Excelentíssimos Consócios
1. Considerações Gerais
Como vem sendo hábito, a actividade sócio-cultural das várias Comissões Gerais e Secções
Profissionais, foi ampla e diversificada ao longo do ano 2013.
Em síntese pode dizer-se que se realizaram noventa e três conferências, colóquios, mesas redondas,
workshops e jornadas do mais variado tipo, tendo sido de realçar o interesse de todas as Comissões e
Secções na sua organização e realização.
Mas para além destas manifestações culturais que são adiante referidas em pormenor devo salientar,
para além delas, algumas outras que tiveram maior abrangência e projecção não só intra-muros como
para o exterior da sociedade.
Começarei por mencionar a Sessão Pública de entrega do Prémio Cultura - Sociedade de Geografia
de Lisboa.
Este Prémio estabelecido em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura destinou-se a galardoar
estudos dedicados à herança cultural portuguesa, no Pais ou no Mundo, sob todas as suas formas. A
apreciação dos estudos apresentados (45 obras de autores nacionais e estrangeiros) foi realizada por
um Júri de seis membros provenientes da Academia das Ciências de Lisboa, Academia Portuguesa da
História, Academia Nacional das Belas Artes, um representante da Secretaria de Estado da Cultura e
outro da Sociedade de Geografia de Lisboa. Presidiu ao Júri o Presidente da Sociedade de Geografia
de Lisboa. Foi decisão unânime do júri atribuir o Prémio (por ordem alfabética) a Bruno Pereira de
Sousa autor da obra “A influência da obra de Pedro Nunes na náutica dos séculos XVI e XVII: um
estudo de transmissões de conhecimento”; Pedro Flôr autor da obra “A arte do retrato em Portugal
nos séculos XV e XVI” e Susana Sardo autora da obra “Guerras de Jasmim e Mogarim: a música,
identidade e emoções de Goa”.
A esta Sessão Pública assistiu o Senhor Secretário de Estado da Cultura e a Senhora Directora da
Direcção-Geral do Património Cultural.
Foi de muito interesse o Colóquio “Brasil e Portugal - Unindo duas margens do Atlântico”
promovido pelas Academias das Ciências de Lisboa, Academia Portuguesa da História, Academia de
Marinha, Academia Internacional da Cultura Portuguesa, Sociedade de Geografia de Lisboa e
Comissão Portuguesa de História Militar. As sessões culturais públicas realizaram-se,
sequencialmente em todas as instituições promotoras. Os participantes brasileiros presentes e
provenientes de várias Universidades brasileiras foram muito activos o que propiciou sessões muito
interessantes e vivas. As comunicações apresentadas estão em publicação.
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A 24 e 25 de Julho realizou-se o Congresso Internacional “A Ordem de Cristo e a Expansão” em coorganização com: o Centro de História de Além-Mar (CHAM) / Univ. Nova e Univ. dos Açores;
Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) / Univ.Católica Portuguesa; Centro de Estudos em
Ciências das Religiões (CECR) / Cátedra A Ordem de Cristo e a Expansão / Univ. Lusófona de
Humanidades e Tecnologias; Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Univ. de
Évora (CIDEHUS) / Univ. de Évora; Centro de Estudos de População, Economia e Sociedade
(CEPESE) / Univ. do Porto; e Grupo dos Amigos do Convento de Cristo (GACC). Deve mencionarse o número de participantes e o nível das comunicações apresentadas.
Como é tradicional desde que foi instituído o Dia Nacional do Mar, a 19 de Novembro (dia
consagrado a esta comemoração) a Secção de Geografia dos Oceanos realizou uma jornada sobre o
tema “O Oceano: a literacia e cidadania”. Participaram vários autores tendo sido relevantes a
presença da Marinha, investigadores ligados aos problemas das literacias em geral e nas
consequências da sua falta no exercício da cidadania plena.
A Comissão Africana, na sequência da conferência promovida em 2012 dedicada a Angola, realizou
nos dias 21 e 22 de Novembro a Conferência internacional “Cabo Verde: leituras de um país em
mudança”. Participaram vários oradores nacionais e cabo-verdianos.
A Secção de Geografia Matemática e Cartografia na sequência de actividade congénere realizada em
anos precedentes promoveu o III Colóquio Internacional de Detecção Remota: Observação da Terra.
Deve salientar-se o largo número de participantes, nomeadamente estudantes universitários que
participaram neste colóquio.
A terminar o ano, a 17 de Dezembro foi inaugurada a Exposição de Pintura “Branco e Negro” do
pintor Moita Macedo. Na Sessão Inaugural, tivemos a presença do Senhor Primeiro Ministro,
Ministro da Presidência e Assuntos Parlamentares, Ministro da Saúde, Ministro da Administração
Interna, Secretário de Estado da Cultura e de várias individualidades do mundo cultural. Na Sessão
Inaugural contou com importantes intervenções dos Profs. Guilherme de Oliveira Martins e Mário
Avelar e dos Dr. António Valdemar e Tomás Paredes. Foram lidos poemas da Moita Macedo pela
Dra. Maria Barroso e Prof. João Duque.
Durante o ano 2013 perdemos, por falecimento alguns sócios que muito deram à SGL. Seja-me
permitido referir o Eng. Saraiva e Sousa, sócio honorário da nossa Sociedade, o Cor. Carlos Gomes
Bessa e o Gen. Silvino Silvério Marques.
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Recordo dois amigos e colegas da Universidade: Luís Mendes Victor e Manuel Costa Lobo. O Eng.
Luís Crespo de Carvalho sócio tão assíduo e interessado também nos deixou.
Para todos os que partiram as minhas homenagens não esquecendo o que deram à SGL.
2. Conferências e outros actos públicos
Durante o ano de 2013 realizaram-se colóquios, conferências, sessões comemorativas, concertos e
outras atividades culturais e científicas de iniciativa da Direcção, das Comissões Gerais e Sessões
Profissionais ou, ainda, promovidas por outras entidades públicas e privadas.
As comunicações e conferências realizadas no âmbito restrito das Comissões e Secções ficam
registadas nos relatórios desses órgãos.
Nas salas da Sociedade de Geografia de Lisboa, no ano de 2013 realizaram-se os seguintes actos
públicos:
Janeiro
8 - Visita ao Museu.
9 - Lançamento do livro do ISCIA.
16 - Ciclo de Conferências “Origens e transformações da complexidade social, das primeiras
sociedades camponesas à Idade do Ferro” promovido pela Secção de Arqueologia. Foi orador o
Doutor Rui Boaventura com o tema “Nótulas de Megalitismo: a disposição dos mortos nos 4º e 3º
milénios a.n.e”.
22 - Conferência “Ordem Soberana e Militar de Malta - nove séculos de história (1113-2013) e um
peculiar estudo de falerística” promovido pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi
orador: Dr. Vítor Escudero.
22 - Reunião de advogados.
24 - Conferência “A Situação na Síria à Luz das Eleições, em Israel e as suas implicações nas
Primaveras Árabes”, promovida pela Comissão de Relações Internacionais. Foram oradores:
Embaixador Francisco Henriques da Silva e Dr. Raul Braga Pires.
28 - Conferência “Lisboa em Tempos de Guerra”, promovida pela Secção de História. Foram
oradores: Dr. José António Barreiros e Dra. Margarida Magalhães Ramalho.
31 - Conferência “Breve análise sobre regulamentos e instituições para a sanidade marítima e
portuária em Portugal, até ao início do Século XX”, promovida pela Secção de História da Medicina.
Foram oradores: D. Luísa Villarinho Pereira e Dr. José Luís Dória.
Fevereiro
2 - Conferência dos Fragateiros do Tejo
5 - Visita ao Museu

5

6 - Conferência “A Cobertura Fotográfica do Terreno com Veículos Aéreos não Tripulados”
promovida pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia. Foi orador: Sr. João Marnoto.
14 - Conferência “Implementação do Sistema Nacional de Informação de Ambiente” promovido
pela Secção de Ordenamento do Território e Ecologia. Foi orador: Doutor Luís Baltazar.
21 - Mesa Redonda O Quadro Estratégico Global e a Politica de Segurança e Defesa Europeia”
promovida pela Secção de Ciências Militares e pela Comissão Europeia. Foram oradores: General
Augusto do Espirito Santo, Prof. Doutor Fausto Robalo Amaro e TGeneral António de Jesus Bispo.
26 - Colóquio “Agentes de Navegação, Transitários e Despachantes - Actores da Cadeia Logística”
promovida pela Secção de Transportes. Foram oradores: Dr. António Belmar da Costa e Dr. Rogério
Alves Vieira.
27 - Conferência “I - Descendência Imediata de João Vaz Corte Real Navegador dos
Descobrimentos Marítimos Portugueses, Donatário de Angra e Ilha de São Jorge; II - Dom Frei
Cristóvão Moniz, Bispo de Reona e Dom João Corte Real, Bispo de Lora, dois Bispos do Séc. XVI,
com ligação familiar aos Moniz Corte Real. Ambos Bispos Coadjutores do Cardeal Infante D.
Afonso, Arcebispo de Lisboa, Administrador Perpétuo de Évora e Irmão Del Rei D. João III”
promovida pela Comissão Côrte-Real. Foi orador: Dr. João Moniz.
28 - Conferência “Amato Lusitano - um médio português da Renascença” promovido pela Secção de
História da Medicina. Foi orador. Dr. Vitor Machado Borges.
Março
2 - Jornada Pública “Memórias dos Fragateiros”, promovido pela Associação Marinha do Tejo.
6 - Visita ao Museu.
7 - Conferência “O sucesso do microcrédito: as pessoas antes do crédito” promovido pelas Secções
de Economia e de Indústria. Foi orador. Prof. Manuel Brandão Alves.
12 - Sessão Pública de entrega do Prémio Cultura - Sociedade de Geografia de Lisboa.
16 - Lançamento de livro.
19 - Conferência “A heráldica dos Bispos do Algarve na arte do seu tempo (séculos XVI, XVII e
XVIII) ” promovido pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador: Dr. Marcos
Sousa Santos.
20 - Conferência “Politicas de Emprego”, promovida pela Secção de Administração Pública. Foi
orador: Dr. Octávio Oliveira.
21 - Conferência “China, Portugal e a CPLP” promovida pela Comissão de Relações Internacionais.
Foi oradora: Profa. Doutora Carmen Mendes.
21 - Lançamento do livro “Medicina - Entre Algures e Nenhures”, do Dr. António Coutinho
Miranda, promovido pela Secção de História da Medicina.
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22 - Conferência “A Guerra Secreta no Portugal de Salazar”, promovido pela Secção de História.
Foi orador: Dr. José António Barreiro.
Abril
2 - Visita ao Museu
2 - I Congresso da Cidadania Lusófona.
2 e 3 - Congresso do Movimento Internacional Lusófono.
5 - Lançamento do livro do Prof. Pereira Brandão sobre Lusofonia.
10 - Ciclo de Conferências “Origens e transformações da complexidade social, das primeiras
sociedades camponesas à Idade do Ferro” promovido pela Secção de Arqueologia sobre o tema
“Centro e Periferia: as dinâmicas sociais e de povoamento na região da Serra d’Ossa, entre o IIIº e o
Iº milénio A.C.”. Foi orador: Dr. Rui Mataloto.
11 - Conferência “A reconstrução de um Estado - uma visão de um militar português no
Afeganistão”, promovida pela Comissão de Relações Internacionais. Foi orador: Coronel Gomes
Leitão.
15 - Seminário “A Beira Côa - História, Arte e Património”, promovido pela Secção de
Antropologia. Vários oradores.
16 - Conferência “A Falerística na Heráldica do Exército Português” promovida pela Secção de
Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador: Mestre José Sesifredo Estevéns Colaço.
17 - Workshop “Arqueologia e outras Ciências: que presente e que futuro”, promovida pela Secção
de Arqueologia. Vários oradores.
18 - Conferência “Francisco Vieira Lusitano: viaggi di fuga e di apprendistato a Roma nella prima
metà del Settecento”, promovida pela Secção de Artes e Literatura. Foi oradora: Profa. Sabina de
Cavi.
22 - Conferência “Febre Amarela, Medicina Tropical e Práticas Sanitárias: Uma História a Vôo de
Pássaro”, promovida pela Secção de História da Medicina. Foi orador: Prof. Jaime Benchimol.
23 - Concerto de fados e mornas do Prof. Silvestre da Fonseca.
23 - Conferência “Políticas de Saúde”, promovida pela Secção de Administração Pública. Foi
orador: Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo.
24 - Conferência “China à procura de um novo modelo político”, promovido pela Comissão
Asiática. Foi orador: Dr. Guilherme Valente.
30 - Conferência “Floresta Laurissilva da Madeira - Património Mundial de Portugal”. Foi orador o
Sr. Eng. Henrique Costa Neves, Vereador da Câmara Municipal do Funchal. Foi inaugurada uma
Exposição alusiva à Floresta Laurissilva na Madeira.
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Maio
3 - Sessão de Homenagem a João Augusto Silva, promovida pela Secção de Antropologia. Vários
oradores.
6 - Visita ao Museu.
8 - Conferência “Francisco António de Cieira” promovida pela Secção de Geografia Matemática e
Cartografia. Foi oradora: Profa. Maria Helena Dias.
8 - Seminário “Transportes, Inovação e Sustentabilidade”, promovido pela Secção de Transportes.
Vários oradores.
9 - Sessão de apresentação da Estratégia Nacional para o Mar (2013-2020), promovido pela Secção
de Geografia dos Oceanos. Vários oradores.
9 - Lançamento do livro do Prof. João Morais.
13 - Sessão de Lançamento do Livro “As Missões Laicas em África na 1ª República em Portugal”
da autoria do Sr. Pedro Marçal Vaz Pereira. Inauguração da Exposição histórica das Missões Laicas.
14 - Conferência “Umanesimo portoghese e Italia: intellettuali ebrei lusitani e Rinascimento”,
promovida pela Secção de Artes e Literatura. Foi orador: Prof. Fabrizio Lelli.
15 - Jornadas Diálogos entre a Literatura e as Artes. Vários oradores.
16 - Conferência “Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública”, promovida pela Secção
de Administração Pública. Foi orador: Prof. Doutor Albino Lopes.
20 - Sessão Comemorativa do Dia Europeu do Mar, promovida pela Secção de Geografia dos
Oceanos. Vários oradores.
20 - Conferência “A Exploração do Continente Americano por nautas Lusos - Côrte-Real e (?)
Cristovão Colon”, promovida pela Comissão Côrte-Real. Foram oradores: Eng. José Mattos e Silva e
Eng. António Mattos e Silva.
21 - Conferência “Ligações familiares de Ernesto Alexandre Pires Soares Bandeira de Mello
Ferreira Jordão à Sociedade de Geografia de Lisboa”, promovida pela Secção de Genealogia,
Heráldica e Falerística. Foram oradores: Dona Madalena Elizabeth Ferreira Jordão e Dr. Ernesto
Ferreira Jordão.
22 - Conferência “Georges Zbyszewski (1909-1999), geólogo e arqueólogo: uma evocação pessoal”,
promovida pela Secção de Arqueologia. Foi orador: Prof. Doutor João Luís Cardoso.
22 - Sessão Comemorativa Dia Internacional da Diversidade Biológica, promovida pela Comissão
de Protecção da Natureza e Secção de Geografia dos Oceanos. Vários oradores.
23 - Jornadas Diálogos entre a Literatura e as Artes. Vários oradores.
24 - II Seminário de Falerística, promovido pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística.
Vários oradores.
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28 - Seminário 1 “Bairro Alto: 500 anos de quotidiano”, promovido pela Secção de Estudos do
Património. Vários oradores.
29 - Conferência “Navegação às Canárias” integrado no Ciclo de Conferências das Comemorações
do 6º centenário da Tomada de Ceuta (1415). Foi orador: Cte. J. M. Malhão Pereira.
30 - Conferência “A Minucia da Pintura de Nuno Gonçalves (?) na Conceitualização Anatómica
Humana”, promovida pela Secção de História da Medicina. Foi orador: Prof. Doutor José Ferreira
Coelho.
30 - Conferência “Afonso Costa - Continuidades e Permanências na Oratória parlamentar”,
promovido pela Secção de História. Foi orador o Prof. Doutor Paulo Guinote.
Junho
4 - Visita ao Museu
4 - Inauguração da Exposição de Pintura Heráldica – Descobridores Portugueses – de Mestre
Ioannis Vlazakis, promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística.
5 - Lançamento do livro do Eng. Helder Silva sobre Consultores de Engenharia.
5 - Conferência “Do Mediterrâneo ao Atlântico” integrado no Ciclo de Conferências das
Comemorações do 6º centenário da Tomada de Ceuta (1415). Foi orador: Cte. Joaquim Alves
Gaspar.
6 - Conferência “Le Portugal, l’Europe et l’Asie au XV siècle”, promovida pela Secção de Estudos
Luso-Àrabes. Foi orador: Prof. Doutor Jacques Paviot.
6 - Lançamento do livro sobre “Coisas da China” de António Caeiro.
6 - Entrega de Prémios da Ordem dos Advogados.
7 - Sessão de lançamento de número especial da revista Inforgeo evocativo do 25º aniversário da
APG.
17 - Conferência Portugal-Marrocos: uma relação com o passado, uma parceira com o futuro”,
promovida pela Comissão de Relações Internacionais. Foi orador: Embaixador Rosa Lã.
17 - Lançamento do livro “Património Arquitetónico em Maputo” da Editora Calidoscópio.
17 - Lançamento do livro sobre actividades económicas face à iniciativa de licenciamento zero, pelo
Dr. Góis Nóbrega.
18 - Conferência “ A Heráldica do Exército Português no Séc. XXI: A colaboração com outras
Instituições”, promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador: Prof.
Doutor Paulo Morais Alexandre.
19 - Filmagem para a Novela “Sol de Inverno”.
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21 - Conferência “Razón de Estado y prácticas de gobierno: elementos de historia politicoinstitucional entre Portugal y Toscana en el siglo XVIII” promovida pela Secção de Artes e
Literatura. Foi oradora: Prof. Doutora Marcella Aglietti.
24 - Conferência “SCUT’s, Portagens e PPP”, promovida pela Secção de Transportes. Foram
oradores. Prof. Paulino Pereira, Dr. Carlos Moreno e Dr. António Ramalho.
26 - Conferência “Os desafios da Agricultura Africana”, promovido pela Secção de Agricultura. Foi
orador: Prof. Manuel Augusto Correia.
27 - Colóquio “Brasil e Portugal - Unindo duas margens do Atlântico”, promovido pelas: Academia
das Ciências de Lisboa, Academia Portuguesa da História, Academia de Marinha, Academia
Internacional da Cultura, Sociedade de Geografia e Comissão Portuguesa de História Militar.
Julho
2 - Visita ao Museu.
5 - Concerto da Universidade de Lisboa.
8 - Conferência “Quadro Estratégico Comum 2014-2020: Objetivos, Prioridades e Estrutura
Orgânica” promovida pela Secção da Indústria. Foi oradora: Dra. Maria da Piedade Monteiro
Valente.
10 - Conferência “Os Descobrimentos Portugueses na parte do Norte da América”, promovida pela
Comissão Côrte-Real”, promovido pela Comissão Côrte-Real. Foi orador: Prof. Doutor José Manuel
Garcia.
11 - Conferência “A reconfiguração do saber médico-botânico proposta por Garcia de Orta
em Colóquios dos Simples, e Drogas he Cousas Mediçinais da Índia (Goa, 1563)”, promovida pela
Secção de História da Medicina. Foi oradora: Prof. Doutora Teresa Nobre de Carvalho.
11 - Lançamento do livro “Processo Ritual e Tradição em Portugal - A partir da cultura da Zona de
Riba Côa - Figueira de Castelo Rodrigo - (II Volume)”, da autoria do Prof. António Vermelho do
Corral. A apresentação foi feita pelo Prof. Cat. João Pereira Neto.
16 - Conferência “Peculiaridades Falerísticas Luso-Árabes em Homenagem ao Instituto Luso-Árabe
para a Cooperação” promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador: o Dr.
Vítor Escudero.
16 - Lançamento do livro do autor Zagálo pela Editora Cosmos a “A Cumeada dos Mantos”.
19 - Conferência “Desenvolvimento humano em Angola e cooperação”, promovido pela Comissão
Africana. Foi orador: Prof. Doutor Paulo de Carvalho.
24 e 25 - Congresso Internacional “A Ordem de Cristo e a Expansão”, promovido pela Secção da
Ordem de Cristo e a Expansão em co-organização com: Centro de História de Além-Mar (CHAM) /
Univ. Nova e Univ. dos Açores; Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) / Univ.Católica
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Portuguesa; Centro de Estudos em Ciências das Religiões (CECR) / Cátedra A Ordem de Cristo e a
Expansão / Univ. Lusófona de Humanidades e Tecnologias; Centro Interdisciplinar de História,
Culturas e Sociedades da Univ. de Évora (CIDEHUS) / Univ. de Évora; Centro de Estudos de
População, Economia e Sociedade (CEPESE) / Univ. do Porto; e Grupo dos Amigos do Convento de
Cristo (GACC).
25 - Conferência “Dietética na tratadística hipocrática. Contributo da medicina grega antiga para a
História da Alimentação e da Dieta”, promovida pela Secção de História da Medicina. Foi oradora:
Profa. Carmen Soares.
Setembro
3 - Conferência “Espanha, um país de diversidade paisagística”, promovida pela Secção de
Ordenamento do Território e Ambiente. Foi orador o Prof. Manuel Santos-Olmo.
10 - Visita ao Museu.
21 - Lançamento do livro do José Rodrigues dos Santos. Editora Gradiva.
21 a 28 - Visitas ao Museu Lisbon Week.
24 - Conferência “A Desunião Europeia - Here we go again?”, promovida pela Comissão de
Relações Internacionais. Foi orador o General José Freire Nogueira.
25 - Conferência “A Carreira da Flandres no desenvolvimento da Marinha de Transporte” integrado
no Ciclo de Conferências das Comemorações do 6º centenário da Tomada de Ceuta (1415). Foi
orador: Cte. Filipe Mendes Quinto.
25 - Concerto Orquestra Metropolitana de Lisboa.
26 - Conferência “Recursos Naturais, desenvolvimento e democracia. O caso de Moçambique”,
promovida pela Comissão Africana. Foi orador o Prof. Doutor João Mosca.
26 - Conferência “A História da Enfermagem Comunitária em Portugal: as visitadoras sanitárias”,
promovido pela Secção de História da Medicina. Foi oradora a Enf. Ana Paula Gato.
27 - Celebração Pública “Dia Internacional da Literacia”, promovido pela Secção de Geografia dos
Oceanos. Vários oradores.
30 - Conferências “Os Espaços Estratégicos de Interesse Nacional” e “A Segurança e Defesa no
Espaço Europeu” promovidas pelas Comissão Europeia e pela Secção de Ciências Militares. Foram
oradores: TCor. J. Brandão Ferreira e Embaixador Rosa Lã.
Outubro
1 - Visita ao Museu.
2 - Lançamento do livro do Prof. Mário Cordeiro sobre “A História dum percurso de vida”.
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3 - Conferência “Humanistas, mercadores e cristãos novos: a circulação de homens, livros e ideias
na Europa de Quinhentos”, promovida pela Secção de Artes e Literatura. Foi orador o Prof. António
Andrade.
9 - Workshop 4 “Percurso de investigação arqueológica em Portugal: do Megalitismo à Idade do
Bronze”, promovido pela Secção de Arqueologia. Vários oradores.
21 - Lançamento do livro da Dra. Teresa Seabra sobre os Sindicatos.
22 - Jornadas 2 “Ex-Libris: património (i)material entre o verbo e a imagem” promovidas pela
Secção de Estudos do Património. Vários oradores.
23 - Conferência “A arte da Guerra no início do século XV” integrado no Ciclo de Conferências das
Comemorações do 6º centenário da Tomada de Ceuta (1415). Foi orador: Prof. Doutor Gouveia
Monteiro.
24 - Conferência “A problemática da instrução do seculo XVIII”, promovido pela Secção de
Instrução Pública. Foi oradora a Prof. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos.
24 - Lançamento do livro do Prof. Pinto Leite sobre “Lápis da Memória”.
28 - Conferência “O Sistema financeiro brasileiro no contexto das relações entre Portugal e o
Brasil”, promovido pela Comissão Americana. Foi orador o Prof. Doutor Joaquim Ramos Silva.
30 - Conferência “A Real Ordem da Torre de Espada de D. João VI: Mitos e Realidade”, promovida
pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Eng. António Trigueiros.
31 - Conferência “Mediterrâneo árabe/potencial e risco para o Portugal económico”, promovido
pelas Secções da Economia e da Indústria. Foi oradora a Dra. Maria João Tomas.
Novembro
5 - Visita ao Museu.
6 - Conferência “Reflexões de um Antropólogo Cultural, no início do Século XXI sobre o livro
«Privilégios de Nobreza e Fidalguia de Portugal», publicado no início do século XIX por Luís da
Silva Pereira Oliveira”, promovida pelas Secções de Estudo do Património e Arqueologia. Foi orador
o Prof. João Pereira Neto.
7 - Conferência “O Bronze do Sudoeste: uma visão a partir da margem esquerda do Guadiana”,
integrado no Ciclo de Conferências “Origens e transformações da complexidade social, das primeiras
sociedades camponesas à Idade do Ferro” promovido pela Secção de Arqueologia. Foi orador o
Doutor António Monge Soares.
7 - Congresso de Neurologia.
13 - Conferência Comemorativa dos "150 anos da Associação Internacional de Geodesia"
promovida pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia. Foram oradores os: Eng.º João Agria
Torres, Eng.º José Nuno Lima e Eng.ª Manuela Vasconcelos.
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14 - Conferência “Queijos tradicionais portugueses. Origem, territórios e propriedades”, promovida
pela Secção de Agricultura. Foi orador o Dr. António Pedro Louro Martins.
15 - Conferência “Áreas Protegidas, que futuro?”, promovida pela Comissão de Protecção da
Natureza. Foi oradora a Eng.ª Sofia Castel-Branco da Silveira.
19 - Jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar sobre o tema “O Oceano: Literacia e
Cidadania”, promovida pela Secção de Geografia dos Oceanos. Vários oradores.
20 - Conferência “Ceuta inexpugnável na visão árabe” integrado no Ciclo de Conferências das
Comemorações do 6º centenário da Tomada de Ceuta (1415). Foi orador: Prof. João Pereira Neto.
21 e 22 - Conferência Internacional “Cabo Verde: Leituras de um país em Mudança, promovida
pela Comissão Africana”. Vários oradores.
25 - Conferência “Os Italianos e a Inquisição Portuguesa: os Homens, as Ideias e as Mercadorias
(sécs. XVI-XVII) ”, promovida pela Secção de Artes e Literatura. Foi oradora a Profa. Isabel
Drummond Braga.
26 - Seminário 3 “Bairro Alto: 500 anos de quotidiano” promovido pela Secção de Estudos do
Património. Vários oradores.
27 - Conferência “Do Morgado da Ribeira de Moinhos à Quinta do Cabral – quatro séculos de
História de uma multissecular Família”, promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e
Falerística. Foi orador o Dr. José Filipe Menéndez.
28 - Conferência “Aspectos da Contribuição Portuguesa Para o Progresso da Medicina”, promovida
pela Secção de História da Medicina. Foiu orador o Prof. J. P. Paiva Boléo Tomé.
29 - Conferência " Políticas de Igualdade de Género", promovida pela Secção de Administração
Pública. Foi oradora Dra. Fátima Duarte.
29 e 30 - Concertos Vodafone Mexefest.
Dezembro
2 - Conferência “Cooperação Técnico-Militar com os PALOP. Da concepção à globalização na
década de 90. Situação actual”, promovida pela Secção de Ciências Militares. Foram oradores:
TGeneral António Gonçalves Ribeiro, Dr. Nuno Pinheiro Torres e o Coronel Rodrigues Pinheiro.
3 - Visita ao Museu.
4 - Conferência “As práticas funerárias do Neolítico Final à Idade do Bronze no interior Alentejano:
reflexões para a nova agenda” integrada no Ciclo de Conferências sobre “Origens e transformações
da complexidade social, das primeiras sociedades camponesas à Idade do Ferro” promovido pela
Secção de Arqueologia. Foi orador o Doutor António Carlos Varela.
5 - Conferência “A Desconstrução Histórica de Portugal”, promovida pela Secção de História. Foi
orador o S TCor. João Brandão Ferreira.

