedade de Geografia de Lisboa. E
foram convidadas personalidades de relevo do mundo da cultura que, sob os mais
diferentes aspectos, analisaram a vida e obra do grande cientista. Deste modo,
No dia 07 de Novembro no Auditório da Casa da Cultura da Ericeira
- 15,00 H – Palavras de abertura pelos Presidentes da Sociedade de Geografia de Lisboa,
Professor Doutor Luís Aires-Barros e do Instituto de Cultura Europeia e Atlântica Dr. José
Luís Viegas Freitas.
Seguiu-se a apresentação das seguintes comunicações
- Darwin na rota dos descobrimentos portugueses, pelo Comandante Filipe Mendes Quinto
da SGL.
- Estruturas latentes e elaboração de teorias: o caso de Darwin, pelo Professor Doutor
João Pereira Neto da SGL.
- Criacionismo e evolução: um falso dilema, pelo Professor Doutor Michel Renaud, da
Universidade Nova de Lisboa – Associação dos Amigos de Pierre Teilhard de Chardin.
- Vulgarizar Darwin: o caso de uma exposição, pelo Professor Doutor José Feijó, do
Instituto Gulbenkian de Ciência.
Seguiu-se debate após o qual o Presidente da ICEA proferiu palavras de regozijo pela
maneira eloquente e de elevação como o acto decorreu, encerrando a sessão.
A Jornada prosseguiu no dia 25 de Novembro, pelas 15,00 horas, na Sociedade de
Geografia em Lisboa. Presidiu à sessão o seu Presidente Professor Doutor Luís AiresBarros, ladeado pelo Presidente da ICEA Dr. José Luís Viegas Freitas e dos palestrantes. A
sessão começou com palavras de abertura pelo Presidente da SGL que se congratulou com
a cooperação expressa entre ambas as instituições (ICEA/SGL), expressou o seu apreço
pela sua realização e enalteceu a organização que esteve subjacente à realização deste
evento por parte da Secção de Antropologia e colaboração da Secção de Arqueologia.
Seguiu-se a apresentação das seguintes comunicações:
-- Evolução biológica e mineralógica: correlações e geminações, pelo Presidente da SGL,
Professor Doutor Luís Aires-Barros.
- A 1ª. edição de “A Origem das Espécies”, pelo Professor Doutor Carlos Almaça, da
Faculdade de Ciências de Lisboa.
- Perspectiva evolutiva do crescimento físico humano, pelo Professor Doutor António
Piedade, da Faculdade de Ciências de Lisboa.
- Darwin e a teoria da selecção natural, pelo Professor Doutor Paulo Gama Mota, da
Universidade de Coimbra.
Após aceso debate o Presidente da SGL congratulou-se pela maneira como a sessão
decorreu e o interesse manifestado pela participação activa dos presentes, após o que deu
por encerrado o acto.
No dia 26 de Novembro, pelas 11,00 horas, teve lugar no Jardim Botânico de Lisboa, onde
se reuniram os Presidentes da ICEA e da SGL e membros de ambas as instituições, uma
palestra pelo Professor Doutor Fernando Catarino, da Faculdade de Ciências, com o tema
O conhecimento botânico de Darwin: se ele se tivesse cingido mais às plantas, a
fundamentação da Evolução teria sido bem mais rápida.
A palestra decorreu deambulando pelo espaço do Jardim com a viva e dinâmica dissertação
do emérito investigador sobre a vida evolutiva das plantas e satisfazendo às questões que
lhe iam sendo apresentadas.

A Jornada continuou pelas 15,00 horas na Sociedade de Geografia sob a presidência do
Presidente da Secção de Antropologia, por delegação do Presidente da SGL por se
encontrar em representação da instituição na Academia das Ciências, ladeado pelo Dr.
António Carlos Serra, representante do ICEA e dos oradores. O Dr. Vermelho do Corral
exibiu uma colecção de “feijões mexicanos” que têm a particularidade de se agitarem e
saltarem, denunciando a existência de vida activa própria, e que não chegaram ao
conhecimento de Charles Darwin. Seguiu-se a apresentação das comunicações:
- A investigação oitocentista portuguesa em busca da antiguidade da espécie humana, pelo
Professor Doutor João Luís Cardoso, da Universidade Aberta e Presidente da Secção de
Arqueologia da SGL.
- Entre o crer e o saber: o evolucionismo, a antiguidade humana e a Europa de oitocentos,
pela Professora Doutora Ana Cristina Martins, do Instituto de Investigação Científica e da
Universidade Lusófona.
- Os grandes primatas como janela para a evolução humana: sobre alguns dos contributos
de Charles Darwin, pela Professora Doutora Catarina Casanova, do Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa.
- A vida e obra de Darwin. Reflexões de um antropólogo cultural, pelo Dr. A. Vermelho do
Corral, Presidente da Secção de Antropologia da Sociedade de Geografia de Lisboa.
Após a apresentação das comunicações seguiu-se debate entre a assistência e os oradores,
evidenciando interesse pelos temas apresentados.
O Dr. António Carlos Serra exaltou a cooperação entre a ICEA e a SGL e no caso concreto
a colaboração entre ambas as instituições para a realização desta Jornada que obteve um
êxito extraordinário, agradeceu o contributo dispensado pela SGL e cumprimentou e
agradeceu aos oradores e assistência, no que foi secundado pelo Presidente da Secção de
Antropologia.
A publicitação do evento esteve a cargo da ICEA que para o efeito imprimiu e distribuiu
um excelente e bonito cartaz, contendo além do texto sugestivas imagens.
Esteve patente ao público uma exposição sobre a bibliografia do homenageado que incluía
o mapa VIII do levantamento executado pela tripulação do Beagle correspondente ao
espaço compreendido entre o Rio da Prata e o Rio Negro e que constitui uma das muitas
raridades que integram a mapoteca da SGL.
Os resumos dos Currículos e das Comunicações constam em anexo à acta que aqui se dão
por reproduzidos.
- Em 16 de Dezembro a secção reuniu para fazer o balanço do ano, apresentar planos de
acção para o próximo ano, conforme consta da respectiva acta, e eleger a mesa.
Apresentada uma única lista, posta à votação mereceu aceitação por unanimidade, ficando
assim constituída a mesa da secção para o próximo ano 2010:
Presidente: António Vermelho do Corral
Vice-Presidente: António José da Piedade
Secretária: Ana Cristina Mendonça Pereira Neto
Vice-Secretário: Manuel Santos Lopes.
5.11 – SECÇÃO DE ARQUEOLOGIA
Presidente: Prof. Doutor João Luís Cardoso.
1 - Comunicações em sessões promovidas pela Secção
No decurso de 2009 a Secção de Arqueologia, sob iniciativa da mesa eleita em Dezembro
do ano transacto, constituída pelo Prof. Doutor João Luís Cardoso (Presidente); Prof.
Mestra Maria Graciana Dias Marques e Doutora Ana Cristina Martins reuniu sete vezes,
tendo sido apresentadas as comunicações a seguir indicadas:

28 de Janeiro – “A ocupação do Ferro Antigo do povoado do Passo Alto (Vila Verde de
Ficalho, Serpa), apresentada pelo Doutor A. M. Monge Soares, Mestra Ana Sofia Antunes
e Mestra Manuela de Deus.
4 de Março – “Leite de Vasconcelos, numismata”, apresentada pela Prof. Mestra Maria
Graciana Dias Marques.
31 de Março – “Artefactos da Idade do Bronze da região de Chaves – novos elementos”,
apresentada pelos Prof. Doutores João Luís Cardoso e Raquel Vilaça.
23 de Abril – “As ocupações pré-históricas das furnas do Poço Velho (Cascais),
apresentada pelo Prof. Doutor Victor S. Gonçalves.
19 de Maio – “O castro de S. Cristóvão (Freixo)”, apresentada pelo Dr. José Norton.
23 de Junho – “Origens do proto-urbanismo castrejo no Bronze Final: os dados da Fraga
dos Corvos (Macedo de Cavaleiros)”, apresentada pelo Prof. Doutor João Carlos de SennaMartinez.
28 de Outubro – “A Revista de Sciencias Naturaes e Sociaes (1889) e a Arqueologia
portuguesa”, apresentada pela Doutora Ana Cristina Martins.
Regista-se, como aspecto positivo, a assiduidade de certos vogais às actividades da Secção,
embora esta deva ser reforçada.
De salientar também a importância científica dos temas tratados, correspondendo, na
maioria dos casos, à apresentação de dados inéditos de trabalhos em curso ou recentemente
publicados, o que proporcionou momentos de franca discussão dos assuntos tratados.
Outro aspecto positivo que importa deixar registado foi a presença de convidados externos
à S.G.L., na maioria estudantes universitários, que acorreram por via da divulgação das
actividades na internet, no site archport
2 – Comunicações apresentadas em outras reuniões científicas promovidas ou
apoiadas pela S.G.L.
Neste âmbito, destaca-se a palestra que o Presidente da Secção, Prof. Doutor João Luís
Cardoso, apresentou no Colóquio “200 anos do Nascimento de Charles Darwin e 150 anos
da publicação de A Origem das Espécies”, no dia 26 de Novembro, intitulada “A
investigação oitocentista portuguesa em busca da antiguidade da espécie humana”. Esta
comunicação substituiu a sessão mensal de Novembro da Secção.
3 – Iniciativas em curso
Prevê-se a publicação até finais de Janeiro de 2010 do volume 17 da série periódica
“Estudos Arqueológicos de Oeiras”, comemorativo do XX aniversário do Centro de
Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras/Câmara Municipal de Oeiras, que incluirá
as comunicações apresentadas ao II Colóquio de Arqueologia realizado em parceria entre a
Sociedade de Geografia de Lisboa e a Câmara Municipal de Oeiras, a 3 de Dezembro de
2008.
4 – Eleições da Mesa da Secção
No dia 13 de Janeiro de 2010 foi eleita a Mesa da Secção para 2010, a qual tem a seguinte
constituição:
Presidente: Prof. Doutor João Luís Cardoso
Vice-Presidente: Prof. Mestre Maria Graciana Dias Marques
Secretária: Doutora Ana Cristina Martins
5.12 SECÇÃO DE ARTE E LITERATURA
Presidente: Prof. Doutor Mário Avelar
A Secção de Arte e Literatura manteve dois princípios estruturantes em 2009: iniciativas
autónomas e iniciativas em colaboração com outras secções.
No âmbito das iniciativas autónomas realizaram-se cinco palestras, e no âmbito das
iniciativas em colaboração realizaram-se duas palestras.

Explicitando-se, desde já, que estas últimas se realizaram em colaboração com a secção de
Antropologia, passa-se a discriminar as iniciativas autónomas.
A 4 de Fevereiro decorreu uma palestra intitulada “Wenceslau de Moraes na Ilha dos
Amores, de Paulo Rocha”, proferida pelo Professor Mário Avelar, a qual contou com a
presença do realizador que, no final, respondeu a questões que lhe foram colocadas e
procedeu a alguns esclarecimentos.
A 2 de Abril decorreu uma palestra intitulada “O Tempo e a Arte”, proferida pela
Professora Maria João Rodrigues.
A 30 de Junho decorreu uma palestra intitulada “Arte e Sedução”, proferida pela
Professora Maria João Pereira Neto.
A 5 de Novembro teve lugar uma homenagem a Jorge de Sena, através de uma palestra
intitulada “A formação da voz poética em Sinais de Fogo, de Jorge de Sena”, proferida
pelo Dr. Jorge Vaz de Carvalho.
A 18 de Dezembro decorreu uma palestra intitulada “Cinema e Cristianismo: O novo
sagrado de Il Vangelo Secondo Mateo por Pier Paolo Psaolini”, proferida pela Professora
Inês Gil, da Universidade Lusófona.
5.13 - SECÇÃO DE CIÊNCIAS MILITARES
Presidente: General João Carlos Araújo Geraldes
No cumprimento das disposições estatutárias foi, em reunião plenária, eleita a Mesa, para
2010, com a seguinte constituição:
Presidente
– Tenente-General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
Vice-presidente – Tenente-General António de Jesus Bispo
Vice-presidente – Vice-Almirante Henrique Alexandre da Fonseca
Director
– Tenente-General João Goulão de Melo
Director
– Tenente-General José Eduardo Carvalho de Paiva Morão
Secretário
– Tenente Coronel João José Brandão Ferreira
Ao longo do Ano em apreço, a Secção conduziu os seus trabalhos com base nas
deliberações que foram sendo tomadas nas seis Reuniões Plenárias que promoveu,
complementadas por reuniões executivas, intercalares, da Mesa da Secção.
Foi decidido manter os trabalhos a desenvolver centrados no aprofundamento do actual
paradigma da violência, enquanto percurso para repensar o vector militar na sociedade que
serve, designadamente quanto à sua inserção na população de que emana e à sua
articulação com outras componentes da Estratégia de Defesa. Nesta procura de
racionalização da vontade que acresce os meios, poderão ser encontradas, neste domínio,
as políticas que determinam as missões e viabilizam as capacidades.
Com estes pressupostos, foram debatidas ideias, alicerçados os modos de actuação,
esboçados textos para reflexão crítica e estruturados eventos, numa procura de construção
de conteúdos que concorressem, directamente, para os Centros de Interesse “A Guerra
Assimétrica pelo Terror” e “ A Sociedade da Informação e do Conhecimento e o Poder
Militar” e, parcialmente, para o Centro de Interesse “A Ciência Militar e as Novas
Dimensões do Campo de Batalha”.
No primeiro quadrimestre do Ano, procurou-se dar resposta a este imperativo através de
um Segundo Seminário sobre Guerra da Informação, com a finalidade de tematizar o valor
estratégico da informação e de questionar os novos padrões do uso intensivo, muitas vezes
indiscriminado mesmo, das tecnologias digitais.
Sob a orientação de uma Direcção de Projecto, constituída por Vogais da Secção, o
Seminário que decorreu no Mês de Maio, foi articulado em dois painéis. O primeiro,
baseado em duas conferências apresentadas, respectivamente, pelos Professores Doutores
Luís Alfredo Martins do Amaral e Henrique Manuel Dinis dos Santos, ambos docentes da

Universidade do Minho, tratou o tema geral “A virtude da mudança promovida pelas
Tecnologias da Informação na sociedade actual” e “A falácia das tecnologias biométricas
da verificação e identificação digitais”. O segundo, que se fundamentou noutras duas
conferências apresentadas, respectivamente, pelo Contra-Almirante António Gameiro
Marques e pelo Capitão de Mar-e-Guerra João Fonseca Ribeiro objectivou-se sobre “A
relevância da centralidade da rede no processo de compreensão da situação do espaço
marítimo envolvente, visando uma tomada sustentada”.
No segundo quadrimestre do Ano, o instrumento encontrado para aprofundar o
conhecimento sobre o terror que emerge, hoje, como modo de acção eficaz nas estratégias
do fraco ao forte, foi dar início a um Ciclo de Conferências sobre “O Terrorismo como
Forma de Coacção” que, neste Ano, teve lugar, em Setembro e Outubro. Sob a orientação
de uma Direcção de Projecto, constituída por Vogais da Secção, em três sessões, foram
tratadas três vertentes que, na actualidade tipificam esta expressão de violência:
“Terrorismo, Perspectiva Estratégica”, “Terrorismo, Perspectivas Socioeconómica e
Cultural” e “Terrorismo, Práticas de Acção”. Estes temas foram, respectivamente,
apresentados e enquadrados pelos Tenentes Generais José Lopes Alves e João Carlos de
Azevedo Geraldes, Vogais da Secção, e, pelo Professor Doutor Armando Marques Guedes
e, objecto de tratamento em conferências proferidas pelo Tenente-General Abel Cabral
Couto e pelos Professores Doutores Luís Salgado de Matos e José Manuel Anes, tendo as
conclusões finais ficado a cargo do Tenente General José Lopes Alves.
Não podia a Secção de Ciências militares, em 2009, deixar de sublinhar o Homem e
português de excepção que foi D. Nuno Álvares Pereira. Às excepcionais qualidades
humanas que o projectam como figura de dimensão universal que se impôs pelo exemplo
no desprendimento que revelou pelos bens materiais deste Mundo, pela elevação espiritual
com que se dedicou ao amor pelos outros e pela demonstração de inabalável fé que
cultivou e demonstrou com firme determinação, acrescenta Ele relevantes qualidades
militares.
Como comandante, faz-se seguir pelo povo armado que transforma em hoste,
galvanizada pelo seu entusiasmo na causa justa que encontra eco no pulsar da afirmação de
um direito à diferença, onde a liberdade alimenta o sonho. Guerreiro audaz, leal e
persistente no servir o Príncipe, precursor, sem temor, na arte de fazer a guerra é, também,
sabedor e empreendedor na administração do poder que lhe é conferido que exerce sem
temor, com iniciativa e forte pulso.
Às suas retumbantes vitórias militares que ecoaram pela Europa do seu tempo, devem os
portugueses a possibilidade, por ele aberta, de afirmar Portugal no Mundo.
Para homenagear o chefe militar e combatente da liberdade das gentes que liderou, a
Secção decidiu organizar uma sessão que, enaltecendo-o, procurasse, também retirar
conclusões no âmbito dos Centros de Interesse “O Pensamento Estratégico e a Geografia”,
“A Experimentação e a Ciência Arte da Guerra” (Tema - A Experiência Militar Europeia
até ao Século XIV) e “A Aplicação do Poder Militar” (Tema - A Estruturação e a Defesa
da Base do Poder no Século XIV, em Portugal). Para atingir as finalidades fixadas, em
Novembro, sob o título geral “D. Nuno Álvares Pereira, Santo e Condestável de Portugal”,
tiveram lugar duas conferências, proferidas pelo General António Martins Barrento e pelo
Tenente-coronel PilAv João Brandão Ferreira, ambos Vogais da Secção.
Durante o primeiro Semestre a Secção deu cumprimento à orientação da Direcção no
sentido de apresentar, para aprovação, a estrutura e os conteúdos a incluir no “sítio” da
SGL em processo de reformulação. No âmbito da Secção foi aprovado o projecto em que o
conteúdo foi repartido por uma página de abertura e por três derivações. Assim:
-A Página de Abertura abordará o objectivo dos trabalhos, as iniciativas em curso e a
identificação das 3 derivações.

- A 1ª Derivação apresenta um texto que elucida sobre a organização, finalidades e
constituição da Mesa da Secção; inclui, também a relação dos seus Vogais (designados por
antiguidade de sócio da SGL), acompanhada pelas sínteses biográficas disponibilizadas e,
ainda, um espaço, actualizável, reservado à informação sobre os trabalhos já concretizados
pela Secção.
- A 2ª Derivação enumera, sequencialmente, os Centros de Interesse a tratar pela Secção,
identificando a repartição por Temas a aprofundar.
- A 3ª Derivação conterá Textos para Reflexão Crítica que, sendo resultantes de trabalhos
desenvolvidos na Secção, tenham sido aprovados em sessão plenária para possível
divulgação no sítio. A cada texto corresponderá um Vogal Relator.
Ao longo do Ano a Secção, na sequência dos estudos e das iniciativas que foram sendo
desenvolvidas, designadamente em resultado do acompanhamento crítico da envolvente do
vector militar da Defesa Nacional, completou e aprovou para possível divulgação, quatro
textos para reflexão crítica, tendo em vista a sua difusão no sítio, como documento da
Secção, abrindo, assim, à possibilidade de uma permanente actualização e reformulação
pela inclusão de sugestões e comentários recebidos.
Ainda no âmbito dos trabalhos que a Secção tem vindo a desenvolver, um dos
permanentes desafios tem consistido em, através do estudo de específicas condições
geográficas, procurar concluir sobre a relação entre os paradigmas da segurança e do
desenvolvimento e as estratégias que, em cada momento e circunstância, lhes
correspondem. No contexto deste propósito, surgiu a ideia, consensualmente motivadora,
de encontrar um espaço de oportunidade para, de alguma forma, colaborar no
desenvolvimento e aprofundamento dos fortes laços culturais e significativos interesses
comuns que alicerçam a “Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Ao longo do tempo, e, na sequência do debate interno em Anos consecutivos e de
contactos preliminares entretanto desenvolvidos, a Secção mantém a convicção de que a
investigação aplicada, a conduzir por bolseiros civis e militares, nas áreas da Estratégia e
da Geografia poderá constituir uma excelente oportunidade de concretização para projectos
daquela natureza, nos quais a SGL participaria como entidade gestora, enquadrando,
orientando e apoiando a execução.
Esta posição assenta no pressuposto de que será possível:
- a procura de um sentido útil no amplo acervo de informação disponibilizável por diversas
instituições, entre as quais, sem dúvida, os arquivos da SGL;
- a integração do conhecimento presencial ainda disponível e que cobre um amplo leque de
saberes e vivências;
- a articulação de competências, capacidades e recursos de personalidades civis e militares,
e, de organismos estatais e privados, com vocação e interesse nos resultados a atingir;
- a sinergia decorrente de desenvolvimentos, coordenados e concorrentes, em diversos
âmbitos das Estratégias Gerais;
- a partilha de instrumentos, disponibilizáveis pelos Países da CPLP, convergentes na
segurança e no desenvolvimento.
Em 2009, na procura de encontrar formas de concretização desta ideia, a Secção
concluiu ser interessante uma procura de possíveis projectos de avaliação de áreas
geográficas a definir, onde caberiam, entre outros, estudos sobre:
- o significado estratégico;
- a segurança de infra-estruturas críticas e a protecção do ambiente;
- o valor estruturante para o desenvolvimento;
- sectores preferenciais para cooperação no âmbito da CPLP.
O planeamento, programação e execução de projectos, deste ou de outro teor, que
dêem continuidade à ideia base que lhes está subjacente exige, naturalmente, a adesão dos

Países, instituições, organismos, empresas e indivíduos que nele se queiram envolver. A
expressão duma tal vontade poderá vir a ser materializada através da disponibilização de
inteligência e outros apoios, como os imprescindíveis recursos financeiros e outros
suportes logísticos, questões que se julgam compatíveis com o interesse conjunto a
alcançar e, como tal, potencialmente mobilizáveis. Objectivamente, e, no âmbito da
sociedade civil – empresas e universidades em conjunto com a SGL (particularmente,
através do seu Secretariado e das suas Secções de Ciências Militares, Relações
Internacionais, Africana, Lusófona, Indústria e Antropologia, entre outras) –, poderão vir a
ser encontradas, certamente, formas de, com eficiência e pragmatismo, poderem ser
conjugadas capacidades de modo a acrescentar valor às possibilidades abertas pela matriz
que vai enformando a comunidade de interesses que a CPLP expressa.
Por último, debruçou-se, ainda, a Secção sobre a oportunidade de, em 2010, dedicar
um conjunto de conferências para análise das transformações operadas na Instituição
Militar, no início do Século XX em Portugal, na sequência da alteração verificada no
regime político. Das ideias trocadas resultou um consenso alargado sobre o interesse em
promover, no segundo Trimestre de 2010, um ciclo de quatro conferências para tratamento
do Tema “A Força Militar no Período de Transição do Regime Político, em Portugal, no
Início do Século XX”.
5.14 SECÇÃO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E JURISPRUDÊNCIA
Presidente: Prof. Doutor João Bettencourt da Câmara
Devido a circunstâncias diversas, entre as quais, avultaram problemas de saúde e provas
académicas dos membros da Mesa esta Secção não teve actividade científica no ano de
2009.
No entanto, realizaram-se eleições numa reunião presidida pelo vice-presidente, Prof.
Doutor Fausto Amaro, por delegação do Presidente que se encontrava hospitalizado.
Nessa reunião foi reeleita a Mesa.
Deste modo a composição da Mesa desta Secção para o ano de 2010 é a seguinte:
Presidente Prof. Doutor João Bettencourt da Câmara
Vice- Presidente: Prof. Doutor Fausto Amaro
Secretaria: Prof. Doutora Paula Maria do Espírito Santo
Vice-Secretária: Profa. Doutora Mariana Isabel Grazina Cortez
5.15 SECÇÃO DE ECONOMIA
Coordenador da Comissão Instaladora: Prof. João Pereira Neto
Em 30 de Março de 2009 a Assembleia Geral aprovou por unanimidade uma proposta para
a modificação da denominação da Secção de Economia Politica para Secção de Economia;
proposta esta que fora apresentada pela Direcção da Sociedade, depois de ter apreciado um
documento elaborado, no sentido em causa, pelo sócio Dr. Jose Dantas Saraiva.
Também no dia 30 de Março de 2009 os Sócios abaixo indicados solicitaram ao Presidente
da Sociedade de Geografia de Lisboa, que autorizasse a sua actuação como Comissão
Instaladora da Secção de Economia, comprometendo-se a assegurar o funcionamento da
mesma até a realização das eleições prevista nos Estatutos:
João Baptista Nunes Pereira Neto (16684); António Vermelho do Corral (18367); Manuel
Passos Rodrigo (18524); Fernando Arrobas da Silva (18550); Manuel Dias Nogueira
(19384); Jose Manuel Braga Dias (19592); Marco António Monteiro Oliveira (20171);
Jose António Dantas Saraiva (20270); Etelvina Caldeira Martins (20322); Maria Luísa dos
Santos Oliveira (20422); Ernesto Alves Rafael (29431) e António Roque Antunes (20432).
O Presidente da SGL deu despacho de concordância em 3 de Abril de 2009. No mesmo
despacho solicitou ao Prof. Pereira Neto que coordenasse a Comissão Instaladora.

A Comissão Instaladora teve diversas reuniões.
Em 29 de Outubro de 2009 realizou a sua ultima reunião no decurso da qual: foram
admitidos novos vogais; foi definida a situação dos vogais da Comissão Instaladora perante
a Secção de Economia; foram adoptados os princípios da proposta aprovada na Assembleia
Geral de 30 de Março de 2009; foram aprovados os princípios a que deveria obedecer o
futuro regulamento da Secção; foi feita a análise de uma proposta de Regulamento da
Secção; e foi efectuada a planificação das actividades futuras.
Em reunião realizada em 25 de Novembro foi aprovado o projecto de Regulamento da
Secção de Economia; e realizaram-se eleições para a Mesa. A Mesa eleita foi a seguinte:
Presidente: Dr. José António Dantas Saraiva
Vice-Presidente: Dr. Manuel Passos Rodrigo
Secretario: Mestre José Caleia Rodrigues.
Registou-se um entendimento no sentido de não se preencher o lugar de Vice-Secretário.
Após as eleições a Comissão Instaladora cessou as funções. O Coordenador da Comissão
Instaladora, Prof. João Pereira Neto, fez nestas circunstâncias, algumas declarações, tendo
desejado o maior sucesso à Mesa eleita. Para além disso manifestou a sua satisfação por
considerar terminada, com esta posse, a acção desenvolvida por ele desde 2002,
inicialmente como Vice-Secretário e posteriormente como Secretário-Geral no sentido de
reactivar Secções e Comissões há muito inactivas e de criar outras que pareciam
revestirem-se da maior importância. Concretizando, referiu que a sua acção se
desenvolvera nos três seguintes domínios: 1. Reactivação de Comissões e Secções
inactivas há muitos anos ou que nunca tinham funcionado; 2. Reactivação com alterações
de objecto ou designação de uma Comissão e de uma Secção; 3. criação de uma Comissão
e de uma Secção.
No primeiro ponto incluem-se a Comissão Americana (2004), a Comissão Asiática (2004),
a Secção de Agricultura (2009), a Secção de Arte e Literatura (2006), a Secção de Industria
(2007), a Secção de Instrução Pública (2006) e a Secção de Ciências Sociais e
Jurisprudência (2006).
No segundo ponto inserem-se a Comissão Africana (2005) e a Secção de Economia (2009).
No terceiro ponto integram-se a Comissão Europeia (2006) e a Secção de Turismo (2002).
O Prof. Pereira Neto referiu ainda que até 2006, ano em que assumiu as funções de
Secretário-Geral, integrou-se em grupos de sócios que pediram à Direcção a reactivação
das Secções ou Comissões. No exercício das funções de Secretário-Geral, foi-lhe
normalmente solicitado pelo Presidente da Sociedade de Geografia que assumisse a
Coordenação das Comissões Instaladoras.
O Prof. Pereira Neto acrescentou que em seu entender, nas circunstancias atrás enunciadas,
a Sociedade de Geografia passa a ter condições, não só para se reafirmar em áreas
tradicionais, mas também, pela primeira vez, para se afirmar noutras áreas técnicas e
cientificas, particularmente no que se refere às actividades económicas.
5.16 - SECÇÃO DE ESTUDOS LUSO-ÁRABES
Presidente: Prof. Doutor António Dias Farinha
A Secção reuniu no dia 22 de Dezembro pelas 14h30 com a seguinte Ordem do Dia:
1. Informações;
2. Comunicação do Senhor Professor Ibrahime Albusaid intitulado “Oman e Portugal
(Sec. XVI e XVII)
3. Eleições
5.17 - SECÇÃO DE ESTUDOS DO PATRIMÓNIO