13

5 e 6 - III Colóquio Detecção Remota: Observação da Terra, promovido pela Secção de
Geografia Matemática e Cartografia. Vários oradores.
6 - Lançamento da Memória nº 14 “Angola: Leituras de um País em mudança”. A obra foi
apresentada pelo Prof. Doutor Ilídio do Amaral.
9 - Conferência "Elaboração de um Índice de Risco Tecnológico para Determinação de
Responsabilidade Ambiental”, promovida pela Secção de Ordenamento do Território e Ecologia. Foi
orador o Doutor Carlos Mata Martins.
10 - Lançamento do livro A CRUZ DE FOGO - Amor e Ódio em Goa no Tempo de Garcia de Orta,
de Edila Gaitonde, no âmbito das comemorações dos 450 anos da 1.ª edição da obra Colóquios dos
Simples e Drogas da Índia, de Garcia de Orta, promovido pela Comissão Asiática. Foi apresentado
pela Prof.ª Doutora Ana Cristina Costa Gomes.
10 - Lançamento do livro do Dr. Raúl Braga Pires sobre o Magreb.
11 - Concerto do Prof. Silvestre da Fonseca.
12 - Concerto da Banda do Exército.
12 - Seminário 4 sobre “A água entre a (i) imaterialidade e a (sobre) vivência” promovido pelas
Secções de Estudos do Património e de Etnografia. Vários oradores.
13 - Conferência “A recusa de Dom Manuel I em 1503 a Vasco Annes Corte Real”, promovida pela
Comissão Côrte-Real. Foi orador o Juiz Conselheiro Bernardo Fisher Sá Nogueira.
17 - Inauguração da Exposição de Pintura “Branco e Negro”, do pintor Moita Macedo.
18 - Conferência “A Heráldica nas Casas Senhoriais de Fonte Arcada (Sernancelhe) ”, promovida
pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Dr. Domingos de Almeida
Machado.
19 - Conferência integrada na celebração do Ano internacional da Cooperação pela Água promovido
pela ONU para 2013, no âmbito da Secção de Proteção da Natureza com as seguintes intervenções:
- “ O Solo em Portugal: A sua diversidade e importância para a conservação da água”. Foi orador
Eng. Eugénio Menezes Sequeira. “O Caso - Estudo de Castro Verde na conservação da Água, solo e
biodiversidade”. Foi oradora a Dr.ª Sónia Fragoso.
19 - Conferência “A China a Preto e Branco: da Viagem de Jorge Álvares à de Simão de Andrade
(1513-1519) ”, promovida pela Comissão Asiática. Foi orador o Prof. Jorge dos Santos Alves.
20 - Conferência integrada nas “Comemorações do 3º Centenário de Diderot” promovida pela
Comissão de História e Filosofia das Ciências, pela Comissão Europeia, pela Secção de Instrução
Pública e pelo Núcleo de Sócios da SGL apoiantes da Biblioteca. Foram oradores: Profa. Maria
Helena Carvalho dos Santos e o Prof. Doutor João Pereira Neto.
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3. Boletim
Diretor: Prof. Doutor Óscar Soares Barata.
Foi editado e distribuído aos sócios o Boletim de 2012.
4. Comissões Gerais e Secções Profissionais
Regista-se a atividade destes órgãos institucionais com base nos relatórios apresentados pelos
respetivos presidentes.
4.1 - Comissão Africana
Presidente: Prof. Doutora Sónia Infante Girão Frias Piepoli
Em reunião realizada no dia 31 de Janeiro na sala de convívio da Sociedade de Geografia de Lisboa
tiveram lugar as eleições da Comissão, tendo sido reeleitos:
Presidente: Prof. Doutora Sónia Frias
Vice-Presidente: Doutor José Manuel de Braga Dias
Secretária: Mestre Maria da Luz Ramos
Vice-Secretário: Doutor António Henrique Figueiredo Sampaio
Atividades realizadas em 2013 no âmbito da Comissão Africana
1. No seguimento da realização da Conferência Internacional sobre Angola e intitulada “Angola – Leituras de
um País em Mudança” passou-se então à preparação da edição da Memória que reúne as comunicações
apresentadas pelos oradores angolanos. Essa Memória tomou o nº. 14 da coleção de Memórias da Sociedade
de Geografia de Lisboa.
O lançamento desse volume teve lugar na Sociedade de Geografia de Lisboa, no dia 4 de Dezembro de 2013.
A apresentação da obra foi feita pelo Senhor Prof. Cat. Doutor Ilídio do Amaral, a quem a Comissão Africana
agradece a generosidade da colaboração.
2. Foi discutida a realização da segunda conferência do mesmo ciclo de conferências sobre o
Desenvolvimento e Mudança nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. A conferência intitulada: “
Cabo Verde – Leituras de um país em Mudança”.
Tal como aconteceu com a preparação da Conferência sobre Angola, foram realizadas algumas reuniões a fim
de se preparar esta conferência, para a qual se procurou potenciar a colaboração da rede de conhecimentos que
vários dos membros da Comissão detêm neste país.
Tal como anteriormente, tomou-se a decisão de se convidar para participar na conferência em causa, apenas
especialistas cabo-verdianos ou de outra nacionalidade, quando fossem reconhecidos como especialistas sobre
o presente e o assunto a tratar.
Em reuniões posteriores foi também discutida, dadas as dificuldades financeiras da SGL para fazer face às
despesas de organização da conferência, a necessidade de se procurarem apoios financeiros junto de várias
empresas, nomeadamente empresas com investimentos em Angola, com vista à sponsorização dos trabalhos.
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Os trabalhos de organização e preparação da conferência foram sendo realizados ao longo dos meses que
antecederam a realização da conferência.
Houve resposta muito positiva dos oradores convidados. A Comissão lamenta as dificuldades na obtenção de
apoios para a deslocação a Lisboa, sentidas por alguns dos especialistas convidados, dificuldades que
impediram a sua participação na conferência.
3. Em 26 de Setembro, foi apresentada pelo Prof. Doutor João Mosca, Professor da Universidade Politécnica
de Maputo e Investigador do Observatório do Mundo Rural – Moçambique, a conferência: Recursos naturais,
desenvolvimento e democracia. O caso de Moçambique.
4.2. Comissão Americana
Presidente: Prof. Cat. Mário Carlos Fernandes Avelar
1. O presidente eleito da Comissão Americana, Prof. Doutor Mário Avelar, cessou as funções de Presidente
desta Comissão em virtude de ter sido eleito para vogal da Direção da Sociedade de Geografia. Nesta
conformidade o Prof. Doutor Fausto Amaro assumiu interinamente a Presidência.
2. No âmbito da Comissão foi realizada a seguinte conferência no dia 28 de outubro de 2013:
O Sistema Financeiro Brasileiro no contexto das relações entre Portugal e Brasil, pelo Professor da
Universidade de Lisboa (ISEG) Doutor Joaquim Ramos Silva.
4.3. Comissão Asiática
Presidente: Dr. Vítor Serra de Almeida.
A Comissão Asiática reuniu, em 22 de Fevereiro de 2013, para eleger a sua Mesa, aceitar novos membros e
preparar o Plano de Actividades para 2014.
Assim, foram aceites como novos membros:
- Embaixador Francisco Knopfli
- Dr. João de Deus Reis
- Prof. Mário Carlos Avelar
- Prof. Paulo Seixas
- Prof.ª Manuela Cantinho
- Sr. Carlos Ladeira
Foram eleitos para a Mesa da Comissão:
Presidente

Dr. Vítor Serra de Almeida

Vice-Presidentes

Dr.ª Celina Veiga de Oliveira
Dr. Mário Matos dos Santos
Prof. Doutor Heitor Romana

Secretários

Dr. Paulo Seixas
Dr. João Pires
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Iniciativas culturais realizadas:
1. Dentro do objectivo de assinalar os «Quinhentos anos de contactos entre Portugal e a China», a
Comissão Asiática levou a efeito duas conferências:
- a primeira, realizada em 24 de Abril, versou o tema "China à procura de um novo modelo político",
sendo orador o Dr. Guilherme Valente;
- a segunda, realizada em 19 de Dezembro, subordinou-se ao tema "A China a preto e branco: da
viagem de Jorge Álvares à de Simão de Andrade (1513-1519) ", sendo conferencista o Prof. Doutor
Jorge dos Santos Alves.
2. A 3 de Maio, a Comissão Asiática acompanhou a deslocação às instalações da Sociedade de
Geografia de Lisboa de uma delegação das Universidades de Macau e de Hong Kong, que incluía
elementos da Fundação Macau, proporcionando aos visitantes explicações sobre a acção e objectivos
da referida Comissão.
3. Numa organização conjunta da Sociedade de Geografia e da Editorial Tágide, e no âmbito das
comemorações dos 450 anos da 1.ª edição da obra Colóquio dos Simples e Drogas da Índia, de
Garcia de Orta, a Comissão Asiática organizou, a 10 de Dezembro, uma sessão de lançamento do
livro A Cruz de Fogo - Amor e Ódio em Goa no tempo de Garcia de Orta, da autoria de Edila
Gaitonde. Nessa iniciativa, a Prof.ª Doutora Cristina Costa Gomes, que apresentou a obra, proferiu
igualmente uma interessante conferência sobre a Inquisição em Goa.
4.4. Comissão de Estudos Côrte-Real
Presidente: Prof. Doutor José Manuel Ferreira Coelho
Foi nossa determinação dar acolhimento e tentar uma nova aproximação a todos os elementos desta
Comissão a um ideal de: 1 – Fomentar o maior número de interessados das famílias Côrte-Real, e
outras, no âmbito desta “Comissão de Estudos”, numa metodologia de estudo, de investigação de
dados histórico, genealógico e heráldico das gerações, quer continentais quer insulares. 2 – Fomentar
e implantar a nível nacional e internacional a possibilidade de um Congresso com toda a temática da
Expansão Marítima, feitos e dados governativos e diplomáticos desta Família conjugando-se com
Sociedades Congéneres interessadas, da Sociedade de Geografia de Lisboa e outras Instituições
Culturais. 3 - O Congresso Internacional Côrte-Real deverá realizar-se em Tavira, ou em Angra do
Heroísmo (Terceira) e eventualmente em Lisboa, com a periodicidade de 3 em 3 anos. 4 – Cooperar
esta Comissão, com outros grupos interessados como: História da Medicina, Genealogia, Heráldica e
Falerística, Arqueologia e outras. 5 - Tentar manter uma periodicidade mensal de reuniões desta
Comissão com os seus elementos, na S.G.L., para análises e objectivos de Trabalhos, Publicações e
Colaborações com possíveis agendas prévias, de aberturas culturais a instituições escolares e outras
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afins, quer museológicas. 6 – Para todas as reuniões desta Comissão a determinar, serão avisados os
seus membros pela secretaria da SGL, com antecedência de 2 semanas, tendo a data da respectiva
reunião, a última semana mensal em curso. 7 – Deverá ser lavrado uma acta, em cada sessão
realizada. 8 – Por motivos de férias, estarão dispensados os meses de Agosto e Setembro. 9 –
Incentivar a concretização de trabalhos e publicações no âmbito “Comissão de Estudos Côrte-Real”.
Na eventualidade de rigor poderá ser importante a existência de uma Comissão Científica de Revisão,
conferindo maior credibilidade. 10 – Será intenção desta “Comissão de Estudos” o rigor, a
investigação, e a divulgação de factos relevantes, aos feitos e obras dos Côrte-Real na História de
Portugal.
Esta Comissão esteve activa em actividades científicas, quer internas quer externas à Sociedade de
Geografia de Lisboa, durante o ano de 2013.
Em relação à proposta pela presidência anterior em relação às monografias e estudos cartográficos
específicos da temática relacionada a esta Comissão Côrte-Real, com o Departamento de História da
Universidade dos Açores, contínua em curso esta iniciativa, dado ao maior interesse e fundamento.
Concretizaram-se com regularidade reuniões de trabalho, com elaboração das respectivas actas nas
sessões, em: 30 de Janeiro, 27 de Fevereiro, 4 de Abril, 8 de Maio, 19 de Junho e em 19 de
Dezembro do ano em curso.
Foram proferidas as seguintes conferências internas:
I – “Descendência Imediata de João Vaz Côrte-Real, Navegador dos Descobrimentos Marítimos
Portugueses, donatário de Angra e Ilha de São Jorge. II – Dom frei Cristóvão Moniz, Bispo de Reona
e Dom João Côrte-Real, Bispo de Lora, dois Bispos do Século XVI, com ligação Familiar aos Moniz
Côrte-Real. Ambos Bispos Coadjutores do Cardeal Infante Dom Afonso, Arcebispo de Lisboa,
Administrador Perpétuo de Évora e irmão de El-rei Dom João III.” Pelo Dr. João Emanuel Moniz
Campos, em 27 de Fevereiro, no auditório Adriano Moreira.
II – “A Exploração do Continente Americano por nautas lusos – Côrte-Real e (?) Cristóvão Colón”
Pelos Engenheiros José e António Mattos e Silva, em 20 de Maio de 2013, no auditório Adriano
Moreira.
III – “Os Descobrimentos Portugueses na «parte do Norte» da América” Pelo Prof. Doutor José
Manuel Garcia, em 10 de Julho no auditório Adriano Moreira.
IV – “A recusa de Dom Manuel I em 1502 a Vasco Annes Côrte-Real”. Pelo Senhor Dr. Juiz
Bernardo Guimarães Fisher Sá Nogueira.
Em convite e colaboração com a Secção de História da Medicina:
V – “A Minúcia da Pintura de Nuno Gonçalves na Conceitualização Anatómica Humana”. Pelo
Prof. Doutor José M. M. Ferreira Coelho, em 30 de Maio na Sala Algarve.
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VI – “A viagem dos primeiros «mordidos» a Paris”. Pela Drª. Patrícia Moreno, em 17 de Outubro,
no âmbito da 2ª. Conferência - Medicina Laboratorial e Social – A Medicina e Saúde Pública em
Portugal nos séculos XIX e XX em homenagem a Luís Câmara Pestana (1863-1899).
Foi nossa preocupação a criação de modelos e de núcleos atentos, aos ramos familiares “Côrte-Real”,
tendo relevo a participação dos Senhores; Dr. João Emanuel Moniz Campos, como também o Dr.
Fernando Mário de Abranches Tavares Correia da Silva.
No âmbito de alargamento desta Comissão a novos interessados e colaboradores, como futuros novos
Membros da Sociedade de Geografia de Lisboa, foram propostos:
- Dr. Fernando Mário de Abranches Correia da Silva. (já membro da S.G.L.).
- Dr. Óscar Caeiro Pinto. (Arquivista, Heraldista e Genealogista)
- Comandante de Mar e Guerra José Centeno (já membro da S.G.L.).
- José Cabecinha (Genealogista e Heraldista).
- Drª Paula Ferreira (Bibliotecária – directora da Biblioteca Álvaro de Campos – Tavira).
- Prof. Drª Aurízia Anica (Universidade do Algarve).
- Engenheiro António Luís Cansado de Carvalho de Mattos e Silva. (IST)
- Engenheiro José Eduardo Cansado de Carvalho de Mattos e Silva. (IST)
- Dr. Domingo Almeida Machado (Director do Protocolo da Assembleia da Republica).
- Arquitecto Luís Soveral Varella (Historiador, Genealogista, Heraldista e Pintor)
- Prof. Dr. José da Silva Moita (Universidade Católica)
- Drª. Belizanda Billwiller Rodrigues (Advogada).
Esta Presidência e alguns Membros desta Comissão estiveram activos em eventos diversos como, em
lançamentos de Livros, Presidências de Sessões Culturais e Conferências. Assim:
Em 15 de Março, na Sala Convívio da Sociedade de Geografia de Lisboa, “História de Uma Casa
com História em Tavira” de Maria José Mayer Bleck da Silva Ferreira Coelho, tendo como
apresentadores o Senhor Prof. Doutor João de Almeida Flor e o Senhor Comendador Ernesto Ferreira
Jordão.
Em 2 de Outubro, na Livraria “Les Enfants Terribles”, do espaço cinema King, Lisboa, da Chiado
Editora “Lisboa, Rio de Janeiro, Comércio e Mosquitos” de Patrícia Moreno Sanches da Gama.
Em 10 de Outubro, no Pavilhão das Galeotas – Museu da Marinha, Lisboa, “Israel e a Terra Santa –
Lugares de Jesus Cristo – Fundamentos Judaico Cristãos / Textos Bíblicos)”, de José Manuel
Martins Ferreira Coelho, como apresentadores o Senhor Presidente da Academia de Marinha,
Almirante Nuno Vieira Matias, Padre António Manuel Martins e Contra Almirante José Luís Leiria
Pinto.
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É motivo de regozijo,(pois em várias temáticas com a Presidência da CMT) a decisão da Câmara
Municipal de Tavira, levar em conta a execução de uma estátua a João Vaz Corte-Real, “elemento
escultórico evocativo do navegador Tavirense, com 19m2, definindo-se num ambiente de fácil leitura
junto ao percurso pedonal e no enfiamento das Escadinhas de Bartolomeu Cid dos Santos, gravador
de renome internacional que ofereceu o projecto à cidade de Tavira”(Jornal de 31-5-2013,postal,
pg.9).
A Comissão de Estudos Côrte-Real conjuntamente com o Senhor Presidente da Sociedade de
Geografia de Lisboa, escreveram ao Senhor Presidenta da Câmara Municipal de Tavira e aos outros
elementos dessa Presidência a satisfação referente a essa digna e louvável iniciativa.
Tem sido hábito nos últimos anos, a presença da Comissão de Estudos Côrte-Real na integração
promotora dos Seminários de Estudos Históricos sobre o Algarve, sobre a tutela da ADEPTA
(Associação de Estudos e Defesa do Património de Tavira). Este ano no VIII Seminário, a 13 de
Agosto, foi apresentado pelo Presidente desta Comissão a Conferência: “Tavira como base logística
na conquista do Norte de África”.
Foi gratificante e honroso o convite a esta Comissão, para que participasse e integrasse nos eventos
dos “50 anos do Curso de Oficiais da Marinha de Guerra Portuguesa, da Escola Naval, cujo patrono
fora Miguel Côrte-Real”, celebrados na Cidade de Tavira em Novembro de 2013. A Comissão
Organizadora presidida, pelos senhores Vice Almirantes Henrique da Fonseca, António Rebelo
Duarte e outros oficiais superiores, estabeleceram como cerimónia cultural, a conferência intitulada
“A importância dos Côrte-Real na descoberta do Continente Norte Americano”, na Biblioteca Álvaro
de Campos, proferida por José Manuel Martins Ferreira Coelho.
Igualmente enaltecedor, para esta Comissão de Estudos, foi a conferência e a presença evocativa de
uma “lápide de azulejos comemorativos do desembarque e da presença de C. Colón”, em Cascais a 4
de Março de 1493, proferida por elementos desta Sociedade de Geografia, Engenheiros José e
António Mattos e Silva.

4.5. Comissão Europeia
Presidente Prof. Cat. Fausto Robalo Amaro
A Comissão desenvolveu durante o ano 2013 uma cooperação com a Secção de Ciências Militares,
tendo em vista o estudo e debate de questões relacionadas com a segurança e defesa na Europa. Com
esse objetivo foram realizadas as seguintes conferências:
Dia 21 de fevereiro
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"A Política Comum de Segurança e Defesa: desenvolvimentos e interrogações"

pelo General

Gabriel Augusto do Espírito Santo.
“A Segurança e Defesa Europeia: questões demográficas e opinião pública" pelo Professor Doutor
Fausto José Robalo Amaro.
"A União Europeia: ameaças e riscos" pelo Tenente General António de Jesus Bispo.
Dia 30 de setembro
“Os Espaços Estratégicos de Interesse Nacional" pelo TCor João J. Brandão Ferreira.
"A Segurança e Defesa no Espaço Europeu - O Flanco Sul as Ameaças do Norte da África e da Zona
Sahelo-Saariana" pelo Embaixador João Rosa Lã.
Dia 14 de outubro
“Possibilidades e Constrangimentos para a Estratégia Nacional – O Contributo do Vector Militar da
Defesa”
Abertura - Professor Doutor Fausto José Robalo Amaro
“Sobre a Cultura Estratégica” – Professor Doutor Heitor Alberto Coelho Barras Romana
“O Vector Militar da Defesa e a Estratégia Nacional” - Engenheiro Francisco da Rocha Xavier
Rebelo Gonçalves Nobre
Encerramento – Tenente-General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes.
4.6. Comissão de História e Filosofia das Ciências
Presidente: Prof. Cat. Fausto Robalo Amaro
1. A comissão desenvolveu contatos com a Secção de Ciências Militares tendo a vista o estudo e
debate de questões relacionadas com a história da Geografia e o seu contributo para o pensamento
estratégico.
2. A Comissão colaborou com o grupo organizador dos eventos relacionados com o eclipse total do
Sol que se verificou no dia 3 de novembro de 2013 na Ilha do Príncipe, tendo o Prof. Doutor Fausto
Amaro proferido, no dia 30 de outubro de 2013, a vídeo-conferência:
“O Eclipse e o impacto social dos fenómenos astronómicos”.
A conferência, seguida de debate, foi transmitida em tempo real para a Ilha do Príncipe tendo
participado, a partir daquele pais, alunos, professores e o próprio presidente do Governo do Príncipe.
4.7. Comissão de Relações Internacionais
Presidente: Major-General Doutor JM Freire Nogueira
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1. No decurso do ano de 2013, para alem das reuniões internas e da Assembleia Geral, tiveram lugar
diversas actividades organizadas, ou co-organizadas, pela “Comissão de Relações Internacionais”adiante designada por CRI - nomeadamente, uma reunião ordinária e cinco conferências públicas.
a. A 26 de Janeiro, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se uma primeira conferência/debate,
tendo como tema “A situação na Síria à luz das Eleições em Israel e suas implicações nas
Primaveras Árabes”, pelos Dr. Raul Braga Pires e Embaixador Francisco Henriques da Silva. A
conferência foi muito concorrida e terminou com um vivo debate.
b. A 21 de Março, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se um segundo debate, que teve como
oradora a Professora Doutora Carmen Mendes, membro da CRI e intitulou-se, ”China, Portugal e
a CPLP”. A conferência foi concorrida e suscitou da audiência inúmeras questões.
c. A 11 de Abril, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se um terceiro debate subordinado ao tema
“A reconstrução de um Estado- uma visão de um militar português no Afeganistão” em que foi
orador o Coronel Gomes Leitão.
d. A 17 de Junho, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se uma quarta conferência subordinada ao
tema “Portugal-Marrocos: uma relação com passado, uma parceria com o futuro”, pelo
Embaixador Rosa Lã, membro da CRI.
e. A 24 de Setembro, realizou-se no Auditório Adriano Moreira uma quinta e última conferência, em
que foi orador o Major-General José Freire Nogueira, Presidente da CRI, subordinada ao tema “A
Desunião Europeia – Here we go again?”. A conferência foi muito concorrida e terminou com
um vivo debate.
2. A CRI reuniu em sessão ordinária no dia 19 de março, pelas 13h15, para planeamento das suas
actividades anuais. Esta reunião teve lugar na “Sala de Convívio”, à hora do almoço, sendo
precedidas por troca de e-mails e por uma convocatória formal, tendo sido estabelecido a seguinte
ordem de trabalhos: Balanço da actividade desenvolvida; Planeamento do 3º e 4º trimestre;
Admissão de novos vogais; Outros assuntos. Da reunião foi elaborada acta, enviadas
posteriormente à Secretaria da SGL para arquivo, aos participantes, para aprovação e aos restantes
membros da Comissão, para conhecimento e informação.
3. A Direcção da CRI era composta pelos seguintes membros:
Presidente:

20391 - Major-General Doutor José Manuel Freire Nogueira

V/Presidente:

19614 - Prof. Doutor Manuel Jorge Mayer de Almeida Ribeiro

V/Presidente:

19938 - Professor Doutor Armando M. B. Marques Guedes

V/Presidente Executivo: 20577 - Embaixador Eurico Paes
Secretário:

20599 - Tenente-Coronel Doutor Luís Manuel Brás Bernardino
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4. Em 31 de Dezembro de 2013, a CRI era composta pelos seguintes membros, abaixo listados por
ordem de antiguidade como sócios da SGL:
17580

Embaixador

Francisco José Laço Treichler Knopfli

18265

Almirante

Henrique Alexandre Silva da Fonseca

18533

Comandante

Orlando Luís Saavedra Temes de Oliveira

19419

Prof. Doutor

Nuno Gonçalo de Carvalho Canas Mendes

19561

Tenente-Coronel

Francisco Miguel Gouveia Pinto Proença Garcia

19614

Prof. Doutor

Manuel Jorge Mayer de Almeida Ribeiro

19627

Embaixador

Adelino Mano Queta

19685

Almirante

António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro

19686

Coronel Tirocinado António Martins Pereira

19696

Coronel Tirocinado João Jorge Botelho Vieira Borges

19866

Prof. Doutor

Heitor Alberto Coelho Barras Romana

19925

Prof. Doutora

Maria Francisca Alves Ramos de Gil Saraiva

19938

Prof. Doutor

Armando Manuel de Barros Serra Marques Guedes

19942

Dra.