Presidente: Prof. Doutor José Duarte Gorjão Jorge
De Março a Julho 2009: Organização do Ciclo de Conferências O Património em Risco,
uma reflexão sobre o património cultural do século XX a partir de diferentes perspectivas
disciplinares, com passagem de extractos de filmes relacionados com a temática das
conferências; na sede da SGL (Sala Adriano Moreira).
19 Março: Prof. Nuno Ribeiro da Silva (presidente da ENDESA): O Dia em que os
subúrbios pararam: Penúria energética e transformações sociais.
7 de Maio: Prof. Dorle Dracklé (Univ. Bremen): A Crise: Uma crónica alentejana.
28 de Maio: Dr. Nuno Amorim (jornalista free-lancer): A Guerra: Jornalismo e
mistificação em zonas de conflito.
2 de Julho: Dr. José Vegar (jornalista, analista): Espionagem: Electricidade no ar.
Agosto de 2009: Publicação do livro Memórias dos Pescadores de Sesimbra: Santiago de
Sesimbra nos Anos 80 do Séc. XX, de Manuel João Ramos; Vol. 10 das Memórias da
SGL.
Setembro de 2009: Publicação do livro Memória e Artifício: Matéria do Património II
(coords. António Medeiros e Manuel João Ramos; autores: James e Renate Fernandez,
Xaquín Rodríguez Campos, António Medeiros, Werner Kraus, Luísa Tiago de Oliveira,
Frances Sloaney, António Motta, Ana Paula Zacarias, Francesco Romanello, Ascensión
Barañano e María Cátedra, Joana Cunha Leal, J. D. Gorjão Jorge, Pedro Abreu, Pedro
Janeiro, Vítor Oliveira Jorge, Manuel João Ramos), publicação resultante da série de
seminários Matéria do Património, organizados pela SPEP-SGL em 2002 e 2003; Vol. 11
das Memórias da SGL.
4 Dezembro: Lançamento do livro Memória e Artifício: Matéria do Património II, na Sala
de Convívio da sede da SGL; com apresentação do Prof. Luís Aires de Barros, presidente
da SGL.
Actividade do Núcleo de Estudos Etíopes da SPEP-SGL:
Março 2009: Lançamento do primeiro volume da tradução espanhola do livro História da
Etiópia do Padre Pedro Páez (coords. Isabel Boavida, Hervé Pennece Manuel João
Ramos), publicado pelo Legado Andaluzi; na Sociedad Geográfica Española, em Madrid.
Julho a Setembro 2009: Exposição Rastafari na Lusolandia: A visita do Rei Haile Selassie
a Portugal em Julho de 1959, coorganizada com o Centro de Estudos Africanos do
ISCTE/IUL; no hall de entrada da sede da SGL.
Julho a Setembro 2009: Exposição Da Terra, de Fora: Os Jesuítas e a Arquitectura
Monumental a Etiópia nos Sécs. XVI e XVII, acompanhada de uma exposição
bibliográfica sobre as relações Portugal-Etiópia evocativa da exposição realizada na SGL
por ocasião da visita do Rei Haile Selassie a Portugal em 1959; na Biblioteca da SGL.
31 Outubro 2009: participação no International Workshop Culture and Development for
Amhara Region: Launching of Amhara Region Culture and Development Research Center
(ARCDRC) a cuja comissão instaladora o Núcleo de Estudos Etíopes da SPEP-SGL
pertence; na Universidade de Bahir Dar (Etiópia).
5.18 - Secção de Etnografia
Presidente: Mestre Dra. Maria Helena Correia Samouco
A Secção de Etnografia no ano de 2009 organizou um Seminário de homenagem a António
Augusto da Rocha Peixoto cujo centenário da sua morte se comemorava neste ano.
O Seminário realizou-se em 15 de Outubro de 2009 e contou com a colaboração dos
seguintes intervenientes que apresentaram comunicações cujos títulos se indicam.
A sessão foi aberta pelo Presidente da Sociedade de Geografia Prof. Catedrático Jubilado
Luís Aires-Barros que fez referência às qualidades de investigador de A.Augusto da Rocha

Peixoto na área da Mineralogia e Geologia. De acordo com o programa foram ainda os
seguintes os oradores e as comunicações apresentadas:
 Prof. Cat. Jubilado Justino Mendes de Almeida - Rocha Peixoto, notável etnólogo e
etnógrafo pouco lembrado;
 Profª Doutora Ana Cristina Martins – Rocha Peixoto e a Arqueologia Coeva;
 Mestre Dr. José Fernando Reis de Oliveira – Das Tabulae votivae de Rocha
Peixoto aos ex - votos do Senhor Jesus da Piedade de Elvas;
 Mestre Dr. Luís Maçarico – O património popular na obra etnográfica de Rocha
Peixoto;
 Prof. Doutor Carlos Lopes Bento – Tecnologias Tradicionais do mundo rural, no
Ribatejo: o ciclo do azeite em Mouriscas (Abrantes), nos meados do século XX;
 Mestre Dr.ª Maria Helena Correia Samouco – A relevância da cultura material e
outros tributos aos estudos etnográficos sobre o povo português, em Rocha
Peixoto.
De salientar que nesta sessão de homenagem, a Biblioteca e a Câmara Municipal de Povoa
do Varzim foram representadas pelo Sr. Dr. Manuel Costa que dirigiu algumas palavras de
agradecimento pela atenção dispensada pela Sociedade de Geografia a Rocha Peixoto,
poveiro cuja terra o distingue e lhe deu o seu nome à Biblioteca Nacional. Na ocasião o Dr.
Manuel Costa aproveitou para informar que estava em preparação uma edição especial
com textos de homenagem a Rocha Peixoto, organizados pela Biblioteca e na qual as
comunicações apresentadas, neste Seminário, poderiam ser publicadas, desde que enviadas
em tempo útil. Foram distribuídas lembranças impressas e editadas pela C. M. de Póvoa do
Varzim, pelo representante, Dr. Manuel Costa, que propositadamente se deslocou a Lisboa
nesta data.
A sessão de homenagem no primeiro centenário da morte de Rocha Peixoto contou com a
colaboração da Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa que organizou uma
exposição de algumas das obras existentes na nossa Instituição.
Em 17 de Dezembro de 2009, após almoço de convívio de Natal, realizou-se uma sessão
com o objectivo de eleger a Mesa para o ano de 2010 e preparar, de acordo com as
propostas que foram solicitadas, um calendário das actividades a realizar no próximo ano.
Foram anotadas para agendar as propostas aprovadas e a Mesa foi reeleita tendo ficado
com a seguinte constituição:
Presidente: Mestre Dr.ª Maria Helena Correia Samouco
Vice-Presidente: Prof. Dr. António Vermelho do Corral
Secretário: Mestre Dr.ª Ana Cristina Pereira Neto
Vice-Secretário: Dr. Manuel dos Santos Lopes.
5.19 - SECÇÃO GENEALOGIA E HERÁLDICA.
Presidente: Arq. Segismundo Ramires Pinto
A Secção de Genealogia e Heráldica da Sociedade de Geografia de Lisboa durante o ano
de 2009 reuniu 3 vezes.
A 5 de Maio para agradecimento e homenagem ao Dr. Francisco António de Simas Alves
de Azevedo, fundador e primeiro Presidente da Secção. Nesta sessão o sócio Doutor
Manuel Lamas de Mendonça apresentou a comunicação “Ensaio sobre a origem dos
Machado terceirenses”.
A 21 de Julho o sócio Mestre Paulo de Morais Alexandre apresentou a comunicação “O
heráldista José Estevéns Colaço” a que assistiu o artista sobre cuja obra incidia a
comunicação.
Em 13 de Dezembro, por ocasião da recepção do novo sócio e membro da Secção,
Professor Doutor Alfonso de Escalera e Gila, Marquês de la Floresta, Cronista Rey de

Armas de Castilla-Leon, na homenagem que lhe foi prestada, tendo em atenção a sua
extensíssima obra em que se contam trabalhos fundamentais para a heráldica portuguesa, o
elogio académico foi feito pelo sócio Vítor Escudero de Campos. Nesta sessão o Presidente
da Secção, Arqt.º Segismundo Pinto, apresentou a comunicação “Cartas de brasão de
armas concedidas a naturais do antigo Ultramar português”.
5.20 - SECÇÃO DE GEOGRAFIA MATEMÁTICA E CARTOGRAFIA.
Presidente: Prof. Doutor João Manuel Casaca
Na sequência de eleições realizadas na última reunião de 2008, a mesa da Secção durante o
ano de 2009 foi constituída por: i) Prof. João Casaca – Presidente; ii) Eng.º Rogério Ferreira de Almeida – Vice-presidente; iii) Eng.º José Nuno Pedroso Lima – Primeiro Secretário; iv) Eng.ª Ana Maria Fonseca – Segundo Secretário.
Em 2009 realizaram-se nove reuniões plenárias da Secção, onde foram discutidos diversos
assuntos do âmbito geral da Secção e, em particular, a programação da actividade cultural.
Nalgumas reuniões plenárias, foram apresentadas, por membros da Secção, curtas palestras
sobre temas de interesse comum, seguidas de debate.
Durante o ano de 2009, foram promovidas pela Secção várias conferências, que foram realizadas no anfiteatro Prof. Adriano Moreira e tiveram, em geral, uma assistência satisfatória:
i) “Expedição Geodésica ao Kilimanjaro: Qual a Altitude da Maior Elevação de África?”,
pelo Prof. Rui Fernandes da UBI, no dia 14 de Janeiro.
ii) “Estudo da Variabilidade do Atlântico Nordeste (1995-2006), a partir de Altimetria por
Satélite”, pela Professora Clara Lázaro da FCUP, no dia 8 de Abril.
iii) “Astronomy Made in Europe – na Vanguarda do Conhecimento”, pela Professora Teresa Lago, no dia 5 de Maio.
iv) “A Introdução da Projecção de Mercator na Náutica Portuguesa”, pelo Comte. António
Costa Canas, Vogal da Secção e Investigador do Centro de História das Ciências da Universidade de Lisboa, no dia 15 de Outubro.
v) “Gago Coutinho: A Vida em Imagens”, pela Eng.ª Paula Santos, Investigadora do IICT,
no dia 21 de Outubro.
vi) “2009: Um Ano para Celebrar a Astronomia”, pelo Prof. Pedro Russo, coordenador do
International Year of Astronomy (IYA2009), no dia 16 de Novembro.
As conferências referidas em (iii) e (vi) constituíram uma contribuição da Secção para as
comemorações do “Ano Internacional da Astronomia 2009”.
A Secção colaborou com a Direcção da Sociedade na organização de um Colóquio integrado nas “Comemorações do Cinquentenário do Almirante Gago Coutinho (1869-1959)”,
realizado no dia 17 de Fevereiro, tendo contribuído com duas conferências proferidas por
vogais da Secção:
vii) “Gago Coutinho: o Homem e o Geodeta”, pelo Eng.º Luís Crespo de Carvalho, Investigador do IICT;
viii) “A Intervenção de Gago Coutinho na Delimitação das Fronteiras Coloniais”, pelo
Prof. João Matos.
São ainda de salientar duas comunicações apresentadas em reuniões plenárias da Secção:
ix) “Geografias de Banda Larga”, pelo Prof. José António Tenedório, no dia 27 de
Outubro;
x) “A Directiva INSPIRE”, pelo Eng.º João Agria Torres, no dia 24 de Novembro.
O Presidente da Secção participou no júri do Prémio Gago Coutinho 2009, destinado a
galardoar trabalhos originais de investigação no âmbito das Ciências da Terra. O júri decidiu atribuir o prémio ao trabalho “O Conceito de Fronteira Terrestre sob a Perspectiva

Geográfica Posicional e a Aplicação ao Processo de Demarcação da Fronteira de TimorLeste”, da autoria do Prof. João Matos, vogal da Secção.
Em Novembro de 2009, a Secção admitiu um novo vogal: a Eng.ª. Paula Santos, Investigadora do IICT.
Na nona e última reunião de 2009, foi eleita a mesa para o ano de 2010, com a seguinte
constituição: i) Prof. João Casaca – Presidente; ii) Eng.º Rogério Ferreira de Almeida – Vice-presidente; iii) Eng.º Nuno Lima – Primeiro Secretário; iv) Eng.ª Ana Maria Fonseca –
Segundo Secretário.
5.21 - SECÇÃO DE GEOGRAFIA DOS OCEANOS.
Presidente: Contra-Almirante José Bastos Saldanha.
Mesa da Secção
Presidente: Contra-Almirante José Bastos Saldanha (sócio nº 19591)
Vice-Presidente: Professor Doutor Carlos Duarte (19769)
Secretário: Comandante Jorge Manuel Novo Palma (19566)
Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”
Durante o exercício de 2009, 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 reflectir sobre a temática dos oceanos e das
zonas costeiras e prestar reconhecimento público a uma individualidade ou instituição que,
pela actualidade da sua obra, se tenha distinguido no desenvolvimento e divulgação da
cultura do mar.
b) Agenda do Oceano atende às questões relativas ao oceano e às suas margens que foram
abordadas nos âmbitos internacional, europeu e nacional, mediante a divulgação, a
discussão e o acompanhamento do seu implemento.
c) Divulgação da Nossa Cultura do Mar nas suas diversas expressões, incluindo a
vulgarização do conhecimento oceanográfico, de modo a contribuir para uma renovada
assunção do mar, desígnio permanente de Portugal.
Importa realçar que em 2009 as Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” se desenvolveram
sob o tema “O Oceano – Comunicação e Participação”, segundo a programação aprovada
na sessão de 18 de Março, em que se procurou conceder acrescida acuidade ao processo
comunicacional relativo ao Oceano e às zonas costeiras, tanto na comemoração do Dia
Nacional do Mar e na abordagem actualizada da Agenda do Oceano, como na divulgação
da Nossa Cultura do Mar, mediante uma escolha criteriosa e coerente de eventos
significativos e tendo em atenção a sua oportunidade, abrangência e relevância:
a)
21 de Maio, apresentação do programa das actividades.
b)
21 de Maio, sessão comemorativa do Dia Europeu do Mar.
c)
2 de Junho, uma reflexão sobre a Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da
Zona Costeira.
d)
18 de Junho, sessão evocativa do Dia Mundial dos Oceanos.
e)
20 de Julho, uma reflexão sobre “Património marítimo-fluvial e identidades e
culturas ribeirinhas: qual o significado contemporâneo em Portugal e na Europa e como
preservá-los?”.
f)
23 de Julho, sessão sobre “Qual a importância eleitoral do Mar?”.
g)
16 de Novembro, jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar.