Alexandra de São Rafael Von Böhm-Amolly de Mello

20191

Major-General

Carlos Manuel Martins Branco

20264

Mestre

Mónica Sofia do Amaral Pinto Ferro

20330

Embaixador

Luís de Matos Monteiro da Fonseca

20358

Dr.

Fernando Manuel Machado Menezes

20363

Embaixador

Eugénio Maria Nunes Anacoreta Correia

20391

Major General

José Manuel Freire Nogueira

20437

Prof. Doutor

Pedro Ferreira Gomes Barbosa

20448

Engenheiro

Carlos Manuel Teixeira de Moraes Rocha

20476

Vice-Almirante

Fernando Manuel de Oliveira Vargas de Matos

20505

Prof. Doutor

António do Pranto Nogueira Leite

20577

Embaixador

Eurico Paes

20569

Doutor

Pedro Soares Franco de Avillez

20587

Prof. Doutor

Luís José Rodrigues Leitão Tomé

20599

Tenente-Coronel

Luís Manuel Brás Bernardino

20634

Embaixador

Leonardo Mathias

20642

Prof. Doutora

Maria Raquel Freire

20648

Prof. Doutora

Ana Paula Lima Pinto de Oliveira Almeida Brandão

20650

Prof. Doutora

Carmen Amado Mendes
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20681

Coronel

Nuno Correia Barrento de Lemos Pires

20655

Embaixador

Francisco Manuel Guimarães Henriques da Silva

20551

Embaixador

João Rosa Lã

20708

Embaixador

José Carlos da Cruz Almeida

20749

Dr.

Raul Braga Pires

4.8. Comissão de Protecção da Natureza
Presidente Eng. João Caldeira Cabral
O ano iniciou-se com uma reunião ordinária, realizada em 9 de Janeiro, onde:
- Foi aprovado o Plano Anual de Actividades, com a sugestão do convite para colaboração às Secções
de Agricultura e de Geografia;
- Foi reconduzida a Mesa para o ano de 2013.
Em Fevereiro, com a colaboração do Dr. Jorge Varanda e do Arq. Jorge Mangorrinha, procedeu-se à
compilação de um Resumo e Conclusões do Colóquio intitulado “As Termas das Caldas da Rainha –
Um Valor Patrimonial “Único” a Conservar e Modernizar” organizado em colaboração com a
Secção de História da Medicina e realizado em 15 de Novembro de 2012.
No início de Março, o referido Resumo e Conclusões acompanhou uma exposição do Presidente da
Sociedade de Geografia ao Ministro da Saúde, chamando a atenção para a gravidade da situação de
abandono do Património Termal, nomeadamente do Parque e da Mata e solicitando uma Audiência.
A referida exposição foi despachada para o Secretário de Estado da Saúde, não tendo até há data
merecido qualquer andamento e resposta.
Durante os meses de Abril e Maio, foram ainda estabelecidos contactos com diversas Entidades,
nomeadamente com o Presidente da União das Misericórdias, no sentido de rapidamente ser possível
constituir um grupo económico com capacidade financeira para desenvolver o Termalismo Caldense,
dando ao mesmo tempo garantia do cumprimento do “Legado” da Rainha D. Leonor e ajudando a
resolver a curto prazo os problemas financeiros do Ministério da Saúde.
A 22 de Maio estivemos presentes na comemoração do Dia Internacional da Biodiversidade e da
Cooperação pela Água num colóquio organizado pela Secção de Geografia dos Oceanos tendo como
tema a “Água e a Biodiversidade”.
Em Junho, em reunião da Mesa, verificou-se a impossibilidade da realização dos colóquios
programados sobre o Mundo Rural e a Renovação Urbana, tendo-se resolvido adiar a sua
concretização para o ano de 2014 e programado duas conferências alternativas.
Em 15 de Novembro, na sequência de uma Reunião ordinária, em que se deu conta dos ajustamentos
do Programa de Actividades em curso, teve lugar uma conferência tendo como tema “Áreas
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Protegidas, que futuro?”, proferida pela Sr.ª Engª. Sofia Castel-Branco da Silveira, Vogal do
Conselho Directivo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, IP.
A 19 de Dezembro realizou-se uma reunião ordinária tendo como objectivos a eleição da Mesa para
2014 e a recolha de sugestões para o novo programa de actividades.
A Mesa foi reconduzida por unanimidade dos presentes, em segunda convocatória de acordo com o
previsto no nº 6 do Art.º 6.º do Regulamento Privativo
Seguiu-se uma conferência integrada nas comemorações do Ano Internacional de Cooperação pela
Água com as seguintes intervenções:
- “O solo em Portugal: A sua diversidade e importância para a conservação da água” – Proferida pelo
Eng.º Eugénio Menezes Sequeira;
- “O Caso – Estudo de Castro Verde na conservação da água, solo e biodiversidade” - Proferida pela
Eng.ª Sónia Fragoso.
4.9. Secção de Administração Pública
Presidente: Professor Doutor João Faria Bilhim
No seu segundo ano de pleno funcionamento a Secção de Administração Pública realizou quatro
eventos de âmbito relevante:
1. Conferência “Políticas e Emprego”, proferida no dia 20 de Março de 2013 pelas 18h00m pelo
Dr. Octávio Oliveira, Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP);
2. Conferência “Políticas de Saúde”, proferida no dia 23 de Abril de 2013 pelas 18h00m, pelo
Exmo. Sr. Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo;
3. Conferência “Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública”, proferida no dia 16
de Maio de 2013 pelas 18h00m, pelo Professor Catedrático do ISCSP, Professor Albino
Lopes;
4. Conferência “Políticas de Igualdade de Género”, proferida no dia 29 de Novembro pelas
18h00m pela Dra. Fátima Duarte, Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de
Género.
Na primeira destas conferências, o Dr. Octávio Oliveira traçou-nos o panorama do emprego e
desemprego no contexto nacional e em perspectiva comparada em termos internacionais,
particularmente Europeus. De seguida, elencou algumas das medidas que o IEFP tomou no sentido
de promover a eficácia e eficiência dos centros de emprego no combate ao desemprego nacional,
destacando medidas no combate ao desemprego jovem e o desemprego de longa duração. No final,
houve um debate rico com questões que se focaram na necessidade de incrementar a eficiência dos
meios utilizados e no papel decisivo do incremento da produtividade na criação de emprego.
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Na segunda das conferências, com grande afluência de expectadores, o Senhor Ministro da Saúde,
Dr. Paulo Macedo, caracterizou de forma clara e esclarecedora, a situação financeira da saúde em
Portugal, e elencou algumas das reformas estruturais em curso para garantir a sustentabilidade do
Serviço Nacional de Saúde, ao nível da política do medicamento, dos recursos humanos, do acesso à
saúde, dos cuidados de saúde primários, do aumento da eficiência e transparência e das medidas de
prevenção da doença e de promoção da saúde. A conferência terminou com uma visita do Senhor
Ministro Paulo Macedo ao espólio da Sociedade de Geografia, guiada pelo Senhor Presidente da
Sociedade, Professor Engenheiro Luís Aires-Barros.
Na terceira destas conferências, o Professor Albino Lopes falou-nos sobre as perspectivas estruturais
de medidas necessárias para incrementar a eficiência da gestão dos recursos humanos na
administração pública Portuguesa. O Professor Albino Lopes centrou a sua intervenção comparação
europeia dos rácios de funcionários públicos na força de trabalho activa dos vários países, para
concluir que esse rácio não é demasiado elevado ou baixo em Portugal quando comparado com os
congéneres europeus. Segundo o orador, o sucesso não é quantitativo mas reside antes na qualidade
da gestão das organizações públicas, que deve obedecer a uma gestão onde o factor político e o factor
técnico se encontrem claramente diferenciados. O Professor Albino Lopes deu depois exemplos de
organizações onde esta forma de gestão tem vindo a dar frutos, como seja o caso do Turismo Fundos.
Na quarta das conferências, a Dra. Fátima Duarte abordou o tema da igualdade de género e
desenvolvimento da cidadania, tendo traçado um quadro da situação actual e dos desafios futuros do
nosso país em termos das matérias de igualdade de género.
Para o plano de atividades de 2014 está já prevista para proposta aos membros da Secção de
Administração a organização de um Ciclo de Palestras subordinado ao tema “Administração Pública
nos Países da Lusofonia”, que contarão com oradores de elevada reputação, incluindo atuais e exgovernantes dos vários países lusófonos.
4.10. Secção de Agricultura
Presidente Prof. Doutor Raul Filipe Xisto Bruno de Sousa
1. Introdução
No período em apreço, a Mesa da Secção de Agricultura (SGAgro) procurou dar corpo, dentro das
suas possibilidades, às propostas apresentadas no Plano de Actividades aprovado no ano transacto.
Temos a noção de ter feito o possível para concretizar algumas dessas propostas de actividade com
uma selecção que se quis criteriosa, recorrendo ao apoio de colegas especialistas em diversas áreas da
actividade agrária.
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2. Eleição da Mesa da Secção de Agricultura
Na reunião da Secção, realizada em 9 de Janeiro, foi discutida e aprovada por unanimidade a
proposta de Relatório de Actividades referente a 2012. Na ocasião o Presidente da Secção fez breves
comentários relativos às actividades desenvolvidas e também às preocupações relativas ao
desenvolvimento futuro.
Por proposta do Secretário-Geral da SGL e face ao esforço produzido, a Mesa da Secção de
Agricultura foi reeleita por unanimidade, entrando imediatamente em funções:
Presidente: Raul Filipe Xisto Bruno de Sousa;
Vice-Presidente: Manuel Dias Nogueira
Secretário: Armando Lourenço Rodrigues
Vice-Secretário: António Augusto Almeida
Na ocasião o Presidente da Mesa manifestou a sua preocupação, pelo facto de não se ter verificado
uma alteração na constituição da Mesa desde o reinício das actividades desta SGAgro, excepto a
substituição do saudoso Eng.º Ernesto Rafael, pelo Dr. António Augusto Almeida, com os
inconvenientes que decorrem de uma perpetuação de funções. A mesa manifestou então a intenção de
não se recandidatar a um novo mandato em 2014.
3. Actividades Desenvolvidas
3.1 Reuniões da SGAgro
A Secção reuniu-se por duas vezes, para aprovação do Relatório de actividades de 2012 e para
aprovação do Plano de actividades para 2013. A primeira Reunião da Mesa, verificou-se em 21 de
Fevereiro, com a presença de todos os seus membros, tendo desde então reunido com regularidade,
cumprindo um total de oito reuniões.
3.2. Conferências.
De acordo com o nosso plano de actividades um dos principais objectivos que nos propusemos
atingir seria a realização de actividades sociais. Promovemos então a realização das seguintes
conferências:
3.2.1 – No dia 26 de Junho, proferida pelo Prof. Manuel Augusto Correia, Professor Associado com
agregação, do Instituto Superior de Agronomia, sob o tema: “Os Desafios da Agricultura
Africana”.
3.2.2 - No dia 14 de Novembro, proferida pelo Dr. Pedro Louro Martins, Investigador Auxiliar do
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, sob o tema: “Queijos tradicionais
portugueses. Origem, territórios e propriedades.”
3.3 - Sítio da SGL
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Mau grado os esforços desenvolvidos não nos foi possível ainda dar qualquer continuidade à
preparação da página da SGAgro.
Consideramos que da mesma deverão constar elementos considerados relevantes para o
conhecimento e vida da Secção, designadamente: objectivos da Secção e formas para a sua
concretização, a constituição da Mesa e as respectivas funções, uma lista dos vogais e respectivos
curriculum vitae, com referência aos títulos e formações académicas e actividades profissionais mais
significativas, para além, evidentemente, das iniciativas desenvolvidas pela Secção.
3.4 - Visita de estudo
3.4.1 - Visita á Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste (A I H O)
No Plano de Actividades da Secção de Agricultura para 2013, apesar do número relativamente
reduzido de participantes em anos anteriores (20 a 30), foi previsto a realização de visitas de estudo a
instituições, empresas e outras estruturas do sector agrário (agro-industrial) para acompanhamento da
evolução tecnológica e discussão das questões decorrentes da sua aplicação e generalização pelos
produtores.
Com estes objectivos, a SGAgro realizou no dia 19 de Junho uma visita de estudo á Associação
Interprofissional de Horticultura do Oeste (AIHO).
A AIHO foi fundada no ano 2000 e desde então reúne diversos agentes económicos relacionados com
a fileira hortícola da Região Oeste de Portugal. Produtores, cooperativas, associações, comerciantes e
empresas prestadoras de serviços encontram-se numa associação que as representa e contribui, de
diversas formas, para a dinamização do sector e promoção da excelência dos seus produtos.
O ponto de encontro foi nas instalações da Organização de Produtores Carmo & Silvério, onde os
participantes foram recebidos pelo Eng.º agrónomo Ricardo Vicente Técnico responsável da AIHO e
pela Eng.ª Sofia Rodrigues consultora da Empresa Carmo &Silvério.
O Eng.º Ricardo Vicente fez uma apresentação detalhada da AIHO, referindo as actividades que
desenvolve e a forma como são postas em prática junto dos seus associados.
Das múltiplas actividades levadas a efeito, merecem relevância: a representação institucional do
sector hortícola do Oeste e os contactos com os diversos actores sociais, imprensa e comunicação
social:
- Acções de formação para técnicos, agricultores e associados;
- Desenvolvimento e acompanhamento de projectos;
- Desenvolvimento de protocolos e parcerias empresariais;
- Participação em certames internacionais, acções de marketing e internacionalização de produtos;
- Campanhas de sensibilização tendo em vista promover os produtos hortícolas;
- Experimentação e ensaios de campo;
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- Publicação de documentação técnica e divulgação de informação (Newsletters);
- Promoção de reuniões de técnicos para desenvolvimento de actividades e resolução de questões de
interesse para os associados.
- Apoio técnico aos associados.
A AIHO desenvolve as suas actividades em articulação com os produtores, utilizando as instalações e
recursos dos seus associados, em proximidade com o seu corpo técnico e em articulação com
instituições públicas;
- Organizando grupos de trabalho;
- Recorrendo a plataformas informativas;
- Promovendo o associativismo e formas de valorização dos produtos, e a melhoria da qualidade da
produção e uma maior justiça de preços;
- Promovendo o desenvolvimento de sinergias dentro e fora do sector hortícola;
- Procurando formas de produção mais sustentáveis em termos ambientais, económicos e sociais
A Eng.ª Sofia Rodrigues, fez a apresentação da empresa Carmo & Silvério, localizada no concelho de
Torres Vedras, e que foi reconhecida como Organização de Produtores desde Janeiro de 2012. È
conhecida a nível nacional e internacional pela excelente qualidade dos seus produtos, sendo já uma
referência no mundo do tomate.
Esta empresa foi pioneira na implementação dos Leilões hortícolas em Portugal no ano de 2004. Este
tipo de leilões tiveram origem na Holanda, onde, mais tarde, os Espanhóis foram buscar a ideia e
formato, tendo passado, depois, de Espanha para Portugal.
O objectivo principal da Empresa (Associação) é a produção e a comercialização de produtos
hortícolas, promovendo a concentração da oferta e a colocação no mercado dos seus produtos e da
produção dos associados.
A Eng.ª Sofia Rodrigues orientou ainda uma visita ao espaço que funciona como Armazém da
Empresa, onde pudemos observar, em funcionamento, uma máquina de montagem de caixas de
cartão com a marca “Vegetais do Oeste”.
Tivemos ainda oportunidade de ver diversas máquinas relacionadas com a preparação, selecção e
embalagem de “tomate chucha” e diversos lotes de produtos para serem leiloados (feijão verde,
tomate, pepino, curgete, couve lombardo e alface).
Houve ainda a oportunidade de assistir à parte final da realização dos leilões dos produtos que se
encontravam em venda e os respectivos preços.
Um ponto alto desta visita de estudo foi a visita a uma estufa com 2ha de tomate, para apreciar a
evolução e o desenvolvimento da Horticultura do Oeste, nomeadamente nesta cultura.
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A estufa funciona simultaneamente como “laboratório” para testar e experimentar novos
conhecimentos e tecnologias e como “montra” para mostrar os resultados obtidos com a sua
introdução e motivar os associados da empresa para aplicação nas suas explorações.
Foram prestados informações detalhadas acerca da condução da cultura em estufa e de todo o
processo de produção. As respostas às questões que foram levantadas, foram de grande clareza e
muito importantes para a compreensão das técnicas e dos materiais utilizados, que não cabem no
âmbito deste relatório.
A produtividade de tomate na estufa é de 14/15 kg por m2 e por ano (cerca de 150 ton/ha/ano.
De referir que nas actividades do Armazém e da Estufa trabalham apenas 10 pessoas e que o Eng.º
Ricardo Vicente é o único funcionário da AIHO.
Finalmente, os participantes, acompanhados pelo Eng.º Ricardo Vicente que acompanhou toda a
visita, almoçaram no Refeitório da Campoeste, tendo o Eng.º Bruno de Sousa, presidente da SGAgro
agradecido toda a disponibilidade e gentileza que nos foram dispensadas para a realização desta
interessante e oportuna visita de estudo às infra-estruturas e actividades da AIHO, desejando os
maiores êxitos para o desenvolvimento de novas iniciativas no âmbito da Horticultura do Oeste, em
prol da agricultura nacional.
Agradeceu, em particular, ao Eng.º Ricardo Vicente e à Eng.ª Sofia Rodrigues as excelentes
informações e todos os interessantes e úteis esclarecimentos que nos foram prestados, o que permitiu
adquirir uma visão do enorme esforço e da capacidade de iniciativa da Associação.
De referir, finalmente, que os 22 participantes na visita, entre os quais se encontravam 4 estudantes
de doutoramento angolanos, se manifestaram pelo grande interesse desta iniciativa, tendo igualmente
ficado muito sensibilizados pela forma competente e simpática como fomos recebidos.
Nota: Elementos técnicos, relativos a algumas matérias, foram recolhidos pelo Eng.º Jorge Rafael que
participou na visita e podem ser consultados no “dossier” da Secção de Agricultura, na Secretaria da
Sociedade de Geografia. Ali poderão igualmente ser observadas algumas fotografias que
documentam alguns aspectos significativos da visita.
3.5 Outras actividades
Constituiu preocupação dos membros da Mesa a angariação de novos sócios, embora se reconheça a
dificuldade em conseguir este objectivo. Tal facto limita bastante a possibilidade de se poderem vir a
desenvolver iniciativas de outro âmbito.
4.11. Secção de Antropologia
Presidente: Prof. Dr. António Vermelho do Corral
A