No planeamento e execução destas acções, procurou-se privilegiar o trabalho em
cooperação por intermédio de objectivos 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 2009
1)
Por sua iniciativa, a Sociedade de Geografia de Lisboa associou-se à celebração do
Dia Nacional do Mar, em 16 de Novembro de 2009, organizando uma jornada
comemorativa sob o tema “O Oceano – Comunicação e Participação”, com o programa
seguinte:
a) Em Setúbal, aposição de um carimbo comemorativo no posto de correio instalado no
auditório do edifício da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA, entre as
10:00/12:30, 14:00/17:00. O carimbo foi graciosamente emitido pela Direcção de Filatelia
dos CTT – Correios de Portugal, SA, e reproduz a silhueta de um galeão do sal,
embarcação tradicional do Sado.
b)
Em Lisboa, no auditório da Sociedade de Geografia de Lisboa tiveram lugar:
(i)
14:00 – Apresentação da medalha comemorativa concebida pelo Cte. Herlander
Zambujo, cuja cunhagem de 180 exemplares só foi possível devido ao patrocínio
concedido pelo Governo Regional dos Açores, Gabinete do Almirante Chefe do EstadoMaior da Armada, Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra e Associação das
Indústrias Marítimas, o que permitiu manter ininterrupta, desde 1999, a edição anual da
mesma medalha.
(ii)
14:30/17:00 – Seminário “Como tornar mais eficientes a comunicação e a
participação nos assuntos do Mar?”, com apresentação de perspectivas breves sobre:

“MARGOV: construindo a sustentabilidade social”, Professora doutora Lia
Vasconcelos (Docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNL, e investigadora do
IMAR – Instituto do Mar);
 “O Projecto Coastwatch: um estudo de caso sobre redes sociais informais”,
Mestre Lurdes Soares (Agência Portuguesa do Ambiente);
 “O Portal do Mar do IPTM”, Dr. Paulo Bispo (Chefe do Departamento de
Informática do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos);
 “Comunicar o Conhecimento do Mar: processos, desafios e experiências”, Dr.ª
Carla de la Cerda Gomes (Oceanoscópio, Horta);

“O Mar como projecto de comunicação social”, Alm. Henrique da Fonseca·
(Director da Revista de Marinha);
 “Marcas de Mar: Informação e Comunidades”, Dr.ª Maria José Vicente
Camecelha de Abreu (Secretária Executiva do Fórum Permanente para os
Assuntos do Mar).
Seguiu-se um animado debate, que evidenciou o agrado e o interesse da audiência pela
oportunidade do tema e pela diversidade das iniciativas apresentadas, as quais foram
entendidas como um perscrutar de formas mais eficientes de comunicação e participação.
(iii) 18:00 – Sessão solene, presidida pelo Presidente da Sociedade de Geografia que se
encontrava ladeado por S. Ex.ª o Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos
do Mar e por S. Ex.ª o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada. No decurso da
sessão:
 a abrir, o CAlm. José Bastos Saldanha, presidente da Secção de Geografia dos
Oceanos, historiou as Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”, referiu a
perenidade da sua finalidade desde 1998 e o cumprimento do ambicioso
programa de actividades para 2009 e reiterou, face ao desconcertante fluxo e

refluxo das legislaturas relativamente ao Oceano e às zonas costeiras, a
imperiosidade da mudança na percepção de que o mar é o maior e último
recurso económico, estratégico e ambiental do País, quiçá da União Europeia
por via do implemento da Política Marítima Integrada, mesmo se os
Portugueses não evidenciem capacidade de o aproveitar. Considerou essencial
que no início desta legislatura se reafirmasse o propósito governamental de
prosseguir a concretização da Estratégia Nacional para o Mar, sendo
expectável uma ponderação atenta sobre a adequabilidade da solução
institucional vigente, em particular no que respeita ao apoio político concreto.
Agradeceu, depois, os patrocínios e apoios que, em geral, as Jornadas
mereceram de entidades, públicas e privadas, e de expressões da Sociedade
Civil; em particular, relevou o contributo decisivo para a celebração do Dia
Nacional do Mar prestado por
Governo Regional dos Açores,
Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada,
Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A.,
Associação das Indústrias Marítimas,
CTT – Correios de Portugal, S.A.,
Instituto Hidrográfico,
Agência Portuguesa do Ambiente,
Associação Portuguesa do Património Marítimo,
Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores,
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa,
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra,
Fórum Permanente para os Assuntos do Mar,
IADE − Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing, S.A.,
IMAR – Instituto do Mar,
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos,
Museu Marítimo de Ílhavo,
Revista de Marinha.
A terminar, reafirmou o propósito inabalável de prosseguir a caminhada sem o
menor desfalecimento, contando com uma rede informal de cumplicidades que ao longo
destes anos tem sido possível urdir em favor da nobre causa do mar que paulatinamente se
vai desenvolvendo ao ritmo empático das relações pessoais e com a disponibilidade para
trabalho voluntário;

em seguida, na qualidade de moderador do Seminário “Como tornar mais eficientes
a comunicação e a participação nos assuntos do Mar?”, teceu comentários muito breves,
em que evidenciou a oportunidade singular de divulgar seis significativos e diversificados
estudos de caso, salientando a importância crescente que no processo comunicacional
revestem as redes sociais formais e informais (e a emergência de comunidades virtuais) e a
qualidade patrimonial dos respectivos conteúdos (referência essencial ao processo de
desterritorialização das redes da Net), além de uma literacia do Oceano  ou seja a
capacidade individual de compreender e aplicar informações sobre o Oceano impressas ou
a partir de outros media  referida pela Dr.ª Carla da la Cerda Gomes, a qual se inscreve
num quadro mais geral de baixos níveis de literacia nacional supostamente “responsáveis
pela elevada desigualdade social na sua distribuição, em termos de boa saúde física,
capacidade de aceder a oportunidades de aprendizagem, confiança na participação social e
na vida democrática e oportunidade de beneficiar de empregos estáveis e com salários
elevados, o que igualmente limita a eficácia dos mercados portugueses de bens públicos,

mormente o mercado de trabalho, os sistemas de saúde e de aprendizagem e o sistema
político”;
 o Prof. Doutor Álvaro Garrido proferiu uma estimulante conferência sobre “Museus e
Comunidades – Diálogos entre a História que se faz e a Memória que se cria nos museus
marítimos”;

a que se seguiu a entrega de medalhas comemorativas;

e uma aguardada intervenção do Dr. Marcos Perestrello, Secretário de Estado da
Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, que a dado trecho afirmou o propósito do
Governo “prosseguir os objectivos traçados na Estratégia Nacional para o Mar,
aprofundando o modelo existente, em consulta com as entidades competentes num
processo aberto e participado” e manifestou a sua “intenção, no imediato, de redefinir o
modo de actuação da Comissão Interministerial, reforçar a articulação entre todas as
estruturas envolvidas e apresentar as grandes linhas de acção para a plena execução da
Estratégia Nacional para o Mar”;

ao encerrar a sessão, o Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa agradeceu a
presença das entidades oficiais  com realce para uma expressiva presença da Marinha  e
de todos aqueles que participaram nesta jornada comemorativa, que uma vez mais associou
à celebração do Dia Nacional do Mar o interesse da abordagem de temas de candente
actualidade da agenda do Oceano e das zonas costeiras.
c)
Outras iniciativas da SGL
(i)
Foi editado um cartaz do Dia Nacional do Mar, numa tiragem de 1000 exemplares
em formato de bilhete-postal, que teve o patrocínio do Instituto Hidrográfico e o apoio do
IADE – Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing, sendo a concepção artística de
Laura Saldanha, mestranda de Design. O cartaz procura na representação do Planeta Azul
uma alegoria ao tema “O Oceano – Comunicação e Participação” ao evidenciar a unidade
física dos oceanos e mares, cuja ligação entre si num único Oceano foi o contributo maior
dos Portugueses pela possibilidade, por Eles concretizada, de unir toda a Humanidade
pelas estradas do Mar; criou-se, assim, a primeira rede comunicacional de âmbito
planetário, elemento essencial à participação progressiva de todos os Homens num
desígnio comum: a transição para a sustentabilidade.
(ii)
A edição de um folheto sobre a comemoração pública do Dia Nacional do Mar –
Inclui o programa do dia 16 de Novembro na Sociedade de Geografia de Lisboa, podendo
servir de memória das comemorações.
2)
Outros eventos associadas à comemoração do Dia Nacional do Mar:
a)
De 28 a 31 de Outubro, decorreu em Sines a Semana “Celebrar a Cultura
Costeira” integrante de várias iniciativas, tais como, o IV Encontro anual da AKTEA, a
conferência final do Projecto Celebração da Cultura Costeira e o Encontro Nacional sobre
o Livro Verde da Política Comum de Pesca, todas elas celebrativas do Dia Nacional do
Mar e organizadas pela Mútua dos Pescadores em parceria com outras entidades.
b)
Em 7 de Novembro, sessão evocativa do bicentenário do nascimento de Charles
Darwin e dos 150 anos da publicação de “A Origem das Espécies”, integrada na
comemoração do Dia Nacional do Mar, foi co-organizada pela Sociedade de Geografia de
Lisboa e pelo Instituto de Cultura Europeia e Atlântica, no auditório da Casa de Cultura
Jaime Lobo e Silva, na Ericeira.
c)
Em 16 de Novembro, sessão "Ondas de Mar e Som" pelo Prof. José Abel Carriço,
na sala infantil e juvenil da Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, que deste modo celebrou
o Dia Nacional do Mar associando-se aos alunos e professores da Escola de Música da
Póvoa de Varzim.
d)
Em 16 de Novembro, sessão de visionamento do documentário “The end of the
line”, por ocasião do Dia Nacional do Mar, organizado pela Plataforma de ONG

Portuguesas sobre a Pesca (PONG-Pesca), no auditório 2 da Fundação Calouste
Gulbenkian.
Agenda do Oceano
1)
No âmbito da Secção:
a)
Durante o ano, a Secção manteve a divulgação periódica da Agenda do Oceano,
compilando cerca de 360 eventos relativos ao mar, o que se considera ser uma amostragem
significativa do universo nacional, referindo-se a surpreendente diversidade e intensidade
de eventos e bem assim uma indesejável sobreposição, que interessa paulatinamente
atenuar mediante uma atitude voluntarista de articulação.
b)
Em 2 de Junho, no auditório da Sociedade de Geografia de Lisboa, reflexão sobre a
Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira, integrada no processo de
consulta pública realizado entre 15 de Abril e 5 de Junho. A sessão contou com o apoio do
Instituto da Água, mediante uma apresentação da Arq.ª Maria Margarida Almodôvar e
esclarecimentos por parte do presidente daquele Instituto, Dr. Orlando Borges. O
contributo de uma sessão participada foi enviado ao Instituto da Água e oportunamente
distribuído.
c)
18 de Junho, sessão evocativa do Dia Mundial dos Oceanos, celebrado pela
primeira vez em 8 de Junho sob o tema “Os Nossos Oceanos, Nossa Responsabilidade”,
com intervenções do Dr. Eurico Monteiro (Director-Geral das Pescas e Aquicultura) sobre
“O Livro Verde sobre o Futuro da Política Comum das Pescas”, da Arq.ª Maria Margarida
Almodôvar (Instituto da Água) sobre “O Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo:
conceptualização e desenvolvimento” e a Doutoranda Isabel Torres de Noronha
(Universidade de Delaware) sobre “A Administração Obama e os Desafios da Agenda do
Oceano”. A actualidade dos temas da Agenda do Oceano e a qualidade e concisão das
apresentações interessaram sobremaneira uma participativa audiência.
d)
Em 23 de Julho, sessão sobre “Qual a importância eleitoral do Mar?” que reuniu
um conjunto importante de comunicações apresentadas por individualidades de
reconhecido mérito,
(i)
Análise da conjuntura económica:
–
"Conjunturas Económicas e as Dificuldades nas Políticas Marítimas" pelo Prof.
doutor João Confraria (Director do Centro de Estudos Aplicados da Faculdade de
Ciências Económicas e Empresariais, Universidade Católica Portuguesa);
–
“O Cluster Marítimo Português no Contexto Mundial e Europeu”, Prof.ª cat. Regina
Salvador (Coordenadora do Departamento de Geografia e Planeamento Regional da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa).
(ii)
Análise da conjuntura marítima internacional e europeia:
–
“Internacional” pela Doutoranda Isabel Noronha (Universidade de Delaware,
USA);
–
“O Futuro da Política Marítima Integrada Europeia” pelo Dr. Tiago de Pitta e
Cunha (Gabinete do Comissário Europeu para as Pescas e Assuntos do Mar), depoimento
lido.
(iii) Análise da conjuntura marítima nacional:
–
“Conjuntura Marítima Nacional” pelo Eng. Miguel Sequeira (Presidente do
Conselho Directivo do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos e vogal da Secção
de Geografia dos Oceanos/SGL);
–
“Governança do Mar Português” pela Doutoranda Isabel Noronha (Universidade de
Delaware, USA);
–
“Defesa e Segurança” pelos Cte. Jorge Novo Palma (Estado-Maior da Armada e
vogal da Secção de Geografia dos Oceanos/SGL) e Cte. Luís Sardinha Monteiro (EstadoMaior da Armada e sócio da SGL);

–
“Transportes Marítimos” pelo Eng. Manuel Pinto de Magalhães (Director-geral da
PORTLINE – Transportes Marítimos Internacionais, SA);
–
“Caracterização do Sector da Construção e Reparação Naval” pelo Eng. José
Ventura de Sousa (Secretário-geral da Associação das Indústrias Marítimas);
–
“Energias Renováveis do Mar” pela Doutora Teresa Pontes (Responsável pela
Unidade de Energia Eólica e dos Oceanos do Departamento de Energias Renováveis,
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP);
–
“Exploração Económica dos Recursos Naturais do Fundo do Mar” pelo Dr. José
Hipólito Monteiro (Vogal da Secção de Geografia dos Oceanos/SGL);
–
“Investigação e Desenvolvimento, Inovação” pelo VAlm. José Augusto Brito
(Director-geral do Instituto Hidrográfico e vogal da Secção de Geografia dos
Oceanos/SGL) e Cte. Carlos Ventura Soares (Director Técnico do Instituto Hidrográfico e
vogal da Secção de Geografia dos Oceanos/SGL), depoimento lido pelo Cte. José de
Mesquita Onofre;
–
“Emprego e Formação Profissional” pelo Eng. Carlos Serôdio (Chefe da Divisão de
Formação do For-Mar – Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar),
conducente à formulação de um quadro prospectivo, mediante uma análise breve
das conjunturas económica e marítima com incidência na Europa e em Portugal e um
diagnóstico conciso da situação e tendências de evolução dos nossos principais sectores
ligados ao Mar. Todavia, o período disponível (uma tarde) revelou-se escasso para acolher
devidamente aquelas apresentações e conceder tempo ao debate, que se lhe seguiu,
necessariamente curto para confrontar o ambicioso enquadramento prospectivo com os
objectivos permanentes nacionais e assim fundamentar uma proposta de grandes
objectivos políticos marítimos actuais a apresentar à Sociedade Portuguesa para discussão
no período eleitoral e ser depois adoptada na próxima legislatura.
Apesar disso, o debate revelou-se muito proveitoso ao concluir sobre (1) a
imperiosidade de ser prosseguida com maior eficiência a execução da Estratégia Nacional
para o Mar e (2) a inadequabilidade da solução institucional vigente (nível insuficiente de
dependência da Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar), inconsequente na
garantia do apoio político ao mais alto nível, o qual se reputa como essencial ao sucesso de
qualquer política interministerial; foi ainda salientado (3) o carácter de anti-crise
económica das actividades marítimas tradicionais e (4) a carência de uma visão marítima
mobilizadora da população portuguesa face, por exemplo, ao instante desafio da extensão
da plataforma continental.
Não obstante o constrangimento do tempo disponível, o resultado obtido foi
francamente animador, incitando à organização no próximo ano da primeira conferência
anual sobre conjuntura marítima, em parceria com outras instituições, contributo periódico
que se reputa necessário a uma consciencialização crescente da Sociedade Portuguesa e tão
somente uma iniciativa singular, reactiva ao início ou ao termo de uma legislatura.
2)
Parcerias internas e externas
a)
Em 29 de Janeiro, no convívio da SGL, jantar temático sobre uma questão marítima
fulcral “A Extensão da Plataforma Continental Portuguesa”, organizado conjuntamente
com a Comissão das Relações Internacionais. Foi orador o consócio Prof. doutor Manuel
Pinto de Abreu, responsável pela Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma
Continental, que explanou com brilho o estado da proposta portuguesa a apresentar à
apreciação da Comissão de Limites da Plataforma Continental da Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar que, a ser aprovada, duplicará a dimensão da área da nossa
plataforma continental com consequências estruturais profundas para o nosso País.
b)
21 de Maio, no convívio da SGL, sessão comemorativa do Dia Europeu do Mar sob
o tema “Desafios ao desenvolvimento da Política Marítima Europeia e à participação

Portuguesa”, organizada com as Comissões Europeia e de Relações Internacionais, em que
o Eng. Miguel Sequeira (então responsável pela Estrutura de Missão para os Assuntos do
Mar) fez uma apresentação sobre o supracitado tema.
3)
Outras acções externas com incidência na percepção portuguesa da Agenda do
Oceano
a)
No âmbito internacional
(i)
A formulação pela Administração Obama de uma política nacional do Oceano,
costas e Grandes Lagos.
(ii)
A comemoração do Dia Mundial do Mar sob o tema “Alteração climática: um
desafio também para a OMI”, cujo programa nacional foi coordenado pelo Instituto
Portuário e dos Transportes Marítimos.
(iii) A 15.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas.
b)
No âmbito europeu
(i)
A discussão pública do Livro Verde sobre o futuro da Política Comum das Pescas,
concluída em 31 de Dezembro.
(ii)
O Relatório de Progresso da Comissão Europeia sobre “A Política Marítima
Integrada da União Europeia”.
c)
No âmbito nacional
(i)
A concretização de uma das linhas de acção da Estratégia Nacional para o Mar: o
planeamento e ordenamento espacial das actividades ligadas ao mar, por intermédio do
Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional.
(ii)
A identificação por parte do Fórum Permanente para os Assuntos do Mar de temas
marítimos em cada um dos programas eleitorais dos partidos com representação
parlamentar.
(iii) A aprovação da Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira, após
um período de consulta pública.
(iv) O primeiro Relatório Consolidado do Sector Portuário, relativo ao ano de 2008.
(v)
A ratificação do Tratado para a Antártida, adoptado em Washington em 1 de
Dezembro de 1959, e a sua aprovação para adesão pela Assembleia da República.
(vi)
A reformulação pelo XVIII Governo Constitucional da Comissão Interministerial
para os Assuntos do Mar e a prorrogação do mandato da Estrutura de Missão para os
Assuntos do Mar.
(vii) As iniciativas académicas “MARGov – Governância Colaborativa de Áreas Marinhas
Protegidas” e “SUSTAINAMICS – Modelação Participada para a Avaliação Integrada da
Sustentabilidade”.
Divulgação da Nossa Cultura do Mar
1)
No âmbito da Secção
Em 20 de Julho, no auditório, uma reflexão sobre “Património marítimo-fluvial e
identidades e culturas ribeirinhas: qual o significado contemporâneo em Portugal e na
Europa e como preservá-los?”, com a participação do Prof. cat. João Pereira Neto e do
Prof. doutor Henrique Souto que, no impedimento do autor, leu uma comunicação do
Doutor Luís de Sousa Martins sobre “Nomes e Grafismos dos Litorais e Fundos nas
Pescas”, reunindo um conjunto significativo de investigadores, de docentes, de
conservadores de museus, de agentes da Administração Central e Local, de proprietários e
operadores de embarcações típicas e de cidadãos. Os sugestivos depoimentos e
comentários oferecidos confluíram: (1) no reconhecimento do valor inestimável do
património marítimo-fluvial, (2) nos esforços dirigidos ao seu levantamento, (3) na sua
incidência nos projectos de afirmação e coesão de comunidades locais e (4) nas
dificuldades crescentes para a preservação da autenticidade das embarcações consideradas
típicas e, bem assim, dos saberes associados.

Em jeito de conclusão, ficou patente a necessidade de se aprofundar um amplo
processo de comunicação informal, sem sobreposição com redes formais de âmbito
parcelar, de modo a evitar a dispersão de esforços e a contribuir para uma confluência de
acções e de parcerias facilitadora de um melhor entendimento da identificação das
comunidades locais com a sua realidade patrimonial e seja influente no desenvolvimento
socioeconómico e na defesa e valorização do património cultural imaterial que aquelas
comunidades criam, mantêm e transmitem.
2)
Outras acções com incidência na consolidação da rede informal da Cultura do Mar:
a)
O conjunto de eventos comemorativos dos 200 anos do nascimento de Charles
Darwin e dos 150 anos da publicação de “A Origem das Espécies”, de que se destaca:
(i)
A exposição “A Evolução de Darwin”, na Fundação Calouste Gulbenkian, entre 12
de Fevereiro e 24 de Maio;
(ii)
A jornada evocativa organizada em parceria pelo Instituto de Cultura Europeia e
Atlântica e pela Sociedade de Geografia de Lisboa e integrada na celebração do Dia
Nacional do Mar, em 7 de Novembro na Ericeira e em 25 e 26 de Novembro na sede da
Sociedade de Geografia de Lisboa e no Jardim Botânico da Universidade de Lisboa.
b)
A jornada evocativa do Almirante Gago Coutinho por ocasião do 140.º aniversário
do seu nascimento e dos 50 anos da sua morte, organizada pela Sociedade de Geografia de
Lisboa e pela Academia de Marinha.
c)
O intenso calendário anual da Marinha do Tejo, envolvendo 40 embarcações típicas
(canoas e catraios) averbadas em 2008/2009 no respectivo Livro de Registos, demonstrada
em expressivo Relatório de Actividades.
d)
A reedição dos Prémios do Mar Rei D. Carlos, Prémio Científico de Sesimbra e
Almirante Sarmento Rodrigues.
e)
O interessante movimento editorial sobre assuntos marítimos.
f)
A realização do Salão NAUTICAMPO e do Salão Internacional de Actividades
Subaquáticas na Feira Internacional de Lisboa, da EXPOMAR – Feira do Mar e das
Actividades Náuticas de Olhão, do Festival dos Sabores do Mar de Peniche, da Feira
Nacional de Parques Naturais e Ambiente em Olhão e do INTERPESCAS – Salão
Internacional do Mar, Pescas e Aquicultura em Aveiro.
g)
Os Encontros de Embarcações Tradicionais na Baía do Seixal, em Vila do Conde,
no Montijo e em Alcochete e das Festas do Mar em Cascais e do Cais Vivo (Festas da
Moita).
h)
Os projectos de candidatura da Cultura Avieira a Património Nacional e de
Celebração da Cultura Costeira.
i)
O Simpósio de História Marítima sobre “O Poder do Estado no Mar e a História”.
j)
As agendas culturais da Academia de Marinha, do Museu Marítimo de Ílhavo, do
Ecomuseu Municipal do Seixal (e a edição regular de INFOrMAR – Informação de Museus
sobre Temática e Culturas Marítimas) e da Biblioteca Municipal Rocha Peixoto da Póvoa
de Varzim, as conversas mensais no Museu de Marinha animadas pelo seu Grupo de
Amigos, os encontros sobre Sesimbra: Memória e Identidade e o ciclo de seminários da
Unidade de Geologia Marinha do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP, entre
outros.
k)
A Campanha Coastwatch 2008/09 “Um olhar sobre a Biodiversidade”.
l)
A edição das Actas do Ciclo de Colóquios “Museus e Património Imaterial:
Agentes, Fronteiras, Identidades”, realizado em 2008 pelo Instituto de Museus e da
Conservação.
Vida interna
1)
A Secção de Geografia dos Oceanos realizou sessões ordinárias em 14 de Janeiro,
18 de Março, 6 de Maio, 9 de Julho, 8 de Outubro e 10 de Dezembro de 2009, mediante

convocação por e-mail e por via postal para os vogais que não dispunham de correio
electrónico. É encorajador indicar que o número de membros presentes e representados em
cada sessão foi superior ou igual ao quórum.
2)
No plano interno, face à dificuldade de alguns vogais participarem nas sessões
devido a impedimentos permanentes às quartas-feiras, foi aprovada na sessão de 6 de Maio
a sua transferência para as quintas-feiras e a concomitante alteração ao disposto no Artigo
15º do Regulamento Privativo, cujo enunciado passou a ser: “As sessões ordinárias têm
carácter periódico, realizando-se na primeira quinta-feira, não sendo feriado, e, sendo-o, na
quinta-feira seguinte dos meses de Janeiro, Março, Maio, Julho, Outubro e Dezembro”.
3)
Na sessão de 9 de Julho, os seguintes consócios foram eleitos por unanimidade
como vogais, rejubilando a Secção com a importância do contributo concreto de cada um
deles para a prossecução dos objectivos da SGO:
a)
Sócio n.º 18629 – Prof. doutor Manuel Pinto de Abreu, professor universitário e
investigador em Ciências do Mar e actual responsável pela Estrutura de Missão para a
Extensão da Plataforma Continental (EMEPC);
b)
Sócio n.º 20403 – Vice-almirante José Augusto Brito, especialista em assuntos de
segurança do mar e actual director-geral do Instituto Hidrográfico;
c)
Sócio n.º 20455 – Prof. doutor Fernando Barriga, professor catedrático de Geologia
na Faculdade de Ciências de Lisboa, investigador na área de actividade hidrotermal
submarina no âmbito do Centro de Recursos Minerais, Mineralogia e Cristalografia
(CREMINER) e actual director do Museu de História Natural.
4)
No plano interno da Sociedade de Geografia de Lisboa, a SGO privilegiou o
trabalho em parceria com outras Comissões e Secções, designadamente na organização do
Dia Europeu do Mar, e apoiou a iniciativa da Secção de Antropologia de homenagear a
memória de Rocha Peixoto, associando-se às comemorações do 1.º centenário da sua morte
promovidas pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.
5)
No plano externo, a Secção prosseguiu o trabalho de ampliação e consolidação da
rede informal de Cultura do Mar – com o propósito de a tornar mais abrangente e solidária
–, para o que muito vem contribuindo a compilação periódica de eventos divulgada pela
Agenda do Oceano acima citada.
6)
Considera-se que o ambicioso Programa de Actividades de 2009 foi plenamente
cumprido, envolvendo o planeamento e execução da comemoração do Dia Nacional do
Mar e de outros eventos a participação activa de membros da Secção, sem contudo
incentivar a actividade dos Núcleos Temporários, cujo funcionamento terá de ser
ponderado no próximo ano.
7)
Espera-se, com a recente modernização e operacionalidade do sítio oficial da
Sociedade de Geografia de Lisboa, que sejam proporcionadas às actividades da Secção de
Geografia dos Oceanos uma maior visibilidade e facilidade de acesso por via da Internet
aos conteúdos a gerar pela Agenda do Oceano e pelas sessões temáticas relativas ao
Oceano e zonas costeiras e bem assim uma eficaz manutenção em arquivo de actividades
de anos anteriores.
8)
O Programa de Actividades para 2010 foi aprovado na sessão de 8 de Outubro e, na
sessão seguinte, de 10 de Dezembro, mereceu aprovação o tema “O Oceano e as
Instituições” a desenvolver pelas Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” em 2010.
9)
Correspondendo ao requisito estatutário estipulado no artigo 13º do Regulamento
Privativo, na sessão de 10 de Dezembro foram eleitos por unanimidade para os cargos da
Mesa da Secção de Geografia dos Oceanos em 2010 os vogais seguintes, que se
apresentaram numa lista de candidatura com a pretensão de assegurar de modo inovador e
harmonioso o planeamento e execução das actividades enunciadas no Programa de
Actividades para 2010 e, bem assim, demais iniciativas enquadráveis nas Jornadas “A