Secção

continuou

a

desenvolver

esforços

no

sentido

da

interdisciplinaridade

e

multidisciplinaridade convidando ou sendo convidada a participar em eventos de outras secções e
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comissões das quais o Presidente é vogal. O Presidente da Secção participou em diversos actos da
instituição para que foi solicitado, designadamente ligados à biblioteca e segurança interna.
Da actividade desenvolvida relevam os acontecimentos seguintes:
- A 15 de Abril realizou-se no Auditório Adriano Moreira o Seminário «A Beira-Côa – História, Arte
e Património», que se prolongou por todo o dia, a que se dignou presidir o Senhor Presidente da SGL,
conforme o seguinte programa:
Sessão de Abertura
Prof. Doutor Luís Aires-Barros, Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa
Prof. Dr. António Vermelho do Corral, Presidente da Secção de Antropologia
Oradores:
Prof. Doutor Manuel Braga da Cruz, O combate do Côa.
Prof. Dr. António Vermelho do Corral, A ocupação do espaço na região ribacudana. Da
desertificação ao despovoamento. Que futuro?
Profª. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos, DES-Desenvolvimento e emigração.
Dr. Paulo Leitão Baptista, O Homem da Beira Côa
Prof. Doutor João dos Santos de Sousa Campos, Almeida (com Ciudad Rodrigo) – A Fortificação da
Raia Central.
Prof. Doutor Adriano Vasco Rodrigues, A Ordem de S. Julião do Pereiro.
Prof. Doutor Mário Varela Gomes, A Arte do Complexo Côa-Douro – Património da Humanidade.
Prof. Doutor Fernando Larcher, S. Luís, Príncipe herdeiro de Nápoles, frade menor, bispo de Tolosa
e orago da Igreja e Mosteiro de S. Luís de Pinhel.
Prof. Doutor Augusto Pereira Brandão, Os Cavaleiros da Beira Côa.
Encerramento:
Prof. Doutor Fernando Larcher
Prof. Dr. José Alarcão Troni
Prof. Doutor Luís Aires-Barros.
- A 3 de Maio, em ambiente de aprazível espaço físico e humano, teve lugar na Sala Portugal a sessão
de homenagem ao africanista João Augusto Silva, artista plástico, investigador, escritor de África,
cuja organização e orientação integraram as actividades da Secção de Antropologia e a prestimosa
colaboração da biblioteca e funcionários da SGL e do Eng. Augusto Folque, neto do homenageado.
O evento foi distinguido com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Senhor Presidente da República,
que também presidiu à Comissão de Honra, constituída por altos representantes das entidades do
Estado e da Sociedade civil. Na assistência registou-se a presença de entidades diversas, entre as
quais o Embaixador de Moçambique, o Conselheiro da Embaixada da Guiné-Bissau Elias Lopes
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Andrade, e membros do Grupo de Amigos da Gorongosa (GAG) em representação não só do GAG
como do Parque Nacional da Gorongosa, Moçambique. A sala estava ladeada por vitrinas contendo
livros do homenageado e de autores portugueses e estrangeiros com referências ao mesmo; e painéis
com fotos, desenhos, pinturas e cartazes. A homenagem deu origem à criação de um blogue e um site
(www.selva maravilhosa.wordpress.com).
A mesa, presidida pelo Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa em representação de Sua
Excelência o Presidente da República, Professor Catedrático Jubilado Luís Aires-Barros, integrava
ainda o Professor Doutor Arquitecto Augusto Pereira Brandão, o Professor Doutor Alberto Oliveira
Pinto, o Professor Doutor João Medina e o Presidente da Secção de Antropologia e a Professora
Doutora Ana Cristina Martins.
Abriu a sessão o Presidente da SGL que se congratulou com a realização da homenagem a uma
personalidade de reconhecido mérito como foi João Augusto Silva, homenagem que lhe é devida pela
sua obra, não só como cientista, mas também pelo enorme contributo prestado em favor da defesa de
espécies animais em risco de extinção, como ainda pela sua veia de escritor, além de possuidor de
vários outros predicados, pois era uma criatura polifacetada. Esta homenagem, disse, é justa, ainda
pelos relevantes serviços prestados na defesa e conservação da natureza.
João Augusto Silva nasceu em Cabo Verde, na ilha da Brava. Em Lisboa destacou-se nos
movimentos artístico-culturais dos anos 20 e 30. Viveu e investigou na Guiné, Angola e
Moçambique. Fruto deste trabalho, tornou-se conhecido nas artes, nas ciências animais e na
literatura, tendo ganho distintos prémios. Foi um pioneiro na literatura luso-africana, face ao modo
como encarou a fauna bravia e à maneira como soube interpretar a cultura dos povos autóctones com
que conviveu, os quais guardam excelentes recordações de relações amistosas com o homenageado.
Foi Administrador do Parque Nacional da Gorongosa, Curador do Jardim Zoológico de Lisboa e
investigador da Junta de Investigações Científicas do Ultramar. Dos estudos que efectuou na Reserva
Natural Integral do Luando, Angola, nasceu o livro A Palanca Real, também conhecida por palanca
negra gigante, que alcançou repercussão internacional.
Foram oradores:
- Professor Doutor Luís Aires Barros, Presidente da SGL;
- Professor Doutor Arq. Augusto Pereira Brandão, que falou sobre O artista;
- Professor Doutor Alberto Oliveira Pinto, sobre O Escritor;
- Professor Doutor João Medina, O que o meu Pai me ensinou;
- Dr. António Vermelho do Corral, O Etnógrafo;
- Professora Doutora Ana Cristina Martins, O naturalista.
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Seguiu-se o lançamento do livro póstumo Atlântida, Contos e Histórias de África, pelo Professor
Doutor Jaime Nogueira Pinto. No final foi servido um Porto de Honra, seguindo-se um momento
musical.
- A 9 de Julho o Professor catedrático João Pereira Neto, na qualidade de vogal da Secção de
Antropologia, apresentou uma comunicação intitulada “A expansão da língua e cultura portuguesas,
no contexto da obra de Nigel Cliff «Guerra Santa – as viagens épicas de Vasco da Gama e o ponto de
viragem em séculos de confrontos entre civilizações» ”. O autor da comunicação começou por referir
que, embora tivesse conhecimento da versão portuguesa, optara por usar como referência a edição
inglesa, que já conhecia há algum tempo, e que serviu de base à sua investigação.
Apresentou em primeiro lugar a forma como o autor se referiu à tomada de Ceuta, citando fontes
publicadas em Inglaterra e em Estados em que era utilizada a língua francesa, salientando que em
todas se reflectia o espanto por tal feito de armas se ter consumado em tão poucas horas. Para além
disso, revelou como Nigel Cliff se debruçou sobre o feito inicial de Vasco da Gama que acabou com
a impossibilidade em que se encontravam os países europeus cristãos em matéria de contactos
políticos, económicos e culturais com os povos, mercados e culturas, não só da costa oriental de
África, mas também do Oriente. Nigel Cliff escreve detalhadamente as circunstâncias do retorno a
Lisboa, após o que se debruça sobre os objectivos estratégicos e militares, alcançados por Vasco da
Gama, objectivos estes que permitiram não só que a soberania portuguesa se mantivesse durante
quatro séculos e meio nalguns pontos do continente indiano; e que ainda hoje aí persistam elementos
e padrões da cultura portuguesa, particularmente em matéria de empreendedorismo e instituições de
direito privado.
O conferencista referiu ainda que Nigel Cliff revela domínio da língua portuguesa que lhe permite ler
textos originais; e conhecimento de bibliotecas e arquivos no nosso país, sem esquecer a Sociedade
de Geografia de Lisboa, cujo retrato de Vasco da Gama reproduz.
- A 11 de Julho – Apresentação do livro com o título Processo Ritual e Tradição em Portugal a
partir da Cultura da Zona de Riba Côa. Figueira de Castelo Rodrigo, II volume, da autoria do Dr.
António Vermelho do Corral, Presidente da Secção.
Presidiu ao acto o Senhor Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Professor Doutor Luís
Aires-Barros, ladeado pelo Professor Doutor João Pereira Neto, que se referiu ao autor, Professor
Doutor Fernando Larcher, que apresentou o livro, Doutora Fernanda Frazão, editora, e o autor do
livro, todos usando da palavra.
Estiveram também presentes os órgãos sociais da Associação Portuguesa para a Salvaguarda do
Património Cultural Imaterial, Instituto Histórico da Beira Côa e Associação dos Naturais e Amigos
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do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, cujo presidente Dr. Alexandre Saraiva Rua, solicitando
o uso da palavra, no uso da mesma teceu alargados elogios ao conterrâneo figueirense, autor do livro.
O evento foi publicado no jornal regional ECOS DA MAROFA, de Figueira de Castelo Rodrigo, na
sua edição nº 444, de 15 de Agosto, com uma fotografia da mesa.
- A 6 de Novembro – Sessão conjunta das Secções de Antropologia e Estudos do Património.
O orador, Professor Doutor João Pereira Neto, na qualidade de vogal das Secções de Antropologia e
dos Estudos do Património, proferiu uma conferência sobre o seguinte tema “Reflexões de um
Antropólogo Cultural no início do Século XXI sobre o livro «Privilégios de Nobreza e Fidalguia de
Portugal» publicado no início do século XIX por Luís da Silva Pereira Oliveira”.
O conferencista assinalou que o autor utilizou a edição publicada em 2002 pela ANHP – Associação
da Nobreza História de Portugal, com a nota biográfica e genealógica e índice por António de Matos
e Silva, Nuno Borrego e Lourenço Correia de Matos.
A obra em causa revela a situação em que se encontravam a Sociedade Portuguesa em matéria de
estratificação e mobilidade social ascendente mais de duas décadas após a revolução francesa.
Por outro lado, em matéria de enquadramento teórico – que é abundante e minucioso – o autor ignora
a revolução francesa e as mudanças que ela implicou.
Em Portugal, nessa época, praticamente só através da vida eclesiástica é que poderia ascender-se às
mais altas dignidades do Estado. É certo que fora disso só através da magistratura e do exercício da
medicina se poderia ingressar na nobreza mas apenas nos escalões mais baixos. Mesmo nas forças
armadas a situação existente – meio século depois dos esforços desenvolvidos pelo Marquês de
Pombal e pelo Conde de Lippe – ficava muito aquém do que eles tinham desejado. A título de
exemplo basta dizer que um criado de um nobre era tenente-coronel de um Regimento de Cavalaria.
Com este enquadramento institucional não é de admirar que a Constituição de 1822 e particularmente
a carta constitucional que vigorou até à queda do regime monárquico incluíssem disposições
restritivas quanto ao principal atributo da plena cidadania – o direito de voto.
Basta referir que os criados de servir estavam excluídos do mesmo direito, entre eles, estavam
incluídos – para além dos criados de servir propriamente ditos – os artífices donos de pequenas
empresas e os empregados de menor categoria.
Com este enquadramento não era de admirar que os pequenos empresários da indústria – em vez de
procurarem desenvolver os seus negócios – empregassem o seu capital na compra de prédios rurais e
urbanos para assim poderem figurar entre os cidadãos eleitores. Conhece-se um caso de um desses
pequenos patrões que era contabilista – profissão que estava entre aquelas que garantia o acesso ao
voto – passasse a exercer esta profissão na sua própria empresa.
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- A 16 de Novembro – O Presidente da Secção foi convidado a participar nas 1ªs. Jornadas para a
Salvaguarda do Património Cultural Imaterial do Médio Tejo que se realizaram em Constância com o
patrocínio das Câmaras Municipais de Constância e Mação e a Entidade Regional de Turismo do
Centro, apresentando uma comunicação com o título «A Medicina Popular como Património Cultural
Imaterial, sob a óptica de um Antropólogo».
4.12. Secção de Arqueologia
Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins
Em 2013, reforçou-se o carácter inter e transdisciplinar da Secção, organizando actividades em
colaboração com outras instituições. Prosseguiu-se, de igual modo, com uma série semestral de
Workshops temáticos, promovendo-se, em simultâneo, um ciclo de conferências mensais, na
sequência do sucesso alcançado com o 3.º Seminário da Secção, Origens e transformações da
complexidade social das primeiras sociedades camponesas à Idade do Ferro: 5 abordagens iniciais,
ocorrido a 21 de Novembro de 2012. Os eventos registaram uma afluência expressiva, num
testemunho do interesse crescente dos temas selecionados:
- 16 de Janeiro – Rui Boaventura (UNIARQ-UL), Nótulas de Megalitismo: a disposição dos mortos
nos 4.º e 3.º milénios a.n.e. das comunidades da região do estuário do Tejo, no decurso do Bronze
Final
- 10 de Abril - Rui Mataloto (CMRedondo), Centro e Periferia: as dinâmicas sociais e de
povoamento na região da Serra d’Ossa, entre o IIIº e o Iº milénio a.C.
- 17 de Abril - Workshop 3 da Secção de Arqueologia da SGL, Arqueologia e outras ciências: que
presente e que futuro? (coord. Ana Cristina Martins-IICT e Nuno Bicho-UAlg)
. António Monge Soares (CTN/IST-UTL), O radiocarbono - quatro revoluções
. Maria Isabel Dias (CTN/IST-UTL), Matérias-primas e estudos de proveniência de artefactos
arqueológicos
. Maria de Fátima Araújo (CTN/IST-UTL), Arqueometalurgia em Portugal: metodologias analíticas
e resultados recentes
. David Gonçalves (CIAS-UC), O potencial dos ossos queimados para a reconstrução das práticas
funerárias
. Cleia Detry (UNIARQ-UL), Zooarqueologia: uma visão do passado, com futuro?
- 22 de Maio - João Luís Cardoso (UAb), Georges Zbyszewski (1909-1999), geólogo e arqueólogo:
uma evocação pessoal
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- 27 de Setembro - apresentação do livro Pré-história das Zonas Húmidas. Paisagens de Sal (Actas
do Encontro Científico), por Joaquina Soares (MAEDS); Mário Varela Gomes (FCSH da UNL), O
Castelo Belinho e o megalitismo do Barlavento Algarvio
- 9 de Outubro - Workshop 4 da Secção de Arqueologia da SGL, Percursos de investigação
arqueológica em Portugal: do Megalitismo à Idade do Bronze (homenagem a João Carlos de SennaMartinez) (coord. Ana Cristina Martins-IICT; Rui Boaventura-Uniarq e Ana Ávila de Melo-MNA)
. Luís Aires de Barros (Presidente da SGL) – abertura dos trabalhos
. João Luís Cardoso (UAb), Pelo norte e centro de Portugal, em busca das origens
. Rui Boaventura (UNIARQ-UL), A anta dos Godinhos (Redondo): um caso transgeracional
. Rui Mataloto (CMRedondo), Entre sepulcros e monumentos: o reuso dos túmulos megalíticos em
território Alto Alentejano
. António Carlos Valera (NIA-ERA), A ocupação do Neolítico Médio/Final da Sra. Da Alegria: um
novo elo das relações inter-regionais no Centro de Portugal
. Ana Ávila de Melo (MNA), A história de um sítio e de muitas investigações – o Castro de
Pragança, Cadaval
. Carlos Alberto Santos Mendes (Terras Quentes), ADFA às Terras Quentes, via Canas de Senhorim
. Elsa Luís (UNIARQ-UL), Pensar a Idade do Bronze no Alto da Fraga: cultura material e modelos
explicativos
. Ana Cristina Martins (IICT) – encerramento dos trabalhos
- 7 de Novembro - António Monge Soares (CTN/IST-UTL), O Bronze do Sudoeste: uma visão a
partir da margem esquerda do Guadiana
- 4 de Dezembro - António Carlos Valera (NIA-ERA), As práticas funerárias do Neolítico Final à
Idade do Bronze no interior Alentejano: reflexõespara a nova agenda
A experiência deste último ano reiterou as opções tomadas pela actual Mesa da Secção de
Arqueologia da Sociedade de Geografia de Lisboa no que respeita aos tipos e modelos de actividades
seguidos.
Nos termos estatutários, procedeu-se à eleição da Mesa para 2014, tendo sido eleitos para a integrar
os seguintes Vogais:
Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins
Vice-Presidente: Prof. Doutor João Carlos Senna-Martínez
Secretária: Mestre Ana Ávila de Melo
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4.13. Secção de Artes e Literatura
Presidente: Profa. Doutora Maria João Pereira Neto
De acordo com os objectivos traçados na primeira reunião da secção realizada em Janeiro de 2013, a
secção de Artes e Literatura envolveu – se no 3º Ciclo de Conferências luso italianas – Circulação de
mercadorias, pessoas e ideias (séculos XV – XVIII) promovido pelo CHAM e que decorreu no
Instituto Italiano de Cultura, Centro de História de além Mar, Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa, Gabinete de Estudos olissiponenses, Academia de Marinha e Embaixada de Itália, entre
Fevereiro de 2013 e Janeiro de 2014.
Na Sociedade de Geografia decorreram as seguintes conferências:
x 18 de Abril – 17h 30 minutos – Francisco Vieira lusitano: viaggi di fuga e di apprendistato a
Roma nella prima metá del Settcento – por Sabina de Cavi – da Universidade de Córdoba,
x 14 de Maio 2013 – 17 h e 30 minutos – Unanesimo porthoghese e Italia: intellettuali ebrei
lusitani e Rinascimento – por Fabizio lelli – Universitá del Salento
x 21 de Junho 2013 – 17 h 30 minutos – Razon de Estado Y prácticas de gobierno: elementos
de historia politico – institucional entre Portugal y Toscana en el siglo XVIII, por Marcella
Aglietti – Universitá di Pisa
x 3 de Outubro 2013 , 17 h 30 minutos – Humanistas, mercadores e cristãos novos: a
circulação de homens, livros e ideias na Europa de quinhentos – por António Andrade –
Universidade de Aveiro
x 25 de Novembro de 2013 pelas 17 h e 30 minutos – 17 e 30 minutos – Os Italianos e a
inquisição portuguesa: os Homens, as ideias e as mercadorias (séculos XVI – XVIII) – por
Isabel Drummond Braga – Faculdade de letras da Ulisboa.
Numa iniciativa que envolveu a Universidade Aberta, A Universidade católica, a Universidade de
Lisboa e o IHA realizaram-se dias 15 e 23 de Maio as Jornadas Diálogos entre a Literatura e as Artes
cuja organização científica era composta por Isabel Capeloa Gil da UCP, Maria João Pereira Neto
(SGL), Marília Futre Pinheiro (Universidade de Lisboa) Mário Avelar ( UAberta) e Vitor Serrão (
Universidade de Lisboa.
No dia 15 de maio foi assinado um protocolo de cooperação entre a SGL e a Uab – através do
Presidente da SGL Professor Doutor Luís Aires de Barros e o ritor da Uaberta – Paulo Maria Bastos
da Silva Dias reitor da Universidade Aberta.
Na sessão de abertura participou o Prof João Pereira Neto (secretário perpétuo da SGL) e o Professor
Mário Avelar da UAb).
A conferência de abertura, cujo moderador foi o Prof Mário Aguiar teve como key note speaker João
Almeida Flor da UL sendo a temática “ Unidade e variação na estética pós – romântica : o caso de
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Robert Browning”. No mesmo dia e no painel Diálogos Literaturas e Outras Artes I participaram Ana
Paula Machado (UAb) – Indigenous Art: a way of seeing the world; Ana Rita Padeira (Uab) – Os
mitos do Império, por entre a ficção e a fantasia”; Dionísio Vila – Maior – Literatura e artes; as
enganadoras realidades”, Vasco Nuno Medeiros (UL) – Iconopoiese – a ciência no atelier do
artista; no segundo painel Diálogos Literatura e outras Artes II. A moderadora foi Marília Futre
Pinheiro e participaram Ana Isabel Vasconcelos (Uab) – A importância da música nas
representações teatrais em Lisboa oitocentista; Jorge Vaz de Carvalho – Verdi e o advento operático
de Shakespeare, Luís Carlos Pimenta Gonçalves ( Uab) – Do texto literário ao libreto da ópera: o
exemplo de Salambo.
No painel sobre Questões de estética I – participaram Carlos Carreto(UAb) –Uma rosa vermelha
sobre a coxa branca: imagem e ficcionalidade em alguns textos medievais; Cristina Vasconcellos
Rodrigues (Uab), Gerald Bär (Uab) – Double Trouble na Internet; A primeira jornada concluiu com
uma conferência de Marília Futre Pinheiro ( UL ) subordinada ao tema: Iconotextualidade: a
linguagem da écfrase no Romanesco Grego Antigo.
Dia 23 de Maio prosseguiram as jornadas tendo como moderador o Professor João Pereira Neto
(SGL) a sessão iniciou –se com a conferência do Professor Mário Avelar (UAB) – Anacronia e

transmemória, dois conceitos no diálogo interartes.
As jornadas prosseguiram com o painel Diálogo Literatura e outras Artes III que teve como
moderador o Professor Mário Avelar. Foram oradores: Jeffrey Sctott Childs (Uab) – Inflecting
Rethoric: images of influence in Apocalypse Now; Maria do Céu Marques (Uab) – Compreender o
cinema, pensar The Ghost writer; Maria do Rosário Lupi Belo ( UAb) – Singularidades na
adaptação da ironia de Eça à provocação de Oliveira.
Painel Questões de Estética II – moderador Marília Futre Pinheiro, foram oradores: Alexandre Palma
(UCP) – Estética: última oportunidade para a transcendência; Maria de Jesus Relvas (UAb) – O
belo e o horrível – the Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde; Maria Paula Coelho ( Uab) – As
minhas Ofélias:
A conferência de encerramento teve como moderador o Prof Mário Avelar e foi oradora Isabel
Capeloa Gil (UCP) – “O arquivo em chamas” sobre a visualidade da memória na Arte Portuguesa
contemporânea.
O balanço das jornadas esteve a cargo de Marília Futre Pinheiro da (UL)
4.14. Secção de Ciências Militares
Presidente: General João Carlos Geraldes
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No decurso deste Ano a Secção de Ciências Militares (SCM) reuniu-se por doze vezes, seis em
trabalhos da Mesa e outras seis em Sessões Plenárias, ocasiões em que, através do levantamento de
ideias e do debate ponderado sobre situações concretas, foi procedendo ao planeamento,
programação e tomada de decisões sobre o exercício a materializar ao longo do Ano. Teve presente a
Programação Plurianual do antecedente aprovada, o conjunto de temas a tratar já elencados, as
efemérides a sublimar e os compromissos programáticos já assumidos pela Direcção da Sociedade de
Geografia de Lisboa (SGL). Nesta participativa forma de trabalho que envolveu todos os Vogais da
secção, foi desenvolvendo, nos termos do seu Regulamento Interno, um processo de análise e de
síntese das conclusões que foram sendo obtidas nas conferências e mesas redondas que promoveu e
um prolongado esforço de coordenação e integração dos trabalhos desenvolvidos no interior da
Secção.
Na prossecução dos objectivos fixados, a SCM regeu-se, então, pelas seguintes grandes linhas de
orientação, incidindo sobre a metodologia de trabalho e os projectos a desenvolver:
- Dar preferência a actividades que promovessem o desejável concurso de outras áreas de saber da
SGL, incentivando, sempre que possível, debates em mesa redonda em sessões a desenvolver, quer
no interior da Secção, quer em sessões abertas;
- Assegurar a continuidade dos Projectos do antecedente em curso;
- Fazer uma incursão em áreas menos conhecidas da actividade de tempo de paz das Forças Armadas
com significativo impacto no apoio às Políticas do Estado;
Com estes propósitos, foram, ao longo do Ano, realizadas cinco Sessões, em correspondência com
outros tantos Projectos, num total de onze Conferências proferidas por Vogais da Secção e de outras
Comissões e Secções da SGL, bem como por especialistas convidados.
A evolução do tratamento do Tema “Os Órgãos de Soberania e a Instituição Militar – O Caso
Português”, agora numa diferente perspectiva, intitulado “Repensar Portugal numa Perspectiva de
Segurança e de Defesa” teve como ideia subjacente alcançar, sem prejuízo da sua finalidade inicial,
uma maior amplitude e profundidade, através do concurso de outras Comissões/Secções da SGL. O
desenvolvimento que teve no Ano em apreço fundamentou-se em três Sessões, com um total de sete
conferências, nas quais foram trabalhados, em conjunto com a Comissão Europeia, três Projectos
que, no seu conjunto, procuraram encontrar respostas para áreas de dúvida entretanto levantadas em
mesas redondas realizadas na Secção; estes Projectos, intitulados “O Quadro Estratégico Global – a
Política de Segurança e Defesa Europeia”, “Os Espaços Estratégicos de Interesse Nacional – a
Segurança e Defesa de Portugal no Espaço Europeu” e “Possibilidades e Constrangimentos para a
Estratégia Nacional – O contributo do Vector Militar da Defesa”, tiveram como Directores, por parte
da Secção, respectivamente, o General Gabriel do Espírito Santo, o Tenente Coronel João Brandão
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Ferreira e o Engenheiro Francisco Gonçalves Nobre. A integração dos contributos que vão sendo
obtidos (que aguarda, ainda, a participação da Secção de Economia) tem em vista a reelaboração do
texto produzido pela Secção em 2012, a qual ficou a cargo de uma Comissão de Redacção constituída
por Vogais da Secção que coordenará o seu trabalho com as Comissões e Secções que cooperam
neste Projecto com a SCM. Toda esta actividade irá ser desenvolvida sobre um texto
progressivamente reescrito pelo Tenente General António de Jesus Bispo que, numa primeira
aproximação, reflecte a sensibilidade da Secção sobre o teor dos debates travados nas várias vertentes
do Tema.
Sob a Direcção do General António Martins Barrento teve lugar a primeira Sessão, das três
programadas até 2015, no âmbito do Projecto que dá resposta à participação da Secção nas
comemorações da conquista de Ceuta que se desenvolvem na SGL; a Conferência incluída nesta
Sessão teve por título “A Arte da Guerra no Início do Século XV”.
O significado das missões de cooperação cometidas às nossas Forças Armadas, nos âmbitos das
relações bilaterais e no de outros compromissos internacionais, tem vindo a merecer particular
atenção da Secção. O significado relevante que o êxito com que têm vindo a ser cumpridas assume,
exige reflexão orientada para a optimização e a rentabilização das oportunidades geradas por este
valioso contributo no cômputo das acções que dão corpo à política externa do Estado. Com este
propósito, o Vogal da Secção Tenente General António Gonçalves Ribeiro anuiu à solicitação para
dirigir o Projecto relativo à Cooperação Militar, no âmbito do qual foi já realizada, neste Ano, uma
Sessão intitulada “A Cooperação Técnico Militar com os PALOP – Da Concepção à Globalização na
Década de 90. Situação Actual”. Esta Sessão, com duas Conferências, sublinhou o carácter de
abertura e o dinamismo inovador impresso pelas nossas Forças Armadas nesta actividade que,
obedecendo a critérios de rigor e competência, tirou o melhor partido do sólido e íntimo
conhecimento dos destinatários e do ímpar relacionamento entre as partes intervenientes, realidade
que se plasmou, até hoje, num amplo espaço de confiança e de diálogo que importa e urge reforçar.
A Secção concretizou, ainda, uma interessante iniciativa que consistiu numa “mesa redonda” com a
duração de uma tarde, que teve por base uma exposição formal do Vogal Doutor Engenheiro
Fernando Abecassis Manzanares, na qual desenvolveu o tema “Um Modelo Teórico de Interpretação
dos Desequilíbrios que o Nosso País Sofre”. No subsequente debate, por ele também moderado,
ficaram realçados o interesse e a consistência do modelo, bem patente nos casos concretos que foram
sendo realçados.
Complementarmente, a Secção desenvolveu, com continuidade, outras actividades com o propósito
de manter o envolvimento dos Vogais em iniciativas participadas.
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Inseriu-se neste objectivo, a iniciativa de, com base em informação disponível na Biblioteca da SGL,
fazer uma publicação em formato de livro que, tendo como autor principal o Doutor Engenheiro
Fernando Manzanares Abecassis, evocasse a I Grande Guerra. Com referência ao ambiente
geoestratégico delimitador deste conflito em que Portugal, com muito sangue e sacrifício, adquiriu o
estatuto de Potência Beligerante, são narradas e enquadradas as operações militares nos territórios
portugueses do Norte de Moçambique; na sua fase actual, o livro encontra-se em processo de análise
crítica pela Secção.
Nos termos dos Estatutos da SGL e no espírito do seu Regulamento Interno, a Secção procedeu à
eleição da Mesa para 2014. Embora fosse achado conveniente incluir na Mesa Vogais de gerações
mais novas, a votação manteve a composição vigente do antecedente:
Presidente