Sociedade Civil e o Mar” que contribuam para uma consciencialização crescente da
população portuguesa sobre a Agenda do Oceano e das zonas costeiras e para o prestígio
institucional da Sociedade de Geografia de Lisboa:
–
Presidente: C/Alm. José Manuel Pinto Bastos Saldanha (19591),
–
Vice-Presidente: Prof. doutor Carlos Alberto Miranda Duarte (19769),
–
Secretário: Cte. Jorge Manuel Novo Palma (19566),
–
Vice-Secretário: Cte. Joaquim Rocha Afonso (20312).
10) Assim, as Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” procuraram em 2009, tal como
sucedera em anos anteriores, corresponder com aprazimento e eficiência às expectativas
inadiáveis da Sociedade Civil em redor da temática do Oceano e das zonas costeiras,
contribuindo para a assunção plena por parte da Sociedade de Geografia de Lisboa do seu
Legado Patrimonial e da Responsabilidade Cívica inerente ao seu estatuto de utilidade
pública.
5.22 – Secção de História
Presidente: Dr. Rui Miguel da Costa Pinto
Durante o ano de 2009, a Secção de História reuniu de acordo com o seguinte calendário:
Janeiro - Abertura do ano científico.
19 de Fevereiro - " O amanhecer da escuridão no Pogrom de Lisboa de 1506", pelo Dr.
João-Maria Nabais28 de Abril - Conferência promovida pela Secção de História, sob o
seguinte tema: “Ilhas Míticas”, pela Professora Drª Antonieta Costa
28 de Maio - " Palácio do Condes de Linhares em Arroios” ,pelo Dr. Francisco Santana
26 de Junho – Conferência promovida pela Secção de História, sob o seguinte tema:
“Entre o Cabo e a Terra do Natal: saberes, experiência e ciência no século XVI” ,pela
Professora Dr.ª Ana Cristina Roque
18 de Junho - Conferência promovida pela Secção de História, sob o seguinte tema:
“Enigmas e Tabus da História de Portugal”, pelos Dr Paulo Loução e Dr. Dr. Miguel
Sanches de Baêna
21 de Setembro – “Mário de Albuquerque o Historiador, pelo Professor Fernando Castelo
Branco
16 de Novembro – “Os Santos Portugueses no Panteão Nacional: evocação, devoção e
memória “ pelo Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges
15 de Dezembro - "Teoria da Evolução: A Ciência e o poder de sedução em Charles
Darwin versus Alfred Russel Wallace", pelo Dr. João-Maria Nabais
O Presidente da Mesa, Mestre Rui Miguel da Costa Pinto, colaborou a pedido da Direcção
da Sociedade de Geografia de Lisboa e em conjunto com a mesma, para a elaboração do
Postal dos CTT por ocasião da homenagem dos 140 anos do nascimento do Almirante
Gago Coutinho e dos 50 anos da sua morte.
Na última reunião do ano foi eleita a nova mesa da Secção para o ano 2010, a qual ficou
assim constituída:
Presidente: Mestre Rui Miguel da Costa Pinto
Vice-Presidente: Dr. Fernando Correia
Secretário: Dr. João Abel da Fonseca
5.23 – Secção de História da Medicina
Presidente: Prof. Dr. Vítor Machado Borges
No ano de 2009, realizaram-se as seguintes sessões:
29 de Janeiro - Conferência “O papiro Ebers e o “Tratado dos Tumores”. Foi oradora a
Senhora Dra. Paula Veiga.

26 de Fevereiro – Conferência “Mendel, Darwin, Fisher... e alguns outros. (Evocações no
150 aniversario da publicação da “Origem das Espécies)”. Foi orador o Senhor Dr. José
Luís Dória.
26 de Março – Conferência, “Sociedade Civil e a Luta contra a Tuberculose em Portugal;
Da A.N.T. à A.N.T.D.R” Foi orador o Senhor Dr. Artur Teles de Araújo.
30 de Abril – Conferência “A Geração de 1911e a escola de Investigação de Marck
Athias”. Foi oradora a Senhora Dra. Isabel Maria Amaral.
25, 26 e 27 de Maio – Conferência Internacional: Medicina, Laboratório e Sociedade Trajectos e expressões da História da Medicina e da Saúde Pública em Portugal - em
Homenagem a Ricardo Jorge (1858-1939), em colaboração com o Instituto Nacional de
Saúde Dr. Ricardo Jorge e o Coordenador do Centro Interuniversitário de História e
Filosofia da Ciência e da Tecnologia do pólo de Almada, realizado no Instituto Nacional
de Saúde Dr. Ricardo.
25 de Junho – Conferência “O Real Hospital Militar de Penamacor – Espaço, funções e
memória”. Foi orador o Senhor Dr. Augusto Moutinho Borges.
30 de Julho – Conferência “A Trepanação no Mundo Romano”. Foi orador o Senhor Dr.
Álvaro Figueiredo.
29 de Outubro – Conferência “O Museu da Saúde, e a sua Missão no Instituto Ricardo
Jorge”. Foi orador o Senhor Dr. Vítor Machado Borges.
26 de Novembro – Conferência “Contributos para a Historia da Anatomia”. Foi orador o
Sr. Dr. Armando Moreno.
5.24 – Secção de SECÇÃO DA INDÚSTRIA
Presidente: Dr. José Manuel Braga Dias
A Secção da Indústria durante o ano de 2009 reuniu regularmente tendo os seus membros
reflectido e debatido a situação da indústria nacional decorrente da nova conjuntura
internacional, nomeadamente, com a continuação das quebras das exportações, procura
interna, encerramento de empresas e a crise financeira.
Do mesmo modo deu-se seguimento às propostas de trabalho aprovadas no ano anterior:
A primeira proposta de trabalho da Secção da Indústria para o ano de 2009 foi no sentido
de se continuar reflectir sobre o sector energético já que o mesmo constitui um dos maiores
desafios para o desenvolvimento da indústria nacional. Assim, foram realizadas duas
conferências, com elevado número de participantes não só por membros da Sociedade de
Geografia como também por especialistas, investigadores, empresários, professores e
alunos de universidades, verificando-se muito interesse pelos temas apresentados e
vivacidade nos debates que se seguiram.
--A 28 de Abril a proferida pelo Mestre J. Caleia Rodrigues subordinada ao tema “Direito
à Energia e a Escassez de Recursos.”
--A 24 de Novembro a preferida pelo Sr. Eng. Pedro Sampaio Nunes subordinada ao tema
“ Energia Nuclear. Uma opção para Portugal?”
A segunda proposta de trabalho foi de continuar com os almoços debates subordinados a
temas capazes de suscitar interesse de representantes de sectores industriais e de
personalidades ligadas directa ou indirectamente à indústria. Em 2009 foi escolhido como
tema a responsabilidade e ética na indústria, tendo sido convidado como orador o Sr. Dr.
Jaime Henriques que, em 26 de Fevereiro, dissertou sobre “Ética e Responsabilidade
Civil”. O debate que se seguiu foi bastante vivo e, mais uma vez veio demonstrar o
interesse em se continuar com este tipo de iniciativa.
A terceira proposta de trabalho foi que a Secção da Indústria continuasse a manter uma
estreita colaboração com as outras Comissões e Secções da Sociedade de Geografia a fim
de se maximizarem resultados em acções conjuntas que versassem temas comuns ou afins.

Neste sentido, mantiveram-se contactos permanentes com diversas Comissões e Secções
tendo, em alguns casos, resultado de propostas de acções para desenvolver em futuros
planos de trabalho. É de referir que destes contactos foi possível realizar em colaboração
com as Comissões Europeia e Americana duas conferências:
--A 11 de Março a proferida pelo Sr. Dr. António Espírito Santo Bustorff subordinado ao
tema “O Brasil: Um Resistente?”
A importância do Brasil como potência económica emergente e as potencialidades que
apresenta para a internacionalização das empresas portuguesas foram também temas desta
apresentação em que se tratou da posição do Brasil face à crise internacional.
-- A de 22 de Junho pelo Sr. Embaixador Ladíslav Skerik subordinada ao tema “As Raízes
Históricas as Posições Políticas e Contemporâneas da República Checa”. A conferência
também reflectiu sobre um país com uma grande tradição industrial e que tem procurado,
com a sua integração na União Europeia, dar respostas capazes aos desafios da
internacionalização, em particular à deslocalização das empresas, problema que afecta pela
negativa, actualmente, o nosso país.
A nível da comunicação interna a secção contribuiu na sua área no site da S.G e apoiou
também os esforços realizados na comunicação externa, nomeadamente, na divulgação dos
eventos junto da comunicação social.
A quarta proposta foi de manter contactos estreitos com Empresas, Associações, Câmaras
de Comércio e Indústria e outras entidade patronais e oficiais ligadas ao sector industrial o
que se veio a concretizar. Destas, é de salientar a que Secção promoveu, dentro dos meios
disponíveis, o V Encontro Empresarial de Negócios na Língua Portuguesa realizado em
Fortaleza no Estado do Ceará, Brasil a 28 e 29 de Setembro.
Durante o ano de 2009 foi aprovada a inclusão na lista de vogais de três novos membros:
--Mestre José Júlio Caleia Rodrigues
--Eng. Fernando Maria de Gamboa Abecassis Manzanares
--Dr. João Antunes da Costa Valente.
Nas eleições realizadas para a mesa da Secção, foram reconduzidos os membros da mesa
anterior, nas mesmas funções.
5.25 - SECÇÃO DE INSTRUÇÃO PÚBLICA
Presidente: Profa. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos
Este ano deveria ter sido dedicado a uma questão interessante para o nosso mundo global,
pondo um acento especial nos Estudos Comparados – aproveitando dos estudos de alguns
dos membros da Secção ou da sua directa experiência em outros países. Por exemplo, foi
muito interessante a discussão proporcionada pela Secção de Antropologia, que em
colaboração, introduziu o tema do “Desenvolvimento e Educação na Nova Zelândia nos
últimos anos”.
No entanto, o ano de 2009 foi particularmente difícil para esta Secção, já que toda a
sociedade portuguesa foi confrontada, ao longo do ano, com uma permanente contestação
da parte de professores, pais, alunos e sindicatos da educação – que limitou a participação
mais frequente dos membros da Secção, muito “atarefados” nas suas Escolas.
O Tema "Instrução e Educação" suscita algumas dificuldades metodológicas quando se
pretende enveredar por um caminho de análise científica. Por isso, o tema foi sendo
sucessivamente tratado, em todas as reuniões.
Assim, este ambiente foi propício a pequenas reuniões onde decorreram debates
interessantes, principalmente dedicados, dentro do “Programa do Ano” a uma certa ideia
de Estudos Comparados.
Receberam-se alguns convidados estrangeiros, como os brasileiros Professores Arnaldo
Santos e Ronaldo Morão.