Tenente General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes

Vice-Presidente

Vice-Almirante António Maria de Sá Alves Sameiro

Vice-Presidente

Tenente General João Goulão de Melo

Director

Tenente General José Eduardo Carvalho de Paiva Morão

Director

Major General José Ribeirinha Diniz da Costa

Secretário

Tenente Coronel João José Brandão Ferreira

4.15. Secção de Economia
Presidente Prof. Dr. José Dantas Saraiva
A Secção de Economia, em reunião efectuada em 14 de Janeiro de 2013, procedeu à eleição da Mesa
para o ano em curso, tendo sido eleitos por unanimidade para a integrar os seguintes membros:
Presidente. Dr. José Dantas Saraiva
Vice-Presidente: Dr. José Caleia Rodrigues
Secretário: Dr. José Pedro Castanheira
No âmbito do plano de actividades para 2013, foi decidido continuar a privilegiar a concretização de
iniciativas em conjugação com outras comissões e secções, designadamente com a Secção de
Indústria e com as comissões Europeia e Americana.
Nesta linha de acção, foi promovida pelas secções de Economia e de Indústria, em 7 de Março, uma
conferência subordinada ao tema “O sucesso do microcrédito: as pessoas antes do crédito”, proferida
pelo Professor Doutor Manuel Brandão Alves;
Em 8 de Julho promoveram as duas secções a conferência sobre o tema “Quadro Estratégico Comum
2014-20”, proferida pela Dra. Maria da Piedade Monteiro Valente;
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Em 28 de Outubro, foi promovida, em conjugação com a Comissão Americana, uma conferência
sobre o tema “O sistema financeiro brasileiro no contexto das relações entre Portugal e o Brasil”,
proferida pelo Professor Doutor Joaquim Ramos Silva;
Em 31 de Outubro, realizou-se a conferência sobre o tema “Mediterrâneo Árabe/potencial e riscos
para o Portugal económico”, proferida pela Dra. Maria João Tomás;
Esta Secção efectuou reuniões regulares ao longo do ano, individualmente e em conjunto com a
Secção de indústria, com o objectivo de debater aspectos actuais da conjuntura nacional e
internacional. Efectuou também visitas temáticas à Biblioteca e ao Museu da SGL, no que contou
com o indispensável apoio e colaboração do Senhor Secretário Perpétuo, Professor Catedrático João
Pereira Neto.
4.16. Secção de Estudos Luso-Árabes
Presidente: Prof. Doutor António Dias Farinha
Durante o ano de 2013 a Secção de Estudos Luso-Árabes realizou três reuniões no Edifício-Sede e
promoveu, por indicação da Direcção, a Sessão Cultural conjunta anual com o Instituto de Cultura
Europeia e Atlântica (ICEA) da Ericeira, emergente do Protocolo estabelecido entre as duas
instituições.
Aos 14 dias do mês de Janeiro de 2013, pelas 15:00, reuniu-se na sala do 3º andar do Edifício-Sede
da SGL, a Secção de Estudos Luso-Árabes. A Mesa foi constituída pelo Presidente, Prof. Doutor
António Dias Farinha, pelo Vice-Presidente, CALM José Luís Leiria Pinto, pelo Secretário, Dr. João
Abel da Fonseca e pela Vice-Secretária, Profª Doutora Maria Leonor Cruz.
Após as palavras de boas vindas aos Sócios e Seccionistas, Profs. Pereira Neto, Fausto Amaro e
Vermelho do Corral, Embaixador Rosa Lã e Dr. Manuel Pechirra, bem como às convidadas, Profª
Doutora Eva Maria von Kemnitz, oradora da sessão, e as Sras. D. Eva Martins e D. Catarina Mendes,
o Presidente pediu um minuto de silêncio, como homenagem ao falecido Vice-Presidente da SGL e
Seccionista, Prof. Doutor Justino Mendes de Almeida. Foi aprovada, por unanimidade, a proposta no
sentido de ser dado conhecimento à Família, aquele acto da Secção.
Entrando na Ordem de Trabalhos foi lida a Acta da sessão anterior, pelo Secretário da Mesa, que
mereceu a aprovação, por unanimidade. No subsequente período de Informações foi dada a palavra
ao Prof. Pereira Neto, que fez a proposta de entrada como Seccionistas do Prof. Diogo Pinto,
representante da Família Gulbenkian na área dos Petróleos, bem como do Prof. Fausto Pinto,
Presidente da Federação Europeia de Cardiologia e cirurgião da Família Real da Arábia Saudita,
indicando que os respectivos Currículos se encontravam depositados nos processos individuais, na
Secretaria da SGL. A proposta foi aprovada, por unanimidade, sugerindo o Presidente que a votação
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da proposta aceite se realizasse logo após a eleição da nova Mesa, o que também foi aprovado por
unanimidade.
De seguida, o Dr. Manuel Pechirra informou que havia sido criado, na SHIP, o Instituto Ibn Mucana,
Portugal – Países Árabes e Islâmicos, presidido pelo Prof. Dias Farinha, e que também integrava,
como Vice-Presidente, e no qual falaria brevemente, na sua 1ª sessão pública, a Senhora
Embaixadora do Reino de Marrocos, convidando os presentes a comparecerem.
O Dr. João Abel da Fonseca fez uma exposição sobre a reunião havida com a Direcção, no âmbito da
preparação dos eventos que a SGL promoverá, já em 2013, como até 2015, relativos à comemoração
da Tomada de Ceuta, em 1415, evidenciando alguns temas possíveis a serem tratados pelos membros
da Secção.
O Prof. Pereira Neto referiu a Bibliografia inglesa, realizada a partir de fontes árabes, e anunciou que
já se encontrava a preparar uma comunicação a apresentar ainda no corrente ano. Sobre a
potencialidade geoestratégica de Ceuta falou o Embaixador Rosa Lã, alertando, no contexto das
comemorações, para a necessidade de se manter uma posição cautelosa face a Marrocos e à Espanha.
O Prof. Dias Farinha congratulou-se pela atempada preparação dos eventos, por parte da Direcção da
SGL, nomeadamente às iniciativas já promovidas pelo Comandante Mendes Quinto, referindo ainda
a realização do II Seminário Luso-Brasileiro de Estudos Islâmicos, promovido pela FLUL, no
passado dia 11 do corrente mês, que decorrera com assinalável êxito e a que tinha dado grande
colaboração a Prof. Maria Leonor Cruz.
Entrados no ponto 2. da Ordem de Trabalhos – Eleição da Mesa, em que se verificara só existir uma
lista concorrente, em que eram candidatos os actuais membros, o Prof. Pereira Neto propôs, de
imediato, que se votasse a sua recondução. Procedeu-se, então, à votação e a Mesa foi reeleita por
unanimidade, tendo o Presidente agradecido a confiança depositada pelos Seccionistas, bem como
aos restantes membros que aceitaram acompanhá-lo, uma vez mais.
Passou-se, de seguida, à Eleição dos novos membros propostos que recolheram a unanimidade, sendo
que disso se lhes daria conhecimento para se dignarem aceitar.
Cumprindo o ponto 3. da Ordem de Trabalhos, depois da leitura dum breve Currículo da Profª
Doutora Eva Maria von Kemnitz, pelo Presidente, foi dada a palavra à oradora convidada que
dissertou sobre o tema “Institucionalização dos Estudos Árabes em Portugal. 1892-2012”. Após a
douta comunicação, muito aplaudida pelos presentes, decorreu um período de Debate em que
tomaram a palavra os Profs. Pereira Neto e Fausto Amaro, o Embaixador Rosa Lã e o Dr. João Abel
da Fonseca, tendo terminado o Prof. Dias Farinha que agradeceu à palestrante a sua brilhante
conferência.
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A reunião terminou pelas 16:30, com palavras do Presidente agradecendo a todos a confiança
renovada, face ao resultado da Eleição para a nova Mesa, saudando os seus membros e pedindo o
maior empenho dos restantes Vogais, para o êxito das futuras sessões culturais a programar.
Aos 6 dias do mês de Junho de 2013, pelas 15:00, reuniu-se no auditório Adriano Moreira do Edifício
Sede da SGL, a Secção de Estudos Luso-Árabes, que acolheu o Prof. Jacques Paviot, da
Universidade de Paris XII – Val-de-Marne, na apresentação da conferência intitulada “Le Portugal,
l’Europe et l’Asie au XVème siècle”. A Mesa foi constituída pelo Presidente, Prof. Doutor António
Dias Farinha, pelo Vice-Presidente, CALM José Luís Leiria Pinto, pelo Secretário, Dr. João Abel da
Fonseca e pela Vice-Secretária, Profª Doutora Maria Leonor Garcia da Cruz.
Após as palavras de boas vindas aos inúmeros Sócios e Convidados, de que se destacavam S. E. a
Senhora Embaixadora da Argélia, Doutora Fatiha Selmane e seis outros representantes diplomáticos
ao nível de Adidos, bem como o Senhor Secretário Perpétuo, Prof. Pereira Neto, e o Director, Prof.
Mário Avelar, o Presidente deu a palavra ao Prof. Pereira Neto, que referindo a sua qualidade de
Vogal da Secção a ela quis associar a sua outra de Membro da Direcção, para dar público testemunho
do que muito honrava a SGL, a presença da Embaixadora e demais membros do Corpo Diplomático,
bem como do distinto orador, consagrado historiador e Secretário da Société Nationale des
Antiquaires de France.
Entrando na Ordem de Trabalhos foi lida a Acta da sessão anterior, pelo Secretário da Mesa, que
mereceu a aprovação, por unanimidade. De seguida, o Prof. Dias Farinha fez a apresentação do Prof.
Jacques Paviot e uma contextualização histórico-geográfica do tema da conferência, dando de
imediato a palavra ao orador que dissertou durante cerca de uma hora.
No subsequente período de debate foram apresentadas questões pelo Prof. Pereira Neto, Profª Ana
Paula Avelar, Dr. João Abel da Fonseca e pelo Prof. Dias Farinha que agradeceu uma vez mais ao
Prof. Jacques Paviot e felicitou pela excelência da comunicação.
A sessão terminou pelas 17:00, com palavras do Presidente agradecendo a todos pela presença.
Aos 2 dias do mês de Dezembro de 2013, pelas 15:00, reuniu-se na Sala do 3º andar do Edifício-Sede
da SGL, a Secção de Estudos Luso-Árabes, que acolheu a Prof. Doutora Olga Iglésias Neves, na
apresentação da conferência intitulada “As Confrarias Muçulmanas em Moçambique. Estudo de caso
na Ilha de Moçambique (sécs. XIX-XXI)”. A Mesa foi constituída pelo Presidente, Prof. Doutor
António Dias Farinha, pelo Vice-Presidente, CALM José Luís Leiria Pinto e pelo Secretário, Dr.
João Abel da Fonseca. Justificou a falta a Vice-Secretária, Profª Doutora Maria Leonor Garcia da
Cruz.
Após as palavras de boas vindas aos Sócios e Convidados, o Presidente referiu-se à recente visita a
Portugal do Cheik Sultan al-Qasimi de Sharjah, eleito académico correspondente da Academia das
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Ciências de Lisboa, relatando alguns episódios dessa estadia. Dado ter sido parceiro na organização
também usou da palavra o Seccionista Dr. Manuel Pechirra referindo-se à cerimónia nos AN-TT,
bem como à imposição do Colar de Honra do ILAC, antecedendo a recepção oferecida pelo Cheik no
Hotel Ritz. Foi ainda referida a importância da Biblioteca da SGL, que conserva no seu acervo,
preciosos exemplares de publicações de temática relativa aos estudos árabes.
No âmbito das relações com a República de Argel foi referido pelo CALM Leiria Pinto o facto de
haver cadetes argelinos na Escola Naval, bem como um navio marroquino em reparação no Arsenal
do Alfeite. O Prof. Pereira Neto referiu também a sua recente visita àquela escola de formação militar
naval, com palavras muito elogiosas.
O Dr. João Abel da Fonseca referiu-se de seguida à Sessão Cultural conjunta entre a SGL e o ICEA,
que se realizou no passado dia 19 de Outubro no Palácio Nacional de Mafra e na Ericeira, dedicado
ao Bicentenário da celebração do Tratado de Paz e Amizade entre o Reino de Portugal e a Regência
de Argel, celebrado em 14 de Junho de 1813. Contou com a presença do Presidente da SGL e da
Embaixadora da Argélia, tendo esta apresentado, uma comunicação intitulada “Argélia e Portugal –
caminhos do Presente e do Futuro”, bem como o Prof. Dias Farinha, que dissertou sobre “A Regência
de Argel (1525-1830) e a Profª. Eva-Maria von Kemnitz, sobre “O Tratado de Paz e Amizade entre o
Reino de Portugal e a Regência de Argel – antecedentes e consequências”, para além de uma MesaRedonda, moderada pelo Dr. João Abel da Fonseca, sobre Pirataria argelina no séc XVIII e o
Combate e Naufrágio da Nau Conceição, frente à Ericeira em 1621, com a Profª. Margarida Garcez
Ventura. Foi organizada na Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, uma mostra sobre “Portugal e
Argel no acervo da Biblioteca de Mafra”, comissariada pela respectiva bibliotecária, Drª. Teresa
Amaral.
Entrando na Ordem de Trabalhos foi lida a Acta da sessão anterior, pelo Secretário da Mesa, que
mereceu a aprovação, por unanimidade. De seguida, o Prof. Dias Farinha fez a apresentação da Profª.
Olga Iglésias Neves e uma contextualização histórico-geográfica do tema da conferência, dando de
imediato a palavra à oradora que dissertou durante cerca de meia hora.
No subsequente período de debate foram apresentadas questões pelos Profs. Pereira Neto e Vermelho
do Corral, CALM Leiria Pinto, Drs. Manuel Pechirra e João Abel da Fonseca e pelo Prof. Dias
Farinha que agradeceu uma vez mais à oradora e a felicitou pela excelência da comunicação.
Dado o adiantado da hora ficou transferida para uma nova sessão, agendada para o dia 13 de Janeiro
de 2014, a comunicação do Prof. Pereira Neto, intitulada “A Conquista de Ceuta numa perspectiva
geocultural”, em que na Ordem do Dia se efetuaram as eleições para a Mesa de 2014 e a admissão de
novos Seccionistas.
A sessão terminou pelas 17:30, com palavras do Presidente agradecendo a todos pela presença.
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Sob a orientação do Prof. Dias Farinha a Secção prossegue os trabalhos de investigação na área dos
vocábulos portugueses de origem árabe, com vista à elaboração de um glossário. No próximo ano a
Secção articulará com a Direcção iniciativas no âmbito do período comemorativo da Tomada de
Ceuta, em 1415.
4.17 Secção de Estudos do Património
Presidente: Profa. Doutora Ana Cristina Martins
Em 2013, intensificou-se o cunho transdisciplinar da Secção, organizando actividades em
colaboração com outras instituições e estabelecendo a trimestralidade de Jornadas temáticas. Os
eventos, incluindo uma conferência mensal, assinalaram uma afluência notória, numa comprovação
do interesse crescente dos assuntos escolhidos:
- 28 de Maio - Jornadas 1 da Secção de Estudos do Património da SGL, Bairro Alto: 500 anos de
quotidiano (coord. Ana Cristina Martins -IICT e Maria Teresa Bispo -CML)
. Ana Cristina Martins (IICT), O Bairro Alto e as suas (i) materialidades
. Edite Alberto (CML / CHAM-FCSHUNL), Antes que fosse Lisboa…os trinitários e os jesuítas na
origem do Bairro Alto
. Vítor Escudero (SGL / ANBAL), A Ciência Heróica no sítio do Bairro Alto: estórias de 500 Anos
de História
. Maria Teresa Bispo (CML / IHA-FCSHUNL), Os espaços públicos que desenham a periferia do
Bairro Alto e o gesto de os separar um por um
. Sílvia Câmara (CML / IHA-FCSHUNL), O Bairro Alto como génese e objecto de estudo para a
Galeria de Arte Urbana
- 22 de Setembro - Jornadas 2 da Secção de Estudos do Património da SGL, Ex-Líbris: património
(i) material entre o verbo e a imagem (coord. Ana Cristina Martins -IICT e Vítor Escudero -APEL)
. Ana Cristina Martins (IICT / APEL), Ex-Líbris: da imagem verbalizada à verbalização da imagem
. Vítor Escudero (ANBA / APEL), Ex-Líbris e Falerística: simbioses estéticas e conveniências
sociais
. José Sesifredo Estevéns Colaço (APEL), Movimentos ex-librísticos e técnicas utilizadas
. Sérgio Avelar Duarte (APEL), Ex-Líbris portugueses heráldicos: inéditos e inovadores
- 6 de Novembro - João Pereira Neto (SGL), Reflexões de um Antropólogo Cultural, no início do
Século XXI sobre o livro «Privilégios de Nobreza e Fidalguia de Portugal», publicado no início do
século XIX por Luís da Silva Pereira Oliveira
- 26 de Novembro - Jornadas 3 da Secção de Estudos do Património da SGL, Bairro Alto: 500 anos
de quotidiano (2.ª parte) (coord. Ana Cristina Martins -IICT e Maria Teresa Bispo -CML)
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. António Miranda (CML), Arquitecturas no Bairro Alto: do edifício quinhentista ao prédio de
rendimento beaux-arts
. Maria João Pereira Neto (FA-UL), Bairro Alto: da expansão ao coração da cidade
. Vítor Escudero (ANBA / ISCPS-UL), Percursos ex-librísticos e falerísticos do Bairro Alto
. Álvaro Costa de Matos (CML), Bairro Alto, bairro dos jornais e dos jornalistas (sécs. XIX e XX)…
. Miguel Andrade (SIC), Bairro Alto – a boémia e as artes
- 12 de Dezembro - Jornadas 4 da Secção de Estudos do Património da SGL (conjuntamente à de
Secção de Etnografia da SGL), A água entre a (i)imaterialidade e a (sobre)vivência (coord. Ana
Cristina Martins –IICT e Maria Helena Samouco -SGL)
. Augusto Moutinho Borges (CLEPUL / CEIS20), Fons Vitae – Água e Matéria: Figurações
Azulejares
. Ana Cristina Martins (IICT), A água, as suas (i) materialidades e um caso de cripto-história
. Maria João Pereira Neto (FA-UL), Água e os pintores da vida moderna - uma reflexão sobre arte e
vida nos contextos da modernidade
. Vítor Escudero (ANBA / ISCSP), Sobre a(s) água(s) das Ciências da História – páginas de
Heráldica, Ex-Librísmo e Falerística
. Maria Helena Samouco (SGL), Cenários etnográficos contextualizados da utilização da água sob
um olhar antropológico
. João Caldeira Cabral (SGL), Os regadios colectivos nas comunidades rurais de montanha - Um
caso de estudo
. João Pereira Neto (SGL), Água na perspectiva da Antropologia Social e Cultural no dealbar do
século XXI
A experiência deste último ano confirmou as opções assumidas pela actual Mesa da Secção de
Estudos do Património da Sociedade de Geografia de Lisboa quanto ao modelo de actividades
seguido.
Nos termos estatutários, procedeu-se à eleição da Mesa para 2014, tendo sido eleitos para a integrar
os seguintes Vogais:
Presidente: Prof. Doutora Maria João Pereira Neto
Vice-Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins
Secretário: Dr. Vítor Escudero
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4.18. Secção de Etnografia
Presidente Mestre Dra. Maria Helena Correia Samouco
A Secção de Etnografia ao longo do ano de 2013 programou um Seminário em colaboração com as
Secções de Estudos do Património e Arqueologia, intitulado: A água entre a (i)materialidade e a
(sobre) vivência. Foi ainda com a participação de membros de outras Secções e Comissões da S.G.L.
que, para celebrar o ano internacional da cooperação da água, decidido pela ONU, se realizou este
oportuno Seminário. De acordo com o programa, em 12 de Dezembro de 2013 foram apresentadas as
seguintes comunicações por:
Augusto Moutinho Borges (CLEPUL/CEIS20) Fons Vitae – Água e Matéria: Figurações Azulejares.
Ana Cristina Martins (IICT) A água, as suas (i)materialidades e um caso de cripto- história.
Maria João Pereira Neto (FA-UL) A água e os pintores da vida moderna – uma reflexão sobre arte e
vida nos contextos da modernidade.
Vitor Escudero (ANB/ISCSP) Sobre a (s) água (s) das Ciências da História – páginas de
Heráldica,Ex-Librismo e Falerística.
Maria Helena Correia Samouco (SGL) Cenários etnográficos contextualizados da utilização da água,
sob um olhar antropológico.
João Caldeira Cabral (SGL) Os regadios colectivo nas comunidades rurais de montanha – Um caso
de estudo.
João B. Pereira Neto (SGL) Água na perspectiva da Antropologia Social e Cultural no dealbar do
século XXI.
Na última sessão da Secção de Etnografia foi votada a reeleição da Mesa para o ano de 2014 que
ficou com a seguinte composição:
Presidente : Mestre Drª Maria Helena Correia Samouco
Vice-Presidente: Prof. Dr. António Vermelho do Corral
Secretário: Mestre Drª Ana Cristina Pereira Neto.
Nesta Sessão de 12/12/2013, os vogais Mestre Dr. José Fernando Reis Oliveira propôs a realização
de um Seminário sob o tema “A Etnografia e as Belas Artes” e a Profª Doutora Ana Cristina Martins
propôs a realização de um Congresso sob o título “Arqueologia, Antropologia e Etnografia:
Comunhões, (re) aproximações e diferenciações”. Estas propostas foram aprovadas por unanimidade
para serem organizadas uma em cada um dos dois semestres do ano de 2014, com a colaboração das
demais Secções da Sociedade de Geografia de Lisboa, tendo a presidente da Secção de Arqueologia,
proponente do Congresso, dado a sua imediata anuência.
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4.19. Secção de Genealogia Heráldica e Falerística
Presidente: Arq. Segismundo Ramires Pinto
No ano de 2012/2013 a Secção prosseguiu os seus trabalhos realizando as seguintes actividades:
- No dia 26 de Outubro de 2012 - Reunião de carácter administrativo, destinada à preparação do Ano
Académico de 2012/2013. Foi votada, por unanimidade e aclamação, a Mesa da Secção que ficou
assim constituída:
Presidente – Segismundo Ramires Pinto
Vice-Presidente – Benito Martinez
Secretário – Vítor Escudero
– Foi admitido como Membro da Secção o Senhor Dr. Domingos Manuel Fonseca de Almeida
Machado
- Foi estabelecido o Plano de Actividades que foi executado com significativa participação
associativa e profundo nível científico, conforme o calendário que seguidamente se discrimina:
12 de Novembro – Os Sousa Prego - Dados genealógicos, divagações heráldicas e condecorações
recebidas, pelo vogal da Secção, Dr. José Filipe Menéndez.
Registaram-se 24 presenças.
10 de Dezembro – A Carta de Armas de Manuel Salema de Sousa – 1705, pelo convidado,
Comandante Sérgio Avelar Duarte.
Registaram-se 14 presenças.
22 de Janeiro – A Ordem Soberana e Militar de Malta – nove séculos de história (1113-2013) e um
peculiar estudo de falerística, pelo Secretário da Secção, Dr. Vítor Escudero.
Registaram-se 44 presenças.
19 de Fevereiro – Soledad de San Buenaventura, pelo Vice-Presidente da Secção, Professor Benito
Martinez.
Registaram-se 8 presenças.
19 de Março – A heráldica dos Bispos do Algarve na arte do seu tempo (séculos XVI, XVII e XVIII),
pelo convidado, Mestre Marco Sousa Santos.
Registaram-se 6 presenças.
16 de Abril – A Falerística na Heráldica do Exército Português, pelo Vogal da Secção, Mestre José
Sesifredo Estevéns Colaço.
Registaram-se 7 presenças.
21 de Maio – Henrique Bandeira de Melo Madureira – algumas notas genealógicas de um membro
da Sociedade de Geografia de Lisboa, pelo Vogal da Secção, Comendador Ernesto Ferreira Jordão e
Dona Madalena Ferreira Jordão.
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Registaram-se 41 presenças.
24 de Maio – II Seminário de Falerística da SGL, com as seguintes Comunicações:
- A Real Ordem de Santa Isabel, pelo Arquitecto Segismundo Pinto;
- As ordens dinásticas do reino da Geórgia, um estudo de falerística, pelo Dr. Vítor Escudero;
- Observações sobre as insígnias honoríficas exumadas dos restos mortais do Senhor D. Pedro,
Duque de Bragança e primeiro Imperador do Brasil, pelo Engenheiro António Pacheco Trigueiros.
Em apoio ao Seminário foi efectuada uma exposição de documentos e insígnias de Ordens
Honoríficas.
Registaram-se 32 presenças.
18 de Junho – A Heráldica do Exército Português no Séc. XXI: A colaboração com outras
Instituições, pelo Vogal da Secção, Professor Doutor Paulo Morais Alexandre.
Registaram-se 7 presenças.
16 de Julho – Peculiaridades Falerísticas Luso-Árabes - Homenagem ao Instituto Luso-Árabe para a
Cooperação, pelo Secretário da Secção, Dr. Vítor Escudero.
Registaram-se 46 presenças.
30 de Setembro – Sessão de Trabalho de carácter administrativo, para preparação do Programa
Académico de 2013/204 e Eleição de Mesa que, foi reconduzida, por unanimidade e aclamação,
continuando assim constituída:
Presidente – Segismundo Ramires Pinto
Vice-Presidente – Benito Martinez
Secretário – Vítor Escudero
Registaram-se 10 presenças.
30 de Outubro – Sessão de Inauguração do Ano Académico de 2013/2014, com a Conferência A
Real Ordem da Torre e Espada de D. João VI: Mitos e Realidades, pelo Vogal da Secção, Eng.
António Trigueiros.
Em apoio Conferência foi efectuada uma exposição de documentos e insígnias.
Registaram-se 35 presenças.
27 de Novembro – Do Morgado da Ribeira de Moinhos à Quinta do Cabral, pelo Vogal da Secção,
Dr. José Filipe Menéndez.
Registaram-se 31 presenças.
18 de Dezembro – A Heráldica nas Casas Senhoriais de Fonte Arcada (Sernancelhe), pelo Vogal da
Secção, Dr. Domingo Manuel Fonseca de Almeida Machado.
Registaram-se 23 presenças.
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Complementarmente, a actividade da Secção foi assumiu duas formas de intervenção, que
contribuíram para a afirmação da sua visibilidade quer junto das agramiações científicas similares
quer junto do público:
- Representação da Secção em actividades científicas e culturais realizadas em áreas que constituem
o escopo da sua actividade, designadamente Congressos, Seminários, Jornadas, Encontros e sessóes
Académicas para que foi convidada a participar, tanto na Sociedade de geografia de lisboa como no
exterior.
- Resposta a questões colocadas por vários consulentes que respeitaram, essencialmente, matérias
relacionadas com a Heráldica Ultramarina Portuguesa e a genealogia de personalidades relacionadas
com a Sociedade de Geografia de Lisboa ou seus familiares.
De realçar o acompanhamento assíduo, atento e gratificante pela Direcção que se manifestou pela
presidência ou participação em diversas actividades prosseguidas pela Secção que, em 31 de
Dezembro de 2013 era composta por 16 vogais.
4.20. Secção de Geografia Matemática e Cartografia
Presidente: Prof. Doutor João Manuel Casaca.
Na sequência de eleições realizadas na última reunião de 2012, a mesa da Secção durante o ano de
2013 foi constituída por: i) Doutor. João Casaca – Presidente; ii) Eng.º Rogério Ferreira de Almeida –
Vice-presidente; iii) Comandante Miguel Bessa Pacheco – Vice-Presidente; iv) Eng.º José Nuno
Lima – Primeiro Secretário; v) Eng.ª Ana Maria Fonseca – Segundo Secretário.
Em 2013 realizaram-se sete reuniões plenárias da Secção, onde foram discutidos diversos assuntos do
âmbito da Secção e, em particular, a programação da actividade cultural.
Com destino aos sócios e ao público em geral, foram promovidas pela Secção, durante o ano de
2013, quatro conferências, que foram realizadas no anfiteatro Prof. Adriano Moreira e tiveram uma
assistência satisfatória, sendo seguidas de animado debate, que comprovou o interesse manifestado
pela assistência:
i) “A Cobertura Fotográfica do Terreno com Veículos Aéreos não Tripulados”, pelo Sr. João
Marnoto, no dia 6 de Fevereiro.
ii) “Francisco António de Ciera”, conferência comemorativa dos 250 anos do nascimento do último
cosmógrafo-mor, pela Professora Maria Helena Dias, no dia 8 de Maio.
iii) “Do Mediterrâneo ao Atlântico: Navegação e Cartografia no Renascimento”, conferência
integrada nas comemorações dos 600 anos da tomada de Ceuta, pelo Comandante Doutor Joaquim
Alves Gaspar, no dia 5 de Junho.
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iv) “A Associação Internacional de Geodesia”, conferência comemorativa dos 150 anos da AIG,
pelos Eng.º João Agria Torres, Eng.º José Nuno Lima e Eng.ª Manuela Vasconcelos, no dia 13 de
Novembro.
No âmbito da actividade cultural, merece o maior relevo o terceiro Colóquio subordinado ao tema
“Detecção Remota: Observação da Terra” (DROT III), promovido pela Secção e coordenado pelo
Prof. José António Tenedório. O colóquio, que decorreu na sala Algarve, nos dias 5 e 6 de
Dezembro, foi um sucesso, não só em termos do número de participantes (cerca de 200 inscrições),
como também pela qualidade das conferências proferidas pelos convidados: um conjunto de
personalidades do meio científico português da área da Detecção Remota.
A excelente organização do colóquio esteve a cargo do Professor José António Tenedório que contou
com a colaboração do Prof. João Catalão Fernandes, da Doutora Ana Maria Fonseca e do Eng.º José
Nuno Lima.
A sessão de abertura, que decorreu sob a presidência do Presidente da Sociedade Professor Luís
Aires-Barros, representado pelo Presidente da Secção de Geografia Matemática e Cartografia, que
proferiu uma curta intervenção de introdução ao Colóquio, teve como ponto mais alto uma conferência de abertura a cargo do Professor Mário Caetano, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, intitulada “Copernicus: o Início de uma Nova Era na Observação da Terra”.
As restantes doze conferências foram agrupadas em quatro sessões, a primeira dedicada ao
“Observação e Monitorização da Terra: Terra, Mar e Atmosfera”, moderada pela professora Ana
Navarro da FCUL, a segunda dedicada à “Detecção Remota Urbana”, moderada pelo Professor José
António Tenedório, da UNL, a terceira dedicada à “Detecção Remota na Gestão do Risco”, moderada
pela Doutora Ana Maria Fonseca, do LNEC, e a quarta dedicada à “Detecção Remota: Aplicações de
Precisão”, moderada pelo Eng.º José Nuno Lima, do LNEC. O Colóquio encerrou com uma
intervenção do Presidente da Sociedade Professor Luís Aires-Barros.
As doze conferências realizadas no âmbito do Colóquio foram:
S1.1) “Eliminação automática da ambiguidade na determinação de campos de vento, usando uma
imagem SAR-ENVISAT de elevada resolução”, pela Doutora Maria da Conceição Proença (FCUL).
S1.2) “A cor do oceano, uma ferramenta para estudar a distribuição espacial e temporal do
fitoplâncton”, pela Professora Vanda Brotas (FCUL).
S1.3) “On the use of meteorological satellites for land surface monitoring”, pela Doutora Isabel Trigo
(IPMA).
S2.1) “UAV's na aquisição de dados 3D em áreas urbanas para extracção de parâmetros urbanísticos”, pela Eng.ª Carla Rebelo (UNL-FCSH, e-GEO) e pelo Sr. João Marnoto (SINFIC S.A.).
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S2.2) “Extracção de indicadores 3D para a cidade de Lisboa a partir de dados LiDAR”, pela Doutora
Teresa Santos (UNL-FCSH, e-GEO).
S2.3) “Integração de dados LiDAR com imagens de muito alta resolução espacial para determinação
de áreas urbanas com potencial solar”, pelo Dr. Nuno Gomes (IN+ Centro de Estudos em Inovação,
Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento, IST).
S3.1) “Inventariação automática de deslizamentos com recurso a imagens de satélite: aplicação ao caso das cheias rápidas de 2010 na Madeira”, pela Doutora Sandra Heleno e pelo Professor Pedro Pina
(IST/CERENA).
S3.2) “Avaliação da potencialidade de algoritmos de data mining para estudos costeiros, usando imagens de satélite”, pela Professora Ana Cláudia Teodoro (DGAOT/FCUP).
S3.3) “Uma abordagem orientada por objectos para a delineação de cheias no rio Tejo sobre imagens
SAR”, por Eng.ª Dora Roque, Doutora Ana Fonseca e Doutora Sandra Heleno (LNEC/IST).
S4.1) “Sistema de aquisição e aplicações das imagens aéreas digitais”, pela Eng.ª Alexandra Maia
(Municípia S.A.).
S4.2) “Observação do campo gravítico terrestre a partir do espaço – as missões gravimétricas espaciais”, pela Professora Clara Lázaro (FCUP).
S4.3) “Aplicação de modelos digitais do terreno, adquiridos com IFSAR, em simulações hidrodinâmicas”, pela Professora Ana Paula Falcão (IST).
Na última reunião de 2013, realizada em 17 de Dezembro, foi eleita a mesa para o ano de 2014, com
a seguinte constituição: i) Doutor João Casaca – Presidente; ii) Eng.º Rogério Ferreira de Almeida –
Vice-presidente; iii) Comandante Miguel Bessa Pacheco – Vice-Presidente; iv) Eng.º José Nuno
Lima – Primeiro Secretário; v) Doutora Ana Maria Fonseca – Segundo Secretário.
4.21. Secção de História
Presidente: Prof. Doutor Rui Miguel da Costa Pinto
Durante o ano de 2013, a Secção de História reuniu-se de acordo com o seguinte calendário:
28 de Janeiro- Conferência pela Dr.ª Margarida Ramalho, “Portugal em Tempo de Guerra”
22 de Março- Conferência pelo Dr. José António Barreiros, “ A Guerra Secreta no Portugal de
Salazar”
19 de Abril - Comunicação pelo Dr. António Aires Gonçalves, “Pedro Hispano – Filósofo, Médico
de Papas e Papa”
30 de Maio -Conferência pelo Prof. Dr. Paulo Guinote,
Permanências na Oratória Parlamentar”
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"Afonso Costa-Continuidades e