Em parceria com a Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII e com a Sociedade
Internacional de Estudos do Século XVIII, teve ocasião nas instalações da Sociedade de
Geografia o Seminário JOVENS INVESTIGADORES, sobre “A Europa e o Mundo
Colonial”, onde, no dia 21 de Setembro, participaram os seguintes “Jovens Doutores”: Alexandre Dubé, França; Aurélie Zygel-Basso, EUA; C.Akça Ataca, Turquia. E também
os Seniors: Professores Doutores Maria de Deus Beites Manso, da Universidade de Évora;
António Macieira Coelho, Economista; Mihaela Irimia, da Universidade da Roménia;
Selma Pantoja, da Universidade de Brasília.
O Presidente da Sociedade de Geografia, Professor Doutor Aires de Barros deu-nos o gosto
de abrir a Sessão que foi dirigida pelo Professor Doutor João Pereira Neto, Secretário
Geral da Sociedade de Geografia.
O Professor Doutor Aires de Barros participou no Seminário, na Sessão que decorreu no
Centro Nacional de Cultura, onde fez uma muito interessante intervenção.
Os participantes no Seminário tiveram ocasião de visitar a Biblioteca e de admirar outras
salas da Sociedade de Geografia.
Reuniões da Secção de Instrução Pública – os membros da Mesa reuniram regularmente
nos seguintes dias:
12 de Janeiro de 2009;
21 de Janeiro de 2009;
12 de Fevereiro de 2009;
11 de Março de 2009;
22 de Abril de 2009;
29 de Maio de 2009;
29 de Julho de 2009
21 de Setembro de 2009 – Seminário já referido
17 de Dezembro - num total de 9 reuniões.
Na reunião de 17 de Dezembro de 2009, depois de troca de impressões, foi marcada uma
reunião para o dia 22 de Janeiro de 2010, para dar cumprimento aos Estatutos procedendose a eleições para a Mesa.
5.26 SECÇÃO LUÍS DE CAMÕES
Presidente: Doutora Maria Isabel Moser Thridgould de Sousa
Em 2009 foram realizadas as seguintes reuniões e apresentadas as comunicações referidas
cujos autores se mencionam:
16 de Janeiro de 2009
Comunicação do Senhor Prof. Engenheiro Armando Tavares da Silva
"Da linda Inês o cantor"
20 de Fevereiro de 2009
Comunicação do Senhor Prof. Doutor Arnaldo de Mariz Rozeira
A África n' Os Lusíadas
20 de Março de 2009
Comunicação do Senhor Prof. Doutor José António Segurado e Campos
A presença de Camões na Visão dos Tempos de Teófilo Braga
24 de Abril de 2009
Comunicação do Senhor Prof. Doutor Justino Mendes de Almeida
Padre Serafim Leite exímio camonista
15 de Maio de 2009
Comunicação da Senhora Prof.ª Doutora Isabel Moser Thridgould de Sousa
Camões e Lord Strangford
19 de Junho de 2009

Comunicação do Senhor Prof. Doutor João Beato
Nun'Álvares guerreiro e monge em Luís de Camões e Oliveira Martins
23 de Outubro de 2009
Comunicação do Senhor Prof. Doutor Arnaldo de Mariz Rozeira
O Acordo Ortográfico e o texto d' Os Lusíadas
13 de Novembro de 2009
Comunicação do Senhor Prof. Doutor Justino Mendes de Almeida
Os pseudo-retratos de Camões
11 de Dezembro de 2009
Comunicação do Senhor Eng.º Eurico Brandão de Ataíde Malafaia
Incursão na Geografia - II Parte (continuação da comunicação já apresentada com o
mesmo título)
As eleições foram realizadas e a mesa ficou assim constituída:
Presidente: Prof. Doutor Arnaldo de Mariz Rozeira
Vice-Presidente: Senhor Embaixador Dr. Abel de Lacerda Botelho
Secretário: Juiz Conselheiro: Dr. Júlio Lacerda de Castro Lopo
Vice-Secretária: Dr.ª. Maria Teresa Pires.
5.27 SECÇÃO DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E ECOLOGIA
Presidente: Prof. Doutor Sérgio Claudino
Em 2009, a Secção de Ordenamento do Território e Ecologia desenvolveu as seguintes
actividades:
1.Preparação de uma publicação conjunta sobre Ordenamento do Território e Ecologia
2.Promoção das seguintes conferências:
20 de Janeiro - Conferência do Engenheiro Pompeu Santos, sobre “Planeamento da Rede
de Alta Velocidade Ferroviária, Travessia do Tejo e Estação em Lisboa. Alternativas”
10 de Março – Conferência do Dr. Pedro Sevinate Pinto sobre "O papel da Geografia e
dos Sistemas de Informação Geográfica na elaboração do Plano de Desenvolvimento da
Província da Huíla – Angola"
27 de Maio – Conferência da Dra. Ana Amado sobre "Um flash sobre a Aventura Humana
no Planeta"
9 de Novembro – Conferência do Sr. António Góis Nóbrega sobre "Estrutura Jurídica do
Processo de Urbanização e da Edificação: da Teoria à Prática".
3 de Dezembro - Conferência do Engenheiro Pompeu Santos, "Um Plano de Acção para
os Grandes Projectos de Obras Públicas"
Foi eleita a seguinte Mesa da Secção, para 2010:
Presidente – Sérgio Claudino
Vice-Presidentes – José Correia de Matos e José Tudela
Secretários – Luís Baltazar e Pedro Sevinate Pinto Lopes
5.28 SECÇÃO DE TRANSPORTES
Presidente: Prof. Eng. João Quaresma Dias.
Durante o ano de 2009 podem destacar-se as seguintes acções e actividades levadas a cabo
na Secção de Transportes:
1. Foram propostos novos Sócios ampliando-se, assim, não só a Secção mas a própria
Sociedade de Geografia.
2. Foram efectuadas 10 reuniões/encontros mensais com almoço no restaurante da
Sociedade.
3. Foram realizadas, com assinalável êxito e à semelhança dos anos seguintes
conferências/colóquios:



“Impactos ambientais das três possíveis travessias ferroviárias do Tejo (TTT):
ponte para o Barreiro, túnel para o Montijo, e travessia na zona de Alverca”.
Oradores: Prof. Nunes da Silva, do IST e vereador da CML, o Prof. Mário Lopes,
do IST e da ADFER, o Eng. Luís Cabral da Silva e o Prof. Fernando Carvalho
Rodrigues em 10 de Dezembro de 2009
 “O Fecho da Golada: viabilidade e custos da obra; vantagens e inconvenientes”;
intervenientes: o Prof. António Diogo Pinto, do IST e da SGL, o Eng. José
Cerejeira, o Prof. António Carmona Rodrigues, da UNL e o Dr. Manuel Frasquilho
da Administração Porto de Lisboa, em 3 de Outubro de 2009.
 “Contributo para um Plano Integrado de Transportes Nacional” em que foi orador
o Senhor Engenheiro Luís Cabral da Silva, em 16 de Junho de 2009.
 “A Pirataria no Século XXI”, palestra e debate promovido em 7 de Abril de 2009
em que foram oradores a Dra. Alexandra von Böhm-Amolly de Mello e o Senhor
Cap. Fragata Portela Guedes e a moderação a cargo do Senhor V/Almirante
Alexandre da Fonseca. Promoção conjunta da Comissão de Relações
Internacionais, e pelas Secções de Geografia dos Oceanos e dos Transportes.
Finalmente foram realizadas, em Dezembro de 2009, novas eleições na Secção, tendo desta
vez, o Professor Quaresma Dias, decidido não se recandidatar, novamente, ao fim de cinco
mandatos (dez anos) de Presidência consecutiva.
Se, em cada nova eleição se foi refrescando a constituição da Mesa pela entrada de um
novo Membro, chegou-se agora a um tempo em que o refrescamento da Secção de
Transportes, o desenvolvimento e a implementação de novas ideias passa necessariamente
pela eleição de um novo Presidente.
A mesa da Secção, para o próximo biénio ficará constituída como segue:
Presidente: Sr. Almirante Balcão Reis
V. Presidente: Sr. General Lemos Ferreira
Secretária-da-Mesa: Sr.ª Professora Dr.ª Alexandra von Böhm-Amolly de Mello
Vogal: Sr. Professor Doutor José Augusto Felício
Vogal: Sr. Cte. Rui Ortigão Neves
Finalmente, manter-se-á o Sr. Professor Doutor Quaresma Dias como representante da
Secção de Transportes na Comissão de Redacção do Boletim da SGL para o próximo
biénio.
5.29 SECÇÃO DE TURISMO.
Presidente: Mestre Ana Cristina Pereira Neto
Não tendo sido produzidas reuniões alargadas, por motivos alheios à secção, os seus
membros foram reunindo periodicamente para debater assuntos relacionados com a
actualidade de temas sugeridos pelo sistema turístico.
Para o ano de 2010 foi eleita a lista para a mesa da assembleia-geral com a seguinte
composição:
Presidente: Professora Mestre Ana Pereira Neto
Vice – Presidente: Professor Mestre João Martins Vieira
Secretária – Professora Doutora Maria João Pereira Neto
Vice – Secretário: Professor Dr. Manuel Rosado Caldeira Pais
6. BIBLIOTECA.
Director: Prof. Dr. Fernando Castelo-Branco Chaves.
Director: Prof. Dr. Fernando Castelo Branco
A Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa (BSGL) foi este ano frequentada por
2403 leitores, número bastante idêntico ao do ano transacto (2401). Manteve-se assim uma

média de 218 leitores mensais e 11 leitores diários. Os meses com maior afluência foram
Novembro (239 leitores) e Abril (234 leitores).
Os leitores não sócios, quando se dirigem à BSGL pela primeira vez, preenchem fichas de
inscrição, das quais resulta uma vasta gama de informação que, embora de uma forma
sintética, se revela útil divulgar. Assim, verificou-se que em 2009 houve um ligeiro
acréscimo neste grupo, 97 em 2008, 117 em 2009.
A sua nacionalidade distribuiu-se do seguinte modo: Portuguesa – 71, Países da CPLP –
32 (Brasileira – 18, PALOP – 13, Timor – 1), europeia – 8, sendo os restantes de
nacionalidades variadas.
Quando se analisam os dados referentes ao fim a que se destinam as pesquisas destes
investigadores, verifica-se que a maioria – 54,67%, realizava pesquisas académicas,
18,80% trabalhos universitários de Licenciatura, 17,94% teses de Doutoramento, 15,38%
teses de Mestrado, 1,70% teses de Licenciatura e 0,85% trabalhos de Pós-Doutoramento.
Quanto a outros fins há a salientar 20,51% de pesquisas para publicações, 4,27% para
projectos de Arquitectura e Urbanismo nos PALOP, 2,56% para conferências, igual
percentagem para cursos técnicos, 0,85% para trabalhos jornalísticos, englobando os
restantes 14,52% investigações particulares e outras.
Especificamente sobre as teses de doutoramento, para que não se alongue a lista de temas,
refira-se apenas que o seu âmbito foi bastante diversificado, embora as questões africanas
continuem a preponderar.
Relativamente aos estabelecimentos de ensino de origem dos novos investigadores,
salientem-se as mais representativas: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mas
também as universidades de Évora, Coimbra, Autónoma e Lusíada. Quanto às
Universidades estrangeiras, podem referir-se as Universidades Federais do Ceará, Bahia,
Paraná e Fulminense, Universidade Estadual de Campinas, Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul, ou ainda a École des Hautes Études en Sciences Sociales
(Paris), Jaisho University (Tokyo), European University Institute (Florença), University of
Minnesota, entre outras.
Em 2009, deram entradas na BSGL 560 monografias, ultrapassando-se assim um total de
67 000 títulos. Destas, 516 foram oferecidas, 43 foram permutadas pelo Boletim e apenas 1
comprada.
Das ofertas, há a destacar, pelo número em questão, as efectuadas pela Câmara Municipal
de Lisboa, pela Assembleia da República e, a título individual, pelo Senhor Eng.º João
Mimoso Loureiro. Refira-se que 130 destes títulos foram pedidos directamente aos
editores.
Pela singularidade dos documentos oferecidos, destaquem-se duas cartas de Moçambique
datadas de 1909 (da autoria do então Major de Cavalaria Manuel de Oliveira Gomes da
Costa) oferecidas pelo Senhor Tenente Coronel de Artilharia João José de Sousa Cruz. O
Senhor Dr. Hermínio Pereira Dias ofereceu um relatório datado de 23-08-1961 relativo ao
fim da soberania portuguesa em S. João Baptista de Ajudá. O Dr. Mário Beja Santos
entregou para o acervo da BSGL, um conjunto documental referente à antiga colónia da
Guiné. Por seu turno, o Prof. Doutor Carlos Lopes Bento ofereceu documentação sobre
Moçambique.
Como é do conhecimento geral, toda esta nova documentação é registada numa base de
dados informática, que se conta poder brevemente disponibilizar “on-line”.
Para além destas novas entradas, também alguns registos manuais foram transferidos para
registos informáticos, o que aliás, tem vindo a acontecer nos últimos anos. Deste modo,
alcançou-se o número de 32 148 registos informáticos. Fizeram-se, este ano, 4 465 registos
de monografias, 2 493 registos analíticos e de 16 publicações em série. Iniciou-se ainda a

catalogação informática da vastíssima colecção de Atlas da cartoteca, tendo sido realizados
cerca de 100 registos.
A actividade da BSGL não se limitou ao atendimento e acompanhamento de leitores, ou à
catalogação das monografias e revistas chegadas diariamente. À semelhança do que já
aconteceu em 2008, em 2009 a BSGL organizou algumas mostras bibliográficas, que se
julga terem sido de grande utilidade para a divulgação do seu acervo, aproximação e
cooperação com várias secções da SGL, e outros grupos externos a esta Sociedade, para
além de terem proporcionado o tratamento bibliográfico mais aprofundado de algumas
temáticas e autores.
Foram 3, as mostras bibliográficas organizadas em 2009, em cooperação com secções da
SGL. Em Outubro, por ocasião da comemoração do 1º Centenário da Morte de António
Augusto da Rocha Peixoto, organizada pela Secção de Etnografia, a BSGL catalogou 41
trabalhos do autor e 24 sobre o mesmo. Partindo desta catalogação, escolheram-se alguns
dos trabalhos mais significativos, tendo estes sido expostos junto ao Anfiteatro Adriano
Moreira.
O mesmo aconteceu relativamente ao 2º Centenário do nascimento de Charles Darwin e
150 anos da publicação “A Origens das Espécies”. Catalogaram-se 11 obras do autor e 59
sobre o mesmo. Em simultâneo, com as conferências organizadas pela Secção de
Antropologia e Arqueologia realizadas em Novembro, esteve patente uma mostra no
quarto andar e posteriormente, até ao fim do ano na própria Biblioteca. Um dos aspectos
mais relevantes divulgado por esta mostra, foi o facto de Charles Darwin ter sido sócio
correspondente desta Sociedade. Foi ainda elaborado folheto desdobrável com a principal
bibliografia e um outro com cronologia relativa ao autor.
Em cooperação com a Secção de Agricultura, realizou-se também uma pequena mostra
bibliográfica, visitável em Dezembro deste mesmo ano. A selecção ficou a cargo desta
Secção, tendo como ponto de partida uma bibliografia temática fornecida pela BSGL que
contava com 1713 registos.
Devido ao sucesso destas mostras, principalmente as organizadas em parceria com as
diversas Secções da SGL, a Biblioteca preparará em 2010 as seguintes: 1º Centenário da
Morte de Sousa Viterbo; 1º Centenário do Nascimento de Ernesto Veiga de Oliveira; 2º
Centenário do Nascimento de Alexandre Herculano; 1º Centenário da Implantação da
República, Cinquentenário da morte de Eduardo de Noronha.
A BSGL participou ainda na Exposição alusiva aos 50 anos da morte de Gago Coutinho, a
cargo do Museu. Para a Exposição comemorativa da visita do imperador da Etiópia Hailé
Selassié I, organizada pelo ISCTE e patente na SGL, a Biblioteca cedeu algum material
bibliográfico.
Apresentou-se também alguma cartografia durante as visitas realizadas à SGL.
Cronologicamente, foram as seguintes:
Março – Alunos de Mestrado em Arquitectura do ISCTE; Grupo de alunos de uma escola
de Cascais; Abril – Grupo do Cazaquistão; Maio – Grupo Amigos de Lisboa; Setembro –
Membros da Sociedade Histórica do Século XVIII; Investigadores australianos; Novembro
– Alunos da Universidade Lusófona; Participantes do Congresso Ibérico de Geografia;
Dezembro – Sócios da Sociedade Histórica da Independência de Portugal; Alunos de uma
escola da Damaia.
Para além destas visitas, refiram-se as cerca de 60 realizadas por outros grupos que
incluíram a Biblioteca e foram acompanhados pelo Prof. Doutor João Pereira Neto.
A BSGL cooperou ainda com outras instituições, cedendo, a título de empréstimo, alguns
documentos para figurarem em exposições.