20 de Junho - Comunicação pelo Prof. Doutor Rui Pinto, “"Estatuária evocativa de Oeiras e Cascais,
da primeira República ao Estado Novo
4 de Outubro- Comunicação pelo Dr. José Filipe Menéndez, “O Baixo Mondego no Quadro da
Reconquista”
17 de Outubro - Comunicação pelo Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges, "E África aqui tão
perto: Figurações da temática tropical na azulejaria em Portugal" pelo
25 de Outubro- Comunicação pela Jornalista Fernanda Durão, “Colunas de Ceuta”
5 de Dezembro – Conferência pelo Tenente-Coronel Brandão Ferreira, “Desconstrução Histórica de
Portugal”
16 de Dezembro - Eleições e admissão de novos vogais • Análise e planificação de propostas de
conferências/comunicações pelos vogais da secção.
Foi eleita por unanimidade a nova Mesa da Secção de História para o ano 2014 com a seguinte
constituição:
Presidente- Prof. Doutor Rui Miguel da Costa Pinto
Vice-Presidente- Dr. João Abel
Secretário- Mestre Ana Prosépio
Vice-Secretário-Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges
Entraram os seguintes sócios como Vogais da Secção: Prof. Doutor António José Chrystêllo Tavares
e Tenente Coronel Brandão Ferreira.
4.22. Secção de História da Medicina
Presidente: Dr. José Luís Dória
Sessões mensais
1ª Sessão – 31 de Janeiro de 2013
Tema – “Breve Análise sobre Regulamentos e Instituições para a Sanidade Marítima e Portuária em
Portugal, até ao inicio do Século XX.”, sendo oradores José Luís Dória e Luísa Vilarinho Pereira.
2ª Sessão – 28 de Fevereiro de 2013
Tema – “Amato Lusitano um médico português da Renascença”, sendo orador Victor Machado
Borges.
3ª Sessão - 21 de Março de 2013Tema – Lançamento do livro “Medicina – Entre Algures e Nenhures” de António Coutinho Miranda,
tendo sido apresentado por Isabel Maria Amaral e por António Aires Gonçalves.
4ª Sessão – 22 de Abril de 2013
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Tema - “ Febre Amarela, Medicina Tropical e Práticas Sanitárias: Uma História a Voo de Pássaro”,
sendo orador Jaime Benchimol, da Fundação Oswaldo Cruz – Brasil
5ª Sessão – 30 de Maio de 2013
Tema - “ A Minúcia da Pintura de Nuno Gonçalves (?) na Conceitualização Anatómica Humana”,
sendo orador José Manuel Ferreira Coelho
6ª Sessão – 11 de Julho de 2013
Tema - “ A Reconfiguração do Saber Médico-Botânico proposta por Garcia da Orta em Colóquios
dos Simples, e Drogas he Cousas Medicinais da India (Goa,
1563) ”, sendo oradora Teresa Nobre de Carvalho.
7ª Sessão – 25 de Julho de 2013
Tema - “ Dietética na Tratadística Hipocrática: Contributos da Medicina Grega - História da
Alimentação e da Dieta”, sendo oradora Carmen Soares.
8ª Sessão – 26 de Setembro de 2013
Tema - “ História da Enfermagem Comunitária em Portugal: As Visitadoras”, sendo oradora Ana
Paula Gato, representando a Ordem dos Enfermeiros.
9ª Sessão – 17 de Outubro de 2013
Tema – “2ª Conferência Medicina, Laboratório e Sociedade - Homenagem a Luís da Câmara
Pestana”, Sessão alargada, ocupando o dia inteiro, com vários oradores e comunicações sobre o tema,
e uma conferência de encerramento por Pedro Sousa Dias
10ª Sessão – 28 de Novembro de 2013
Tema – “ Aspectos da Contribuição Portuguesa para o Progresso da Medicina”, sendo orador José de
Paiva Boléo-Tomé.
Outras actividades
- Visita ao Núcleo de Malariologia de Águas de Moura - 21 de Abril:
A Secção de História da Medicina/SGL e o Núcleo de História da Medicina da Ordem do Médicos
associaram-se à Organização do II Congresso Nacional de Medicina Tropical, que ocorreu no
Instituto de Higiene e Medicina Tropical – em Lisboa e promoveram uma visita ao Núcleo de
Malariologia de Águas de Moura e à região de Palmela.
O Núcleo de Malariologia preserva a memória e a história do antigo Instituto de Malariologia /
Centro de Estudos de Vectores e Doenças Infecciosas, Francisco Cambournac, em Águas de Moura e
integra, desde 2009, o Museu da Saúde.
- 5º Aniversário do Núcleo de História da Medicina da OM e Homenagem a José Leite de
Vasconcelos – 12 de Novembro:
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Realizou-se a 12 de Novembro de 2013, na Biblioteca Histórica da Ordem dos Médicos uma sessão
para assinalar os cinco anos de existência do Núcleo de História da Medicina da OM. A Secção de
História da Medicina/SGL associou-se ao evento, com representação destacada do Presidente da
Mesa, José Luís Dória.
A sessão contou ainda com a presença do bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, do
presidente do Conselho Regional do Sul da OM, António Pereira Coelho, e de Luís Raposo, em
representação do director do Museu Nacional de Arqueologia - Leite de Vasconcelos. Coordenou a
sessão Maria do Sameiro Barroso, membro do NHM-OM e da SHM-SGL. Comemoraram-se também
os 120 do Museu de Arqueologia.
- “Cem Fotografias de Portugal Há Cem Anos. Realidades, Vidas, Costumes. Luzes e Sombras”
– Homenagem ao Dr. José Marçal da Silva – 20 de Fevereiro e 13 de Novembro.
A Secção de História da Medicina/SGL associou-se à exposição de fotografias e ao lançamento do
livro, coordenados por Manuel Mendes Silva, membro da SHM-SGL, que evocaram a memória e o
talento do médico José Marçal da Silva. Ambos os eventos decorreram na Ordem dos Médicos.
- Eleição da Mesa da Direcção da Secção de História da Medicina da SGL para o ano de 2014 16 de Dezembro de 2013:
O acto eleitoral foi presidido pelo sócio nº 19096, António Aires Gonçalves, dos presentes o sócio
mais antigo da SGL. Foi eleita por unanimidade, com 8 votos presenciais, a lista única assim
constituída:
José Luís de Castro de França Dória, nº 19655 - Presidente
Isabel Maria da Silva Pereira Amaral, nº 20311 - Vice- Presidente
António Aires Franco Fernandes Gonçalves, nº 19096 - 1º Secretário
Inês Luísa de Ornellas de Andrade da Silva e Castro, nº 20575 - 2º Secretário
4.23. Secção de Geografia dos Oceanos
Presidente: CAlm. José Bastos Saldanha
Mesa da Secção
Presidente: Contra-Almirante José Bastos Saldanha (sócio nº 19591),
Vice-Presidente: Prof. doutor Henrique Souto (19804).
Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”
Durante o exercício de 2013, 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
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dos valores que representam e dos riscos que enfrentam. As acções desenvolvidas agruparam-se em
três grandes áreas:
a) Comemoração do Dia Nacional do Mar que, além de manter viva a data em que a Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar entrou em vigor em 16 de Novembro 1994, é uma
oportunidade para refletir sobre a temática dos oceanos e das zonas costeiras e prestar
reconhecimento público a uma individualidade ou instituição que, pela atualidade da sua obra, se
tenha distinguido no desenvolvimento e divulgação da cultura do mar.
b) Agenda do Oceano atende às questões relativas ao oceano e às suas margens que foram abordadas
nos âmbitos internacional, europeu e nacional, mediante a divulgação, a discussão e o
acompanhamento do seu implemento.
c) Divulgação da Nossa Cultura do Mar nas suas diversas expressões, incluindo a vulgarização do
conhecimento oceanográfico, de modo a contribuir para uma remoçada assunção do mar, desígnio
permanente de Portugal.
Importa realçar que o Programa de Atividades para 2013, designado Jornadas “A Sociedade Civil e o
Mar”, foi aprovado na sessão de 4 de outubro de 2012, tendo sido decidido manter nos próximos anos
a temática “O Oceano: Literacia e Cidadania” das Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” – como
contributo para uma perceção mais ampla em Portugal sobre o valor da literacia como elemento
estruturante para uma renovada cidadania – a qual, face a uma diversificada Agenda do Oceano,
pudesse também servir de multiplicador de sinergias tanto para a comemoração do Dia Nacional do
Mar como para a divulgação da Nossa Cultura do Mar:
a)

2 de março, sessão “Memórias de Fragateiros”.

b)

9 de maio, sessão de divulgação sobre a Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020.

c)

20 de maio, jornada comemorativa do Dia Europeu do Mar.

d) 22 de maio, celebração do Dia Internacional da Diversidade Biológica sob o tema “Água e
Biodiversidade”.
d)

27 de setembro, celebração do Dia Internacional da Literacia (8 de setembro) sob o tema

“Literacias para o Século XXI”.
k)

15 de outubro, sessão do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes (13 de outubro) sob

o tema “Pessoas com Deficiência em Situação de Catástrofe”.
l)

16 e 19 de novembro, jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar, organizada em parceria

pela Sociedade de Geografia de Lisboa (doravante Sociedade de Geografia ou SGL).
No planeamento e execução destas ações, procurou privilegiar-se o trabalho em cooperação por
intermédio de objetivos comuns, o que permitiu caminhar em parceria com diversas instituições,
adiante referidas, a quem se agradece o patrocínio e apoio prestados, sem os quais não seria possível
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conferir a dignidade e a visibilidade indispensáveis. Uma palavra final de reconhecimento para todos
os participantes nas Jornadas.
Dia Nacional do Mar de 2013
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/98 de 26 de fevereiro institucionalizou o Dia do Mar
em 16 de novembro, data de entrada em vigor em 1994 da Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar; tem recebido a designação de Dia Nacional do Mar para distinguir o seu carácter luso
de outros eventos similares, tais como, o Dia Europeu do Mar, o Dia dos Oceanos e o Dia Mundial
do Mar. De entre os diversos eventos celebrativos que se realizaram por todo o País, a SGL, a
Câmara Municipal de Mira (CMM), o Instituto Hidrográfico (IH), o Centro de Estudos do Mar
(CEM) e a Confraria Marítima de Portugal (CMP) promoveram uma jornada comemorativa do Dia
Nacional do Mar, sob o tema “O Oceano – Literacia e Cidadania” em dois lances: em 16 de
novembro, na Praia de Mira, para assinalar a impressiva paisagem cultural viva que está associada à
longeva pesca de cerco e alar para terra, conhecida genericamente por arte-xávega; e em 19 de
novembro, na sede da Sociedade de Geografia de Lisboa, para desenvolver a supracitada temática,
mediante a criação de ambientes literatos e a sua manutenção a partir do conhecimento e
compreensão multidisciplinar do Oceano e das zonas costeiras. O barco-do-mar ou barco-da-arte,
embarcação típica associada à arte-xávega, foi escolhido como símbolo desta jornada comemorativa,
representado no cartaz do Dia Nacional do Mar e no carimbo comemorativo e evidenciado numa
mostra.
1)

Na Praia de Mira, em 16 de novembro:

a)

Pelas 11h00, a jornada foi aberta no Centro Cultural e Recreativo pelo Dr. Raul Soares de

Almeida, Presidente da CMM, que agradeceu às entidades promotoras e às individualidades
intervenientes e deu as boas-vindas aos participantes. Seguiu-se, numa breve intervenção, o CAlm
José Bastos Saldanha, em representação do Presidente da SGL, que saudou as comunidades presentes
e enalteceu a impressiva paisagem cultural viva que está associada à longeva pesca de cerco e alar
para terra, a arte, conhecida no Algarve por xávega (termo de étimo árabe) que no Século XX a
administração das pescas designou genericamente por arte-xávega; uma tal paisagem cultural foi
evidenciada seminalmente no estudo “Palheiros de Mira: Formação e Declínio de um Aglomerado de
Pescadores”, de 1960, pela sensibilidade geógrafa de Raquel Soeiro de Brito e, mais tarde, o seu
discípulo Henrique Souto conferiu-lhe uma dimensão intercomunitária nela envolvendo colmeias de
outras praias. Depois, o CAlm António Silva Ribeiro, Diretor-geral do IH, em representação do
Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, introduziu a ideia de previsão das condições de
rebentação em praias onde se exerce a prática de arte-xávega a fim de conferir melhores condições de
segurança ao seu exercício, ideia que foi depois explanada pelo Cte. Santos Fernandes com
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apresentação do novo serviço de previsão de ondas para a segurança da navegação das embarcações
tradicionais daquela pesca, designado por “Qual é a tua Onda…na Arte-Xávega”, acessível na página
Web em http://www.hidrografico.pt/qual-e-a-tua-onda.php. A audiência que enchia o auditório do
Centro Cultural, onde predominavam companhas da arte-xávega provenientes de todo o País e
autarcas, mostrou-se muito recetiva, grata e interessada na informação sobre o novo serviço posto à
sua disposição pelo IH e no seu esclarecimento, mormente na cobertura de todas as praias com
atividade de arte-xávega e na facilitação do processo de divulgação.
b)

Às 14h00, no Museu Etnográfico e Posto de Turismo, onde se encontrava instalado um posto

de correio ad hoc, procedeu-se à aposição inaugural do carimbo comemorativo do Dia Nacional do
Mar – criado por especial deferência da Direção de Filatelia dos CTT – Correios de Portugal, SA, que
deste modo conferiu dignidade filatélica ao evento – que foi presenciada pelo CAlm José Bastos
Saldanha e depois por outras entidades que a ele se deslocaram. Foram disponibilizados a título
gracioso bilhetes-postais editados pelo IH que reproduzem o cartaz do Dia Nacional do Mar para
aposição do carimbo que apresenta uma expressiva silhueta de um “barco-do-mar” e a legenda “Dia
Nacional do Mar CTT Mira 2013.11.16”.
c)

Cerca das 15h00, de regresso ao Centro Cultural e Recreativo, foi aberto o colóquio

“Património marítimo e economia azul” com uma introdução sobre o tema pelo CAlm José Bastos
Saldanha, que evocou o Dia da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO), que ocorre nesta data por ter sido fundada em 16 de novembro de 1945, e
saudou a presença da Dr.ª Fátima Claudino em representação da Presidente da Comissão Nacional da
UNESCO.
Depois, Alfredo Pinheiro Marques, Diretor do CEM, fez o enquadramento das duas intervenções
seguintes e apresentou os respetivos autores:
(i)

O Dr. Luís Diamantino Carvalho Batista, Vice-presidente da Câmara Municipal da Póvoa de

Varzim, em representação do Presidente da Rede na sua comunicação sobre “A Rede Nacional da
Cultura dos Mares e dos Rios” narrou de modo sucinto a atividade desenvolvida desde o 2.º Encontro
(2 de setembro de 2011) em que a mesa da presidência foi eleita para um mandato bienal e anunciou
o propósito de convocar o 3.º Encontro para o final do mês de fevereiro de 2014, em data a definir.
(ii)

O Dr. Francisco J. S. Alves, individualidade convidada pela Comissão Nacional da UNESCO,

dissertou sobre “O conceito de património cultural subaquático: substância e metáfora” apresentando
os esforços que conduziram à aprovação em 2001 da Convenção da UNESCO para a Proteção do
Património Cultural Subaquático e, em sentido figurado, assinalou as dificuldades, também inação,
no seu implemento.
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Em seguida, o Prof. doutor Armando Teixeira Carneiro, Diretor do Instituto Superior de Ciências da
Informação e da Administração, teceu considerações sobre a origem da locução “economia azul”,
enquadrante das duas intervenções seguintes por:
(iii)

O Senhor José Vieira, Presidente da Associação Portuguesa de Arte-Xávega, que centrou em

“A realidade patrimonial e socioeconómica da comunidade piscatória da Praia de Mira”, conferindo
particular ênfase à finalização do relatório da Comissão de Acompanhamento da Pesca com ArteXávega criada no âmbito da Secretaria de Estado do Mar para produzir informação e estudar soluções
legislativas e económico-sociais com vista à regulamentação e à sobrevivência deste tipo de pesca
artesanal, e das comunidades de pescadores que a ela se dedicam desde há séculos nos litorais
portugueses.
(iv)

O Mestre Gonçalo Carvalho, Presidente da SCIAENA – Associação de Ciências Marinhas e

Cooperação, abordou a questão “Que futuros para a pequena pesca na União Europeia e em
Portugal?”, tendo procurado delinear o enquadramento oficial da pequena pesca com incidência na
arte-xávega e os condicionamentos existentes e apontou soluções.
O debate, que se seguiu, centrou-se de modo intenso e revelador de alguma inquietação sobre a
atividade da arte-xávega e o seu futuro próximo e ainda em questões relacionadas com o
ordenamento da orla costeira e do espaço marítimo contíguo.
d)

Devido ao adiantado da hora, cerca das 18h00, o Presidente da Câmara Municipal de Mira

deu por encerrado o colóquio e a jornada, depois de ter referido as diligências que, a propósito da
arte-xávega, encetara junto do Ministério da Agricultura e do Mar e de ter agradecido a todos a
participação empenhada e em particular às instituições organizadoras e às individualidades
intervenientes e, bem assim, a presença da Dr.ª Fátima Claudino e de autarcas de outros Municípios.
2)

Na SGL, em 19 de novembro:

a)

Ao início da tarde, no átrio foi aberta uma mostra alusiva ao barco “meia-lua”, também

designado por "barco-do-mar" ou "barco-da-arte", que ainda é utilizado por comunidades piscatórias
na arte-xávega entre Espinho e a Costa da Caparica. A mostra foi organizada pelo Arq. Carlos
Carvalho, sendo constituída por um conjunto de desenhos ilustrativos sobre as diferenças deste tipo
de embarcação consoante a respetiva praia onde operam e enriquecida com modelos de “barcos-demar” de coleções de diversas instituições e de entidades particulares.
b)

Às 14h30, iniciou-se na sala Algarve o painel sobre “A criação e manutenção de ambientes

literatos ligados ao Oceano e às zonas costeiras”, aberto pelo Presidente da Sociedade de Geografia
de Lisboa e moderado pelo Presidente do IADE, Prof. doutor Carlos Duarte, que ofereceu contributos
enriquecedores de entidades e projetos muito diversos ligados ao mar a partir da respetiva cultura
organizacional (valores endógenos) e da afirmação exógena, nos âmbitos seguintes:
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(i)

“Tecnologias de informação e comunicação aplicáveis, mormente à segurança do mar e ao

risco inerente” (Eng. Hugo Metelo Diogo, Diretor da GLINTT INOV).
(ii)

“Institucional: a Marinha” (CAlm António Bossa Dionísio, Diretor da Comissão Cultural de

Marinha).
(iii)

“Empresarial: o Fórum Empresarial da Economia do Mar” (Eng. Fernando Ribeiro e Castro,

Secretário-geral do mesmo Fórum).
(iv)

“Cooperativo: a Mútua dos Pescadores, Mútua de Seguros, C.R.L.” (senhor Adelino Cardoso,

Diretor de Desenvolvimento e Marketing/Diretor Interino de Ação Social Cooperativa e Formação da
mesma Mútua).
(v)

“Bibliográfico: o projeto Culturas Marítimas” (Prof. cat. João Freire).

(vi)

“Sociedade civil: a Confraria Marítima de Portugal” (VAlm Alexandre da Fonseca, Presidente

da mesma Confraria).
Seguiu-se um período de debate amplo, centrado nas possibilidades e vulnerabilidades do Oceano e
implicações de ordem económica e na educação, literacia e formação transversal sobre o mar e sua
concretização.
c)

Às 17h30, teve lugar na sala Algarve a sessão solene, presidida pelo Presidente da Sociedade

de Geografia de Lisboa com a presença de entidades oficiais, autarcas, representantes das
comunidades de arte-xávega e convidados.
(i)

Abriu a sessão o CAlm José Bastos Saldanha que assinalou o significado da jornada

comemorativa do Dia Nacional do Mar e referiu ser 16 de novembro a data aniversariante do Dia da
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura por ter sido
fundada em 16 de novembro de 1945. Considerou que a jornada comemorativa repartida pela Praia
de Mira, em 16 de novembro, e pela SGL, em 19 de novembro, foi plenamente concretizada e
revestiu um contributo válido para uma perceção integrada sobre o valor do Oceano e das zonas
costeiras e os riscos que sobre eles impendem; sendo justo assinalar: os temas abordados, o empenho
das entidades promotoras, a adequabilidade das comunicações e a intervenção ativa dos participantes.
A terminar, endereçou um agradecimento público a todas as entidades, oficiais e privadas, que
intervieram no erguer desta jornada comemorativa e a expressões da Sociedade Civil, cujo contributo
permitiu, mais uma vez, concretizar a celebração do Dia Nacional do Mar com o propósito de
valorizar a cidadania a partir de uma consciente ligação ao Mar.
(ii)

No prosseguimento da sessão, saliente-se a magnífica lição “Mar e Literatura” proferida pelo

Prof. cat. Mário Avelar (Universidade Aberta) e a importante intervenção do CAlm. António Silva
Ribeiro, Diretor-Geral do IH, em representação do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada,
que atento ao tema da jornada comemorativa observou que as persistentes dificuldades de
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compreensão das problemáticas do mar por parte da nossa população reduzem a sua participação e
obstam ao implemento dos ideais e projetos marítimos dos Portugueses. Considerou depois a
profunda interação psíquica entre literacia e cidadania, visando a intervenção societária plena do
cidadão, para introduzir a ideia de literacia marítima que explanou nas aceções filosófica e
sociológica fundadas nos patrimónios marítimos, identidades e culturas que foram moldados pelos
Portugueses ao longo da nossa História; quanto à cidadania marítima, prosseguiu, o seu debate
centra-se na mentalidade e na vontade. E concluiu ser a literacia uma condição da cidadania
indispensável à prossecução do regresso de Portugal ao Mar.
(iii)

Em seguida, S. Ex.ª o Secretário de Estado do Mar, Prof. doutor Manuel Pinto de Abreu,

tomou a palavra para agradecer o convite e justificar a sua ausência da Praia de Mira em 16 de
novembro, devido à reunião, nesse dia, da Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar que
aprovou a Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020, cuja decisão considerou ser uma demonstração
da transversalidade do mar e da capacidade de coordenação e integração no seio do Governo em
matérias marítimas. Referiu o processo de consulta pública da mesma Estratégia (com evidência para
o contributo prestado pelo Presidente da SGO), o qual revelou a existência de alguma iliteracia sobre
o mar e daí que a elevação do respetivo grau seja um objetivo estratégico a ter em conta e, bem
assim, nas políticas de educação e ensino. Enfatizou, depois, a importância da cidadania na assunção
do Mar como desígnio nacional e a necessidade dela ser apropriada por todos os Portugueses,
mediante um compromisso universalmente aceite, tão-só pelas instâncias públicas, a quem incumbe
apenas a responsabilidade em assuntos da governação. A terminar, saudou esta iniciativa promovida
em parceria pela Sociedade de Geografia de Lisboa e a oportunidade da abordagem do tema “O
Oceano – Literacia e Cidadania” em tempo de aprovação da Estratégia Nacional para o Mar e
manifestou a sua disponibilidade para apoiar e participar em futuras atividades.
(iv)

O Presidente da SGL agradeceu a participação de todos, enalteceu na pessoa do seu

Presidente o trabalho desenvolvido pela SGO e encerrou a sessão solene.
3)

Outras iniciativas da SGL

a)

Para memória futura e por especial deferência do Gabinete do Chefe do Estado-Maior da

Armada, foi feita a gravação vídeo do colóquio e da sessão solene.
b)

O cartaz do Dia Nacional do Mar de 2013 foi concebido pela Designer Laura Saldanha (com

o apoio da GLINTT INOV e do IADE) a partir de uma expressiva imagem de um "Barco-do-Mar"
antigo, de quarenta e dois homens, da Praia de Mira em manobra para aguentar a “pancada do mar”
(foto de autoria não identificada, anos 40 do século XX, gentilmente disponibilizada pelo ABCD –
Arquivo Biblioteca e Centro de Documentação do CEMAR, Figueira da Foz-Buarcos). O mesmo
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cartaz foi reproduzido em formato de bilhete-postal com uma tiragem de 400 exemplares, a título
gracioso pelo IH, para aposição do carimbo comemorativo.
Agenda do Oceano
1)

No âmbito da Secção:

Devido á escassez de meios não foi possível à SGO, durante o ano de 2013, proceder à divulgação
periódica da Agenda do Oceano, com o propósito de identificar as questões relativas ao oceano e às
suas margens nos âmbitos internacional, europeu e nacional, de modo a permitir o seu
acompanhamento e eventual debate. Todavia, assinalaram-se os eventos seguintes:
a)

A edição de 2012 do LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar apresentada em 10 de

janeiro.
b)

O ciclo mensal de nove conversas temáticas sobre o “Mar Português” promovido pelo

Oceanário de Lisboa e pela Shift Thinkers e iniciado em 15 de janeiro.
c)

A Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 submetida a consulta pública entre 1 de março e

31 de maio foi aprovada na X Reunião da Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar em 16 de
novembro.
d)

O debate promovido pela PwC sobre a Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 sob o tema

“Economia Azul – Que Rumo?”, em 15 de março.
e)

A aprovação pela Comissão Europeia, em 13 de maio, de um Plano de Ação para revitalizar a

economia marinha e marítima na área do Atlântico, no âmbito da Estratégia para o Atlântico
aprovada em 2011 Em 4 e 5 de Dezembro, realizou-se em Lisboa da conferência do Atlântico 2013
subordinada ao tema “Crescimento Azul do Atlântico”.
f)

A 4.ª edição do Concurso Nacional do “Kit do Mar”, em 17 de maio.

g)

A II Feira Náutica do Tejo, de 17 a 26 de maio.

h)

O Fórum do Mar, entre 29 e 31 de maio.

h)

A celebração do Dia Mundial dos Oceanos, em 8 de junho, sob o tema “Oceanos e Pessoas”.

j)

Escala em Lisboa, entre 13 e 16 de junho, da regata de multicascos “Route des Princes”,

iniciada em Valência e destino a baía de Morlaix.
k)

A comemoração do Dia do Marítimo (Organização Marítima Internacional), em 25 de junho,

sob o tema “Rostos do Mar”.
l)

Entre 6 de abril e 6 de agosto, o Comodoro Jorge Novo Palma comandou a Força Naval da

União Europeia (EU NAVFOR), em missão de apoio humanitário e combate à pirataria no oceano
Índico sob a Operação Atalanta; foi seu navio-almirante a fragata Álvares Cabral.
m)

O Dia Mundial do Mar comemorado em 26 de setembro sob o tema “Desenvolvimento

sustentável: Contributo da Organização Marítima Mundial depois do Rio + 20”.
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n)

O VII Congresso da APLOP – Associação dos Portos de Língua Portuguesa, no Lobito

(Angola) em 17 e 18 de outubro.
p)

O II Congresso Âncora "O Mar com os Pés Assentes na Terra", organizado pelo Fórum

Empresarial da Economia do Mar em 14 de novembro.
q)

A coaprovação pelo Parlamento e Conselho Europeus do Regulamento sobre a Política

Comum das Pescas, n.º 1380/2013 de 11 de dezembro.
2)

Parcerias internas e externas

a)

Em 9 de maio, decorreu no auditório Adriano Moreira uma sessão de divulgação sobre a

Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 (ENM), organizada pelo Gabinete do Secretário de Estado
do Mar e integrada no processo de consulta pública que encerrou em 31 de maio, a qual foi presidida
pelo Prof. Luís Aires-Barros e contou com a presença de S. Ex.ª o Secretário de Estado do Mar, Prof.
doutor Manuel Pinto de Abreu. A introdução coube ao Cte. João Fonseca Ribeiro, diretor-geral de
Politica do Mar, a que se seguiu um debate vivo bem participado por uma audiência interessada que o
Prof. Manuel Pinto de Abreu procurou informar e esclarecer, de que resultou uma bem sucedida
ação.
b)

Em 20 de maio, realizou-se no convívio uma sessão comemorativa do Dia Europeu do Mar

sob o tema “Desenvolvimento costeiro e turismo marítimo sustentável: um investimento para o
crescimento azul”, centrado nas implicações nacionais e regionais para Portugal decorrentes da
agenda da Comissão Europeia: a Estratégia 2020 e a Declaração de Limassol. Intervieram na sessão:
o CAlm José Bastos Saldanha que referiu o significado da celebração do Dia Europeu do Mar e
saudou a Marinha de Guerra Portuguesa pela passagem de mais uma data aniversariante; o Dr.
Miguel Marques, partner incidiu a sua comunicação na “Valorização sustentável dos oceanos”
começando por aludir ao debate internacional em curso sobre a governação e sustentabilidade do Mar
para abordar a Economia do Mar na sua tripla vertente e na necessidade de nela premiar práticas
sustentáveis; a Prof.ª Ana Pereira Neto, docente do Instituto Superior de Educação e Ciências –
ISEC, dissertou sobre “O turismo marítimo, costeiro e de cruzeiros, um dos cinco domínios com
maior potencial de crescimento económico e de perspetivas de emprego na Europa: e em Portugal?”.
Com a sua presença, S. Ex.ª o Secretário de Estado do Mar, Prof. doutor Manuel Pinto de Abreu,
dignou-se honrar esta celebração, sobre a qual teceu considerações e enalteceu a importância da
economia azul, cujo conceito é acolhido pela proposta de Estratégia Nacional para o Mar em
discussão pública. Após um interessante debate, o Presidente da SGL, Prof. cat. Luís Aires-Barros,
encerrou a sessão congratulando os intervenientes pelo contributo singular que prestaram em favor da
causa do Mar na União Europeia.
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c)

Em 22 de maio, efetuou-se uma sessão comemorativa do Dia Internacional da Diversidade

Biológica, promovida pela Comissão de Protecção da Natureza e pela Secção de Geografia dos
Oceanos sob o tema “Água e Biodiversidade” coincidente com a declaração pelas Nações Unidas de
2013 como Ano Internacional para a Cooperação no Domínio da Água (Resolução da Assembleiageral

das

Nações

Unidas

A/RES/65/154

(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/154). Intervieram na sessão: o Prof.
Carlos Reis, docente da Faculdade de Ciências de Lisboa, sobre “As Pescas: situação atual e a
estratégia para a conservação da Biodiversidade”, a Dr.ª Teresa Rafael, Diretora-geral dos Recursos
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, falou sobre “A Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha:
estado de implemento em Portugal e sua relevância face à Estratégia Nacional para o Mar (20132020)” e o Prof. doutor Emanuel Gonçalves, docente do ISPA – Instituto Universitário, abordou “A
Gestão das Áreas Marinhas Protegidas”. Após um curto debate, encerraram a sessão: o Presidente da
Comissão de Proteção da Natureza, Eng. João Caldeira Cabral, a Vogal do Conselho Diretivo do
Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, Eng.ª Sofia Castel-Branco da Silveira e o
Secretário Perpétuo da SGL em representação do Presidente, Prof. cat. João Pereira Neto.
d)

Em 27 de setembro, celebrou-se o Dia Internacional da Literacia (8 de setembro) sob o tema

“Literacias para o Século XXI”, em sessão efetuada no auditório Adriano Moreira e organizada pela
SGL em parceria com a Comissão Nacional da UNESCO, a Agência Ciência Viva e Plano Nacional
de Leitura (PNL).
(i)

Abertura da sessão pelo Secretário Perpétuo da SGL, Prof. cat. João Pereira Neto, em nome

do Presidente, Prof. Cat. Luís Aires-Barros;
(ii)

A conferência inaugural foi proferida pela Prof.ª doutora Ana Maria Bettencourt, Presidente

cessante do Conselho Nacional de Educação (CNE), que apresentou uma importante análise com
base no lema “Educação para Todos” da UNESCO sobre o panorama conceptual e político da
educação em Portugal baseada nos mais recentes relatórios, que comparou com dados de outros
países da Europa, tanto na presidência cessante como na sua fascinante experiência mais como
pedagoga do que psicóloga, salientando o desafio da Escola face à Sociedade do Conhecimento.
(iii)

Seguiu-se o colóquio “Literacia na Europa e em Portugal” sob a moderação do Prof. cat.

António Firmino da Costa (ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa), que salientou a importância
da literacia face à Sociedade do Conhecimento, a qual implica mudança social e cultural. Interveio
depois a Dr.ª Margarida Suarez (Agência Ciência Viva) que apresentou o projeto europeu “Sea for
Society – um Mar para a Sociedade”, financiado pela Comissão Europeia e evidenciou a importância
da literacia na prossecução dos objetivos almejados no caminho para uma Sociedade Azul, mediante
a definição dos seus pilares social, económico, ambiental e cultural por via de uma parceria com
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participantes (stakeholders), cidadãos e jovens. Seguiu-se a Prof.ª doutora Patrícia Ávila (ISCTE –
Instituto Universitário de Lisboa) que fez uma importante exposição “Os estudos sobre Literacia”,
em que enunciou exaustivamente os resultados obtidos em levantamentos realizados no âmbito
internacional e as implicações deles decorrentes para o nosso País. Fez, depois, uma alusão à crise de
literacia que afeta todos os países europeus, a qual foi evidenciada no relatório final do Grupo de
Peritos de Alto Nível sobre Literacia da Comissão Europeia; este relatório foi apresentado e
discutido, em 5 e 6 de setembro de 2012, na conferência europeia “Literacia para Todos”. E, a
terminar, pôs em relevo as muitas implicações decorrentes da ausência de competências de literacia,
mormente como fator de desigualdade social, económica e cultural. O Prof. doutor Fernando Pinto do
Amaral, Comissário do PNL, historiou a respetiva evolução, traçou com brevidade os objetivos do
mesmo Plano, considerou estabilizada a sua execução que se faz com o apoio das Escolas e
apresentou os bons resultados obtidos.
(iv)

Passou-se a um animado debate que evidenciou o interesse pelas comunicações apresentadas,

tendo sido suscitado o aparente alheamento da estrutura educativa perante uma crescente perceção
sobre a literacia. O encerramento da sessão proporcionou breves intervenções: do Comissário do
PNL, que defendeu a persistência do modelo existente; da Vice-presidente da Ciência Viva, Prof.ª
doutora Ana Noronha, que evidenciou ser a cultura científica parte da literacia; e da Vice-presidente
da Comissão Nacional da UNESCO, Dr.ª Maria José Morais Pires, que exprimiu o agrado pela
organização desta sessão e deu conta de outras iniciativas programadas, no contexto da rede de
escolas UNESCO existente em Portugal.
(v)

O recém-eleito Presidente do Conselho Nacional de Educação, Prof. doutor David Justino, na

sua exposição e em resposta ao alheamento da estrutura educativa face à emergência do conceito de
literacia, procurou fundamentar o seu entendimento de que importa preparar as novas gerações para a
Sociedade do Conhecimento face às emergentes literacias, enunciando o que considerou ser o grande
desafio: saber pensar! Prosseguindo o raciocínio, acentuou ser a cultura científica, ou melhor, a sua
falta, um dos problemas fundamentais da nossa Sociedade, determinante do modo como entendemos
a realidade e sobre ela intervimos. E ao eleger a cultura científica como problema a abordar pela
Sociedade, ele também o será pelo Conselho Nacional de Educação sob a forma de uma política
estruturante.
(vi)

O Secretário Perpétuo da SGL, Prof. cat. João Pereira Neto, em nome do Presidente

congratulou todos os participantes, comunicadores e auditores, pela excelência dos seus contributos e
encerrou a sessão, que considerou ter sido do mais elevado nível a que tivera o privilégio de assistir.
e)

A data aniversariante do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, 13 de outubro de

2013, ocorreu a um domingo pelo que a SGL propôs ao Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
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(INR), o adiamento da sua celebração para a 3.ª feira seguinte, dia 15. A organização do mesmo
evento envolveu conjuntamente aquelas instituições e a sessão realizou-se no edifício-sede do INR de
modo a reunir as condições propícias à participação plena de pessoas com deficiência.
(i)

Este ano, o tema abordado foi “Pessoas com Deficiência em Situação de Catástrofe” por

serem das mais marginalizadas da sociedade, cuja situação se agrava quando ocorre uma catástrofe e,
com frequência, negligencia-se o seu contributo ímpar na ajuda às comunidades na preparação e
resposta em caso de ocorrência de catástrofes. Esta temática integra-se na iniciativa “Step
Up” desenvolvida no âmbito da Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de
Catástrofes a fim de mobilizar a população para a Conferência Mundial para Redução de Catástrofes
em 2015, mediante abordagem em cada ano de um grupo social em risco.
(ii)

A sessão comemorativa foi presidida pelo Dr. José Madeira Serôdio, Presidente do Conselho

Diretivo do INR, e pelo Prof cat. Luís Aires-Barros, Presidente da SGL:
–

Na abertura, o CAlm. José Bastos Saldanha, Presidente da Mesa da SGO salientou o

significado da celebração referindo o carácter excecional desta realização fora da sede social da SGL
que assim ganhou maior significado face ao particular empenhamento do Prof. Mendes-Victor por
esta causa e por ser, nesta ocasião, divulgada a iniciativa de lhe prestar uma homenagem nacional sob
a forma de prólogo.
–

Seguiu-se o Dr. José Madeira Serôdio que enquadrou a temática da efeméride na realidade

social portuguesa, em que um milhão e setecentos portugueses mencionaram no Census 2011 possuir
um grau de limitação da sua funcionalidade, relevando que o grau e a dimensão da visibilidade do
envolvimento destas Pessoas na agenda mediática, marca o seu impacto político, económico e social,
bem como o nível de envolvimento comunitário no reconhecimento das suas capacidades de
prevenção, de resiliência e de resposta direta e pragmática, em situações de grave emergência pessoal
e comunitária. Referiu depois o que está consagrado na Convenção das Nações Unidas sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, relativamente às “Situações de risco e emergências
humanitárias”, disposição que comporta diversificados e complexos desafios para toda a sociedade
portuguesa que depois enunciou. Considerou o Dia Internacional para a Redução das Catástrofes uma
fonte inesgotável de inspiração e de estímulo bastantes para novas conquistas de autonomia,
participação e inclusão das pessoas com deficiência e suas famílias, mesmo em situações de grave
complexidade catastrófica. A terminar reiterou o honroso privilégio de cooperação nesta relevante
iniciativa do INR com a SGL e o propósito de ampliar e qualificar uma tal cultura de parceria e de
cooperação interinstitucional, na perspetiva dos direitos à saúde, segurança, participação, inclusão e
qualidade de vida das pessoas com Deficiência.
–

Intervieram depois no prólogo da homenagem nacional ao Prof. Luís Alberto Mendes-Victor:
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i)

“In memoriam de Luís Alberto Mendes Victor”, Prof. cat. Luís Aires-Barros, Presidente da

SGL;
ii)

“Desfiar de recordações familiares”, Eng.ª Maria Cristina Mendes-Victor (Filha) e Mafalda (a

Neta mais nova);
iii)

“Apresentação da iniciativa da homenagem”, VAlm. Agostinho Ramos da Silva, SGL.
A sessão foi encerrada pelos Presidentes do INR e da SGL.

Divulgação da Nossa Cultura do Mar
1)

Parcerias internas e externas

a)

Em 2 de março, efetuou-se na sala Portugal mais uma jornada “Memórias de Fragateiros”

organizada conjuntamente pela SGL e a Associação Marinha do Tejo, envolvendo a Associação dos
Proprietários e Arrais de Embarcações Típicas do Tejo, o Clube Náutico Moitense, a Associação
Naval Sarilhense, a Associação Desportiva Náutica Alhosvedrense Amigos do Mar e a ANAU –
Associação Náutica Montijense. Abriu a jornada o CAlm José Bastos Saldanha, em representação do
Presidente da SGL, que deu a palavra ao consócio Arq. Carlos Carvalho para apresentar uma
interessante comunicação sobre “Os Tipos de Embarcações Tradicionais do Tejo”. Seguiu-se a sessão
“Desfiar Memórias” pelos antigos arrais de embarcações d’ água acima, senhores Armando Ferreira e
Jacinto Abreu de Rossio-ao-Sul-do-Tejo, que foi moderada pelo senhor João Gregório, Presidente do
Centro Náutico Moitense, e depois enriquecida com testemunhos de outras pessoas na audiência. Esta
Jornada, que foi registada para memória futura, serviu mais uma vez para divulgar e valorizar a
realidade patrimonial viva que é a Marinha do Tejo, no ambiente de dignidade e respeito da SGL,
revestindo um tal reconhecimento um significado relevante para as comunidades fragateiras.
b)

Projeto de Pesquisa Bibliográfica sobre Culturas Marítimas

(i)

O Prof. cat. João Freire, correspondendo a um desafio que oportunamente lhe fora colocado,

orientou entre 2011 e o final de 2013 o Projeto de Pesquisa Bibliográfica sobre Culturas Marítimas,
que foi previamente acordado com a SGL e a CEPSE (Cooperativa de Estudos e Intervenção em
Projectos Socioeconómicos).
(ii)

A pesquisa desenvolveu-se sobre bibliografia portuguesa relativa a populações ou

comunidades humanas vivendo em espaços marítimos ou fluviais e praticando actividades
económicas, profissionais, de sobrevivência ou de lazer ligadas ao mar e aos aquíferos envolveu uma
equipa de universitários, voluntários e benévolos, com os objetivos seguintes:
–

Proceder a uma pesquisa bibliográfica de obras que descrevam, caracterizem e analisem as

comunidades marítimas portuguesas, nomeadamente trabalhos científicos da área das ciências sociais
e humanas (história, etnologia, sociologia, antropologia, psicologia, linguística, etc.);
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–

Organizar os resultados dessa pesquisa numa base de dados informática, que virá a ser de

livre acesso, podendo ser sujeita a actualizações posteriores;
–

Numa fase conclusiva do projecto, publicar em papel uma versão adequada desses mesmos

resultados;
–

Ao reportar os estudos existentes sobre este tema, contribuir para pôr em evidência e sugerir

as questões e subtemas merecedores de atenção, investigação e aprofundamento por parte dos
cientistas sociais, ou facilitar a candidatura a concursos para financiamento de projectos de
investigação.
(iii)

Uma comunicação sobre este projeto será publicada no Boletim da SGL do próximo ano. Um

balanço preliminar indica que o número total de registos bibliográficos conseguido (656) está decerto
longe da totalidade das obras existentes, a qual abrange desigualmente as pescas, a marinha mercante,
a náutica de recreio e as actividades portuárias e afins. E, em jeito de epílogo:”A história, a etnografia
e a antropologia, a sociologia e a psicologia social, a demografia, a economia ou a linguística, além
de outras, são ciências sociais com potencialidade e interesse na investigação destes temas. Se
Portugal só miticamente terá sido um “país de marinheiros”, está porém particularmente bem
posicionado para poder vir a ser uma boa universidade do conhecimento do mar.”
(iv)

Estão em curso esforços para integrar a base de dados informática na página Web da SGL.