Para a exposição sobre o arquitecto Miguel Ventura Terra, realizada na Assembleia da
República, inaugurada em Março, a BSGL cedeu uma edição dos Lusíadas, que teve a
participação da referida personalidade.
À Fundação Jorge Álvares, cedeu-se o documento intitulado: “Declaração de Lourenço
José dos Santos, Capitão do Brigue Temerário, em como na viagem de Macau para Lisboa
a embarcação transportava chá, …”, para figurar na exposição “Macau: Encontro de
Culturas”, patente ao público em Dezembro na Fundação Calouste Gulbenkian.
Algumas obras da BSGL foram também seleccionadas e incluídas numa exposição
temporária organizada pelo Museu da Presidência da República, que retratou o
enquadramento histórico, arquitectónico e científico dos antigos viveiros de pássaros e
cascata dos jardins do Palácio de Belém, entre Julho e Dezembro.
Atendendo à necessidade de conservação do património existente nesta Biblioteca, muitas
obras foram reencadernadas, procedeu-se à reorganização e arrumação do acervo
bibliográfico bem como da sua limpeza. Ainda de mencionar que a cartografia tem sido
alvo de um acondicionamento em capas acid-free, o que simultaneamente facilita o seu
manuseamento e evita a sua deterioração.
Por último, de referir que 27 documentos cartográficos foram reproduzidos a pedidos dos
nossos leitores, com vista a serem utilizados em teses e publicações.
7. MUSEU ETNOGRÁFICO:
Director: Prof. Doutor João Pereira Neto
Curadora: Doutora Manuela Cantinho
O Museu tem vindo a desempenhar a sua actividade nas diversas vertentes com
regularidade.
I – Investigação
1. Conclusão do projecto EXPLORA II – FCT/PPCDT/HEC/60706/2004 (01-012008 a 31-12.2009)
2. Divulgação do Projecto EXPLORA em publicações nacionais e estrangeiras.
3. CANTINHO, Manuela, “Relatório Final – Componente Científica”, Projecto:
FCT/PPCDT/HEC/60706/2004.
4. CANTINHO, Manuela, Candidatura de um projecto em Todos os Domínios
Científicos, FCT/PTDC/AFR/112309/2009 “As Colecções Moçambicanas da SGL:
Património Museológico e construção de saberes nos finais do séc. XIX
(EXPLORA II)
5. Organização da Exposição “Memórias de um Explorador” a inaugurar brevemente.
II – Estudo, conservação e reinstalação das colecções
Deram-se por concluídas as tarefas de conservação curativa e de restauro da colecção
etnográfica Henrique de Carvalho.
III - Divulgação
1. Foram publicadas no Boletim da SGL as actividades desenvolvidas no âmbito do
projecto EXPLORA.
2. Procedeu-se à divulgação do Museu através de entrevistas a rádio e televisão,
catálogos de exposições e órgãos de comunicação escrita.
3. Foram realizadas várias visitas guiadas a sócios e não sócios, nomeadamente a
estudantes e professores do ensino secundário e ensino superior, investigadores
nacionais e estrangeiros. Visitaram o Museu da SGL diferentes associações que
integraram na sua maioria grupos de aposentados. O Museu organizou ainda, na
primeira terça-feira de cada mês visitas guiadas a sócios.
4. O Museu organizou os seguintes eventos expositivos:

No âmbito das Comemorações do Cinquentenário da Morte do Almirante Gago Coutinho,
em Fevereiro de 2009 o Museu organizou a exposição "O Espólio Gago Coutinho da
Sociedade de Geografia de Lisboa".
5. Comunicações:
CANTINHO, Manuela, “África: A Medicina Tradicional e as colecções etnográficas da
SGL” Comunicação apresentada a 29 de Outubro de 2008 no âmbito do WORKSHOP
PLANTAS MEDICINAIS E PRÁTICAS FITOTERAPÊUTICAS NOS TRÓPICOS
(Auditório do IICT).
CANTINHO, Manuela, "A Arte de Produzir Fragmentos” integrada no IV Ciclo de
Conferências “Falar de África” - Mesa redonda: África Imaginada. Da história dos
objectos aos objectos da história, IICT, 30 de Junho de 2009.
CANTINHO, Manuela, "O Espólio Gago Coutinho da Sociedade de Geografia de Lisboa",
comunicação apresentada no âmbito das Comemorações do Cinquentenário da Morte do
Almirante Gago Coutinho, realizadas na SGL em 17 de Fevereiro de 2009.
CANTINHO, Manuela, "O Espólio Gago Coutinho da Sociedade de Geografia de Lisboa",
integrada no IV Ciclo de Conferências “Ciência nos Trópicos”, Mesa redonda: Espólio
Gago Coutinho do IICT e na SGL.
CANTINHO, Manuela, “O Património Científico da SGL”no âmbito dos Seminários sobre
“Património Científico Português - 2009” organizados pelo Museu da Faculdade de
Ciências de Universidade de Lisboa
6. Publicações:
CANTINHO, Manuela, “Relatório Final – Execução Material, Projecto
FCT/PPCDT/HEC/60706/2004
CANTINHO, Manuela, "As Figuras Korwar do Museu da Sociedade de Geografia de
Lisboa", Lisboa, BSGL, Série 126ª-N.ºs 1-12, 2008, pp. 240-246.
CANTINHO, Manuela, "As Contas Chevrons da Sociedade de Geografia de Lisboa:
Rosettas Tricolores (Séc. XV e XVI), Lisboa, BSGL, Série 126ª-N.ºs 1-12, 2008, pp. 247251.
CANTINHO, Manuela, "O Espólio Gago Coutinho da SGL", BSGL (entregue p/
publicação)
IV – Laboratório/Estúdio de Fotografia
O Laboratório de Fotografia do Museu procedeu ao levantamento de todas as actividades
realizadas na SGL durante o ano de 2009. Destacamos:
1. Realização de c. 300 imagens digitais dos objectos que constituem a colecção
Henrique de Carvalho, bem como de todas as fases de conservação e restauro a que
os objectos foram sujeitos.
2. Execução de fotos do acervo museológico, em médio e grande formato, para
publicação em catálogos. Cobertura fotográfica dos restauros efectuados na
colecção Henrique de Carvalho de forma muito completa, durante as etapas de
intervenção até ao resultado final.
3. Execução fotográfica (analógica e digital) dos pedidos feitos pelos leitores da
biblioteca (mapas e livros), para teses, investigação etc., o que se tem vindo a
traduzir em proventos para a SGL,
4. Execução de fotos do acervo museológico, em médio e grande formato, em
satisfação de pedidos nacionais e estrangeiros, para catálogos de exposições,
jornais, revistas etc., igualmente com benefícios financeiros para a SGL.
5. De toda a actividade fotográfica o arquivo da SGL sai enriquecido em 2009, com
mais umas centenas de imagens.
6. Continuação de conferência dos conteúdos da fototeca e digitalização dos mesmos,
7. Cobertura fotográfica de algumas actividades da SGL.

8. DEPÓSITO DE PUBLICAÇÕES E ÍNSIGNIAS
Das edições existentes na Sociedade em depósito foram vendidas 106 publicações, 2 CDROM dos “Tesouros cartográficos da SGL”, 18 medalhas e 6 pratos comemorativos dos
130 anos da SGL.
Como é costume, foram cedidas gratuitamente algumas publicações, por razões de
prestígio, a entidades cujas características justificaram essa cedência.
No decorrer do ano 2009 venderam-se 11 colares e 6 alfinetes de lapela da Sociedade de
Geografia de Lisboa
9. MOVIMENTO DE SÓCIOS
Durante o ano 2009 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 14 Sócios que faleceram no decorrer do ano 2009.
Muitos deles foram figuras de relevo na vida pública portuguesa.
Registam-se os seus nomes:
Nº
15079
17802
17825
17978
18084
18405
18635
18836
18865
18943
19045
19105
19141
19191

NOME
Cte. Henrique Alexandre da Fonseca
Tem. Cor. José Pedro de Sucena (Conde de Sucena)
Eng. Luís Guimarães Lobato
Alm. António Emílio Ferraz Sacchetti
Nuno Luís de Carvalho Daun e Lorena
Cor. César Gadanho Freire de Andrade
Dr. Valter Valdemar Pego Marques
Dra. Maria Dulce Coelho de Matos
Prof. Doutor Manuel Augusto da Costa Martins
Prof. Dr. Armando Santinho Cunha
Cte. Jaime Túlio Saldanha da Cruz
Eng. José António Cartaxo Vicente
Dr. Francisco Augusto C. Sacadura Cabral
António Santos Ferreira

Movimento de Sócios durante o ano 2009 foi:
Sócios existentes em 31.12.2008......................... 1434
Efectivo (reentraram).......................................... + 4
Eleição de sócios em 5 de Maio de 2009............ + 32
Eleição de sócios em 30 de Novembro de 2009 + 20 +1490
Sócios Falecidos.................................................. - 14
Declinaram a qualidade de sócio..........................- 11__
Sócios existentes em 31.12.2009
1465
10 – QUADRO DE OURO
Por no ano 2009 terem completado 50 anos de vida associativa, sem interrupção, foram
inscritos no Quadro de Ouro os seguintes sócios:

16500 Alm. Alfredo de Oliveira
16516 Alm. Rogério Silva Duarte Geral de Oliveira
11 – QUADRO DE HONRA
Nos termos do § 2º do artigo 18º do Estatuto foram inscritos no Quadro de Honra, os
seguintes sócios por terem completado 25 anos de efectividade, sem interrupções:
18575
18576
18577
18578
18581
18582
18584
18586
18589
18590
18591
18597
18598
18602
18606
18618
18620
18625
18626
18627
18629

Dr. Duarte Seixas da Costa Cabral
Dr. Emilio Rui da Veiga Peixoto Vilar
Dra. Fanny Xavier da Cunha
Cte. Fernando Loureiro de Sousa
Dr. Joaquim Emilio da Amaral Cabral
Eng. José Carlos Gonçalves Viana
Dr. José Filipe Dias da Costa Menéndez
Prof. Doutor José Vitorino de Pina Martins
Alm. Manuel Eduardo Leal Vilarinho
Dra. Maria do Céu Fernandes Soeiro Pinto
Dr. Ronald Charles Wolf
David José Sancho da Costa Reis
Fernando Daniel Ferreira Lima
Dra. Joana Helena Pereira Leite
Arqto. José Nicolau de Sousa Tudella
Cte. Virgilio Roma Pitta Barros
Alm. Álvaro Taveira Toste da Silva Cardoso
Dra. Celeste Pinto Costa Martins
Eduardo Filipe Correia de Almeida Nunes
Fernando Venâncio Peixoto da Fonseca
Prof. Dr. Manuel Alexandre Ferreira Pinto de Abreu

12 – MOVIMENTO DA SECRETARIA
Durante o ano foram recebidos e registados 360 ofícios e cartas.
No mesmo período foram expedidas as seguintes espécies:
Cartas.................................................. 227
Circulares...........................................
300
Convocatórias para reuniões....................651
Convites Conf. e Actos Públicos.......
459
1637
É de salientar que durante o ano foram recebidos e enviados muitos e-mails de difícil
contabilização.

COMISSÃO REVISORA DE CONTAS
Exmos. Consócios
No cumprimento das normas legais e de preceitos estatutários a Comissão Revisora de
Contas apreciou os documentos relativos ao exercício de 2009, tendo acompanhado, no
âmbito da sua competência, os principais actos de gestão da Sociedade. Em consequência
do que emite o seguinte parecer:
A Comissão não quer deixar de salientar a segunda visita do Presidente da Republica a esta
casa, no âmbito da Sessão Solene Comemorativa dos 140 anos do nascimento do
Almirante Gago Coutinho e dos 50 anos da sua morte.
Foram inúmeras as manifestações culturais ocorridas no decurso de 2009, varias em
ligação com outras instituições portuguesas e estrangeiras, o que veio demonstrar o
crescente dinamismo desta Sociedade e a sua importância no âmbito da partilha de
conhecimento cientifico ao que não é alheio a entrada regular de novos sócios nos últimos
anos.
O esforço empreendido pela Direcção pela cobrança de quotas atrasadas e a exclusão de
sócios permite uma melhor clarificação no montante efectivamente quotizado.
A Biblioteca tem vindo no decurso da última década, a efectuar um trabalho sistemático de
restauro e informatização do seu espólio permitindo-lhe, já em 2009, ter um papel activo
em diversas manifestações culturais, quer na Sociedade quer em empréstimos a outras
instituições.
Para finalizar a Comissão alegra-se pelo “site” da Sociedade na internet, instrumento
fundamental de comunicação com os sócios e a sociedade civil.
É de realçar a gestão criteriosa e prudente da Direcção que permitiu que a Sociedade não
sofresse danos financeiros avultados. Porem, a Comissão adverte da importância de se
manter uma gestão prudente perante a actual conjuntura económica.
É em consequência de parecer que:
1. A Direcção receba um voto de louvor pelo seu empenhamento e eficácia;
2. Aos colaboradores da Sociedade seja testemunhado o nosso agradecimento;
3. A todos os funcionários da Sociedade seja testemunhada a nossa consideração e
estima;
4. Ás Comissões e Secções seja significados o nosso apreço e reconhecimento pelo
seu dinamismo;
5. O Relatório e as Contas sejam aprovados.