(v)

A Secção apreciou os resultados deste Projeto na sessão de 3 de dezembro, o qual considerou

pioneiro em Portugal e muito importante para o esforço de estudo das culturas marítimas nacionais e
aprovou um voto de apreço ao Prof. João Freire e à equipa por si orientada pelo excelente trabalho
realizado, o qual ao ser disponibilizado na página Web da SGL lhe concederá uma significativa
utilidade e, porventura, o seu desenvolvimento futuro.
2)

Outros eventos com potencial incidência na consolidação da rede informal da Cultura dos

Mares e dos Rios:
a)

O intenso calendário anual da Marinha do Tejo, envolvendo 61 embarcações típicas (entre

canoas, catraios, faluas e dois varino) inscritas em 2013/2014 no respetivo Livro de Registos, patente
no Museu de Marinha.
b)

A atribuição do Prémio do Mar Rei D. Carlos de 2012, em 30 de agosto de 2013, aos biólogos

Leonel Pereira e Fernando Correia com o estudo “Macroalgas Marinhas da Costa Portuguesa –
Biodiversidade, Ecologia e Utilizações”.
c)

O contínuo movimento editorial sobre assuntos marítimos, com destaque para o lançamento

da Revista Nau XXI, para as edições temáticas da Revista de Marinha e da revista Marés da Mútua
dos Pescadores e para as edições online da Revista de Gestão Costeira, da Revista Científica
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Electrónica Maria Scientia do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, da
revista AÇAFA da Associação de Estudos do Alto Tejo e de “Notícias do Mar”.
d)

Os Encontros de Embarcações Tradicionais em Vila do Conde, no Montijo e em Alcochete e

as Festas do Mar em Cascais e do Cais Vivo (Festas da Moita).
e)

Os festivais da Sardinha (Portimão), do Marisco (Olhão) e do Bacalhau (Ílhavo).

f)

As agendas culturais da Marinha, com destaque para a Academia de Marinha, do Museu

Marítimo de Ílhavo, do Ecomuseu Municipal do Seixal e da Biblioteca Municipal Rocha Peixoto da
Póvoa de Varzim, as conversas mensais no Museu de Marinha animadas pelo seu Grupo de Amigos,
o ciclo de seminários da Unidade de Geologia Marinha do Laboratório Nacional de Energia e
Geologia, IP, o ciclo de palestras “Quintas do Mar” do Centro de Oceanografia da Faculdade de
Ciências de Lisboa e o ciclo de conferências do Café Oceano, além das tertúlias sobre a reforma da
Política Comum das Pescas, organizada pela Sciaena e Liga para a Protecção da Natureza, entre
outras, além de eventos pontuais sobre a temática do Mar, abordados por diversas instituições.
g)

O III Congresso dos Mares da Lusofonia / Jornadas D. Carlos, sob o lema "No Mar, o futuro

das Nações Lusíadas", no Rio de Janeiro, entre 20 e 23 de maio,
h)

As comemorações do Dia do Pescador em Olhão e na Póvoa de Varzim, em 31 de maio.

i)

A inscrição pela UNESCO, em 18 de junho, na lista do património “Memória do Mundo” de

uma cópia coeva do diário atribuído a Álvaro Velho da primeira viagem comandada por Vasco da
Gama na descoberta do caminho marítimo para a Índia (1497-99).
j)

O Congresso Internacional dos Museus Marítimos (ICMM) 2013 em Cascais e Lisboa entre 8

e 15 de setembro.
Vida interna
1)

Com exceção de 10 de janeiro, a Secção realizou sessões ordinárias em 7 de março, 9 de

maio, 4 de julho, 3 de outubro e 5 de dezembro de 2013, mediante convocação por e-mail e por via
postal para os vogais que não dispunham de correio electrónico. Assinala-se que, apenas numa sessão
o número de membros presentes e representados foi igual ao quórum e superior nas restantes.
2)

No plano interno da SGL, a SGO privilegiou o trabalho em parceria com outras Comissões

Gerais e Secções Profissionais, designadamente na organização do Dia Europeu do Mar e do Dia
Internacional da Diversidade Biológica.
3)

No plano externo, a Secção promoveu sob a orientação da presidência da SGL parcerias com

diversas instituições conducentes à organização conjunta de eventos significativos, tais como,
“Memórias de Fragateiros”, o Dia Internacional da Literacia, o Dia Internacional para a Redução de
Catástrofes e a jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar e prosseguiu o trabalho de ampliação
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e consolidação da rede informal de Cultura dos Mares e dos Rios – plataforma de diálogo sobre a
nossa realidade patrimonial costeira, estuarina e fluvial.
4)

A SGO está ciente do contributo que desde 1999 vem sendo prestado pelas Jornadas “A

Sociedade Civil e o Mar” para a criação e desenvolvimento de ambientes propícios à chamada
literacia plural do Oceano, por intermédio da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios e da
Agenda do Oceano. No entanto, um tal propósito só poderá ser eficaz se for comum e envolver a
participação de entidades públicas e privadas e da sociedade civil. Nesse sentido, o esforço próximo
deve continuar a ser orientado para a formulação de uma agenda da literacia em Portugal que permita
dar a conhecer as iniciativas em curso e a sua importância, aprofundar o respetivo conceito e
concertar os esforços conducentes a uma renovada cidadania.
5)

Considera-se que o intenso Programa de Atividades de 2013 foi plenamente cumprido; no

entanto, a sua execução foi demasiado trabalhosa devido à escassez dos meios disponíveis, o que
dificultou a realização de tarefas de rotina (com atraso nas convocatórias e na elaboração das atas das
sessões, da Agenda do Oceano e do presente relatório) e retirou disponibilidade para concretizar
outras tarefas igualmente necessárias. A Secção concedeu prioridade ao seu rejuvenescimento com a
admissão de mais três vogais (Comandante Luís Sardinha Monteiro e Doutoras Isabel Torres de
Noronha e Ana Maria Correia Figueira), prosseguiu o incentivo a uma participação mais ativa dos
seus membros e procurou conferir mais eficiência ao procedimento administrativo da Secção em
conformidade com o estipulado no artigo 18º do seu Regulamento Privativo.
6)

Daí, que de novo se transfira para o ano seguinte, 2014, a tentativa de integrar a Agenda do

Oceano no sítio oficial da SGL, além de outras atividades da SGO, o que lhes concederia uma maior
visibilidade e facilidade de acesso por via da Internet aos conteúdos entretanto gerados, além do
arquivo das atividades passadas.
7)

O Programa de Atividades de 2014 foi aprovado na sessão de 4 de julho de 2013, mantendo-

se o tema “O Oceano: Literacia e Cidadania” para as Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” como
contributo para uma perceção mais ampla em Portugal sobre o valor da literacia como elemento
estruturante para uma renovada cidadania.. Face à escassez de meios disponíveis, a Secção confrontase com a necessidade de definir com clareza os assuntos a abordar durante o ano de 2014, mediante
um critério que privilegie os temas estruturantes relacionados com o Oceano e as suas margens, que
permita à SGL distinguir-se das demais instituições pela originalidade e vigor de pensamento e pelo
contributo para um melhor conhecimento e vulgarização das coisas do mar.
8)

Correspondendo ao requisito estatutário estipulado no artigo 13º do Regulamento Privativo,

os membros presentes e representados elegeram por unanimidade para os cargos da Mesa da Secção
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de Geografia dos Oceanos em 2014 a única lista de candidatura, a qual incluiu os seguintes vogais
elegíveis, de acordo com o disposto no número 6.º do Artigo 6.º do mesmo Regulamento:
– Presidente: CAlm. José Manuel Pinto Bastos Saldanha (sócio n.º 19591),
– Vice-Presidente: Prof. doutor Henrique Souto (19804),
– Secretário: Cte. Jorge Manuel Novo Palma (19566),
– Vice-Secretário: Doutora Ana Maria Correia Ferreira (20688).
9)

O Professor Catedrático Luis Alberto Mendes-Victor, notável investigador, docente e gestor

na área da Geofísica e Meteorologia com reconhecimento nacional e internacional e distinto vogal da
nossa Secção faleceu em 23 de março de 2013, tendo a Secção aprovado um voto de pesar e
apresentado sentidas condolências à Família enlutada. A SGO propõe-se participar ativamente no
planeamento e execução da justíssima Homenagem Nacional a prestar ao Prof. Mendes-Victor
durante o ano de 2014.
10) Tal como sucedera nos anos anteriores, as Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” procuraram em
2013 corresponder às expetativas inadiáveis da Sociedade Civil em torno da temática do Oceano e
das zonas costeiras e deste modo contribuíram para que a Sociedade de Geografia de Lisboa pudesse
plenamente honrar o seu Legado Patrimonial e a Responsabilidade Cívica inerente ao estatuto de
utilidade pública.
4.24. Secção da Indústria
Presidente: Dr. José Manuel Braga Dias
Durante o ano de 2013 a Secção da Indústria continuou a desenvolver a sua a atividade no sentido de
envolver não só outras secções e comissões da Sociedade de Geografia mas também a sociedade
civil, através de associações e entidades ligadas ao meio empresarial e académico.
Nas reuniões internas, que foram participativas, procedeu-se a reflexões sobre a situação da indústria
nacional, abordando-se concretamente a de alguns setores exportadores, ao problema do desemprego
e da necessidade de mão-de-obra qualificada para setores específicos. O acesso ao crédito, mormente
para as pequenas e médias empresas e os desafios que se avizinham numa conjuntura de retração do
mercado interno e de alguns mercados externos tradicionais, principalmente europeus, foram temas
que mereceram uma reflexão mais atenta. Do mesmo foram levantadas questões pertinentes no
campo da industrialização chamando-se a atenção para os setores que o país detém recursos naturais
(caso dos recursos marítimos, hídricos e agrícolas) levantando-se a questão da industrialização
europeia, em particular a portuguesa, a ser feita e em que moldes. Matérias como a energia,
empreendedorismo e a internacionalização das empresas portuguesas continuaram a fazer parte da
agenda do plano de atividades durante o ano de 2013.
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Das conferências levadas a cabo pela Secção e em colaboração com Secção de Economia, que
tiveram uma participação externa bastante razoável, mostraram que os temas abordados além de
responderem a questões que afetam o tecido industrial português, foram de molde a sensibilizar os
participantes para importância das medidas já tomadas e a serem tomadas no campo crédito, apoios
nacionais e internacionais às empresas portuguesas. Pelo seu interesse algumas das palestras foram
inseridas no site da Sociedade de Geografia e passíveis assim de serem consultadas pelos
interessados, possibilitando um diálogo permanente entre autores e utilizadores.
- A 7 de março o Prof. Dr. Manuel Brandão Alves, presidente da Associação Nacional do Direito ao
Crédito, proferiu a conferência sobre “O sucesso do microcrédito: as pessoas antes do crédito”. Foi
referida a importância do microcrédito para a criação de micro e pequenas empresas e incentivar o
empreendedorismo. Em Portugal já começa a apresentar números significativos de casos de sucesso
de microempresas que recorreram a esta forma de financiamento.
- A 8 de junho a Srª. Dra. Maria da Piedade Monteiro Valente, vogal da Comissão Diretiva da
Compete proferiu a conferência sobre “O Quadro Estratégico Comum 2014-2020; Objetivos,
Prioridades e Estrutura Orgânica”. O tema versado da maior importância para as empresas e regiões
consideradas abrangidas por os apoios comunitários constituiu uma oportunidade para os presentes
tomarem conhecimento e questionarem a palestrante sobre as questões da sua implementação. Aliás
esta conferência vem na sequência das reflexões internas levadas a cabo pela Secção da Indústria
desde 2008 sobre o QREN e que no próximo será objeto de acompanhamento atento.
-A 31 de outubro a Srª Dra. Maria João Tomás, investigadora do ISCTE, proferiu a conferência
subordinada ao tema “Mediterrâneo árabe/ potencial e riscos para o Portugal económico” . Esta
palestra destinou-se não só a mostrar a evolução geopolítica do espaço em questão e consequências
económicas previsíveis a curto e médio prazo para as empresas exportadoras nacionais. No debate
que se seguiu, e que teve larga participação de especialistas em comércio internacional, ficou patente
que os mercados desta área são importantes para alguns setores da atividade económica nacional,
nomeadamente de bens de consumo, de serviços e energético.
A nova mesa eleita ficou assim constituída:
Presidente. Dr. José Manuel de Braga Dias
Vice- Presidentes: Sr. António Ferreira de Carvalho e Prof. Eng. Marco António do Nascimento
Monteiro de Oliveira.
Secretário. Dr. Pedro Ferreira de Carvalho.
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4.25. Secção de Instrução Publica
Presidente: Profa. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos
1. Realizaram-se 6 reuniões da Direcção da Secção, sendo duas em conjunto com a Comissão
Americana.
2. Conferência sobre “Victor Hugo – nos 150 anos da edição dos MISERAVEIS em colaboração
com a Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII – em paralelo realizou-se um Ciclo de
Cinema sobre “OS MISERÁVEIS” com projecção de oito filmes.
3. A Presidente da Secção fez uma Conferência sobre “A Problemática da Instrução a partir do
Século XVIII”.
4. Esta Secção, em colaboração com a Comissão Americana preparou em 16 de Dezembro, o
Colóquio: “O Século XVIII e Diderot”.
4.26. Secção Luís de Camões
Presidente: Profª. Dra. Maria Isabel Pestana de Mello Moser
18 de Janeiro – Prof. Dr. Arnaldo de Mariz Rozeira – “Noções Heráldicas de Luís de Camões”-

-

As Armas Reais Portuguesas n’Os Lusíadas.
15 de Fevereiro – Prof. Dr. José António Segurado e Campos – “Camões-Personagem de
Donizetti.”
15 de Março – Prof. Dr. Arnaldo de Mariz Rozeira – “Os Infernos nos Lusíadas”.
19 de Abril – Dr. Abel de Lacerda Botelho – “Causas da Oposição do Rei do Vinho-Baco” à
Epopeia dos Lusos-Origem da Glória e Fama de Baco no Ocidente e no Oriente.
17 de Maio – Dr. Abel de Lacerda Botelho – “O Concílio dos Deuses que Luís de Camões não
descreveu em “Os Lusíadas”.”
21 de Junho – Prof. Dr. João Ernesto Almeida Flor – “Os Lusíadas no Liceu em 1919”.
18 de Outubro – Dr.ª Maria Teresa Pires – “Luís de Camões-Análise à Carta I escrita de Ceuta”.
22 de Novembro – Por ausência da Sr.ª Presidente, esta sessão foi presidida pelo Sr. Vice- Presidente
Dr. Abel de Lacerda Botelho, o qual deu seguimento ao ponto dois da Ordem de TrabalhosReestruturação da Secção-Primeira análise.
13 de Dezembro – Eleição para a Mesa 2014 – Foi aprovada a recondução da Mesa, assim
constituída:
Presidente – Prof.ª Dr.ª Maria Isabel Pestana de Mello Moser
Vice-Presidente – Dr. Abel de Lacerda Botelho
Secretária – Eng.º Maria da Glória Almeida Zeferino
Vice-Secretária – Dr.ª Maria Teresa dos Santos Pires
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Foi ainda nesta sessão, dada continuidade à” Reestruturação da Secção”, salientando-se a importância
par o Reforço de novos elementos; Publicação das Comunicações, quer no Site, quer na Biblioteca da
Sociedade de Geografia; Realização de Seminários; Ida a Escolas e Universidades, fazendo palestras
sobre Luís de Camões e a Sua Obra.
Foi admitido para esta Secção, como vogal, o sócio nº 20729 da Sociedade de Geografia – Prof. José
Pedro Silva Santos Serra.
4.27. Secção da Ordem de Cristo e a Expansão
Presidente Prof. Arquiteto Augusto Pereira Brandão
I. A Secção A Ordem de Cristo e a Expansão realizou nos dias 24 a 27 de Julho de 2013 o Congresso
A Ordem de Cristo e a Expansão em co-organização com o Centro de História de Além-Mar
(CHAM) / Universidade Nova e Universidade dos Açores; o Centro de Estudos de História Religiosa
(CEHR) / Universidade Católica; o Centro de Estudos em Ciências das Religiões (CECR) e a Cátedra
A Ordem de Cristo e a Expansão / Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias; Centro
Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora (CIDEHUS)/
Universidade

de

Évora;

Centro

de

Estudos

de

População,

Economia

e

Sociedade

(CEPESE)/Universidade do Porto; e o Grupo dos Amigos do Convento de Cristo (GACC).
O Congresso foi organizado em torno das seguintes áreas temáticas: A Ordem de Cristo: das origens
à expansão, Património edificado, Iconografia, Padroado, Biografias de relevo, Circuitos e itinerância
no mundo, Bens e Rendimentos, Arquivos e Fontes, Uma Ordem afim: Montesa.
Foi Presidente de Honra Sua Excelência o Presidente da República, sendo a Comissão de Honra
constituída pelas seguintes individualidades: Presidente da Academia das Ciências, Prof. Doutor Luís
Aires de Barros, Presidente da Academia Portuguesa da História, Profª. Doutora Manuela Mendonça,
Presidente da Academia da Marinha, Almirante Nuno Gonçalo Vieira Matias, Reitor da Universidade
de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Silva, Reitor da Universidade do Porto, Prof. Doutor José
Carlos Marques dos Santos, Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor António Rendas,
Reitor da Universidade dos Açores, Prof. Doutor Jorge Manuel Rosa de Medeiros, Reitor da
Universidade Lusófona de Ciências e Tecnologias, Prof. Doutor Mário Moutinho, Presidente da
Sociedade Histórica da Independência de Portugal, Prof. Dr.José Alarcão Troni, Presidente da
Sociedade de Geografia de Lisboa, Prof. Doutor Luís Aires de Barros.
A Comissão Executiva foi constituída pelos Prof.s Doutores Augusto Pereira Brandão, Fernando
Larcher e M.Madalena Pessôa Jorge Oudinot Larcher. Integraram a Comissão Científica: Prof.
Doutor Luís Aires-Barros (Presidente), Embaixador António Pinto da França, Prof.Doutor Augusto
Pereira Brandão, Prof. Doutora Fernanda Olival, Prof. Doutor Fernando Andrés Robres, Prof. Doutor
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Fernando Larcher, Prof. Doutor Hugues Didier, Prof. Doutora Isabel Morgado Sousa e Silva, Prof.
Doutor João Paulo Oliveira e Costa, Prof. Doutor José Augusto França, Prof. Doutor Luís Adão da
Fonseca, Prof. Doutora Maria Cristina Cunha, Prof. Doutora Maria Madalena Pessôa Jorge Oudinot
Larcher, Prof. Doutor Mário Farelo, e Prof. Doutora Susana Goulart Costa.
Foram apresentadas as seguintes comunicações: ANA DUARTE RODRIGUES, O Claustro de Diogo
Torralva: Um Caso Único? ANTÓNIO FORJAZ PACHECO TRIGUEIROS, Estudos inéditos da
emblemática das antigas Ordens Militares: insígnias quinhentistas com iconografia oriental do
espólio da ilustre Casa de Sousa (Arronches), ANTÓNIO MARIA FALCÃO PESTANA DE
VASCONCELOS, A nobreza e a Ordem de Cristo - estratégias nobiliárquicas: 1385-1521,
ANTÓNIO MATOS FERREIRA, Propaganda Fide e progressivo esvaziamento do Padroado:
reconfiguração das políticas missionárias nos séculos XIX e XX, AUGUSTO PEREIRA
BRANDÃO, Mito do nascimento de Portugal, a Ordem Templária e a Ordem de Cristo, CARLOS
CALINAS CORREIA, A participação dos membros da Ordem de Cristo no fenómeno da expansão,
CARLOS RODARTE VELOSO, O Colégio Universitário da Ordem de Cristo em Coimbra: memória
de um património perdido, CRISTINA MARIA DE CARVALHO COTA, Ordem de Cristo: o direito
de padroado e a música nos primeiros séculos do Brasil colonial, ERNESTO ALVES JANA, As
alterações ao edificado na sede da Ordem de Cristo (sécs. XVI – XVII) decorrentes das diferentes
concepções de poder e de visão política D. Diogo Pinheiro: a actuação política e religiosa de um
prelado do Renascimento, FERNANDA OLIVAL, A Ordem de Cristo e a economia da mercê
(século XVI-XVII), FERNANDO ANDRÉS ROBRES, Origen análogo, discordantes trayectorias.
Montesa: caracterización histórica y avances en la investigación de la orden militar valenciana en los
tiempos modernos (ss. XVI- XVIII), FERNANDO LARCHER, D.Diogo Peres Pinheiro, vigário
geral de Tomar, 1º bispo do Funchal e Primaz das Índias, FRANCISCO FERNÁNDEZ
IZQUIERDO, Las visitas de la Orden de Montesa por la Orden de Calatrava en el siglo XVI,
FRANCISCO FIGUEIRA DE FARIA, O Padroado, a Ordem de Cristo, e o financiamento das
missões ultramarinas, ISABEL L.MORGADO DE SOUSA SILVA, A Ordem de Cristo e o projecto
dinástico: no caminho da Expansão. Uma reflexão global, JOHN FLANNERY, Ambassadors of the
King of Spain’: Portuguese Augustinian missionaries in Persia and beyond, JORGE CUSTÓDIO, A
salvaguarda e conservação de um "monumento-chave" do património da nação: o caso do Convento
de Cristo (1834-1947), JORGE PAULINO PEREIRA, Os ceptros da Ordem de Cristo no século 16,
JOSÉ MARIA SIMÕES DOS SANTOS, D. Frei Gonçalo de Sousa, Comendador-Mor da Ordem de
Cristo, JOSEP CERDÀ I BALLESTER, Los caballeros y religiosos de la orden de Montesa en
tiempo de los Austrias (1592-1700), LUÍS ADÃO DA FONSECA, A Ordem de Cristo, a Monarquia
e a expansão marítima, MANUEL LOBATO, As Filipinas e as relações entre os Padroados ibéricos
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na Ásia do Sueste e no Extremo Oriente, MARCIA ELIANE ALVES DE SOUZA E MELLO, A
Juntas das Missões e a defesa do padroado português no Oriente, MARIA BARRETO DÁVILA, A
Infanta D. Beatriz - Governadora Temporal do Mestrado de Cristo, MARIA ISABEL RODRIGUES
FERREIRA, Para uma apresentação das fontes normativas da Ordem de Cristo (desde a fundação a
D. Sebastião), MARIA JOÃO SOARES, A Ordem de Cristo e a diocese de Cabo Verde (séculos XVXVIII), MARIA LLUM JUAN LIERN, El rector de la Universidad de Valencia Vicente Blasco
García (1735-1813) y la biblioteca de la Orden de Montesa en el siglo XVIII, MARIA MADALENA
GIRALDES BARBA PESSÔA JORGE OUDINOT LARCHER, A Vigararia de Tomar: as suas
remodelações nos rumos quinhentistas do Padroado, MARIA TERESA AVELINO PIRES
CORDEIRO NEVES, Os cavaleiros da Ordem de Cristo nas ilhas de Cabo Verde (séculos XVI a
XVIII), MARTA PAIS VAZ PEREIRA SCHNEEBERGER DE ATAÍDE, O conjunto religioso e
hospitalar de Nossa Senhora da Luz, MARISA COSTA, Estudo de topografia social: os bens da
Ordem de Cristo na Lisboa manuelina, MILTON PACHECO, Convento de Cristo nas Cortes de
1581, NELSON VAQUINHAS, O sistema de informação do Mestrado da Ordem de Cristo no século
XVIII. As provanças sob o prisma da Arquivística, RITA MENDONÇA LEITE, A expansão do
protestantismo no século XIX: a estruturação das comunidades evangélicas portuguesas sob a égide
um «Protectorado» britânico, RUI MIGUEL DA COSTA PINTO, Cruz da Ordem de Cristo –
simbologia e iconografia, SOTERO FERREIRA, Visita virtual: A charola do Convento de Cristo,
TATIANA RODRIGUES PASSOS, Terra Real e Santa: as Missões Religiosas e a formação
territorial cearense, VÍTOR ESCUDERO, A Cruz da Ordem de Cristo nos Ex-Líbris Portugueses representações, identidades e legitimações da política colonial e celebrativa do Estado Novo.
Complementaram o Congresso visitas ao Mosteiro dos Jerónimos e ao Convento de Cristo em
Tomar.
II.

Dentro

das

actividades

planeadas

para

o

ano

de

2014,

são

de

destacar:

- o prosseguimento do “Seminário permanente A Ordem de Cristo e a Expansão“, a ser desenvolvido
em parceria com o CHAM – Universidade Nova / Universidade dos Açores, Centro de Estudos de
História Religiosa da Universidade Católica de Lisboa, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e
Sociedades da Universidade de Évora (CIDEHUS)/ Universidade de Évora, Cátedra “A Ordem de
Cristo e a Expansão” e o Centro de Ciências da Religião, ambos da Universidade Lusófona, Grupo
dos Amigos do Convento de Cristo, Instituto Histórico da Beira Côa, bem como com a colaboração
de várias autarquias.
- o Congresso Os Dominicanos no Mundo Luso Hispânico. História, Arte e Património, a realizar de
24 a 27 de Julho, em co-organização com o Instituto São Tomás de Aquino, CHAM – Universidade
Nova / Universidade dos Açores, Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica
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de Lisboa e Centro de Ciências da Religião / Universidade Lusófona, que tem como Comissão
Organizadora os Prof.s Doutores Fernando Larcher, Fr.António de Almeida, O.P., e M.Madalena
Pessôa Jorge Oudinot Larcher.
- a publicação das Actas do Congresso Internacional Os Franciscanos no Mundo Luso-Hispânico,
História, Arte e Património. Para efeito desta publicação foram recebidos significativos contributos
provenientes da Província Portuguesa da Ordem Franciscana, do Externato da Luz e da Fundação
Oriente.
- a publicação das Actas do Congresso A Ordem de Cristo e a Expansão.
III. A Mesa do ano 2013, resultante da reeleição da do ano anterior, teve a seguinte composição:
Presidente – Prof. Doutor Augusto Pereira Brandão
Vice-Presidente – Prof. Doutor Fernando Larcher
1º Secretário – Mestre Engª Alexandra Campos
2º Secretário - Prof. Doutor Fernando Campos
Foi eleita para o ano 2014 a seguinte mesa:
Presidente – Prof. Doutor Fernando Larcher
Vice-Presidente - Prof. Doutor Augusto Pereira Brandão
1º Secretário – Eng. Augusto Medina da Silva Folque Gouveia
2º Secretário – Mestre Arq. Carlos Alberto Damas Gonçalves Ganhão
4.28. Secção do Ordenamento Territorial e Ambiente
Presidente: Eng. Silvino Pompeu dos Santos
A Secção teve 3 reuniões regulares, realizadas em 22 de Janeiro, 25 de Julho e 5 de Novembro. Na
reunião de 22 de Janeiro, teve lugar a eleição da Mesa da Secção para o ano de 2013, na qual foi
reconduzida a Mesa anterior, sendo constituída por: Presidente – Silvino Pompeu Santos, VicePresidente – Sérgio Claudino e Secretário – Luís Baltazar.
A Secção organizou durante o ano três importantes eventos.
Em 14 de Fevereiro, teve lugar uma Conferência proferida pelo Doutor Luís Baltazar, Geógrafo e
Secretário da Mesa da Secção, intitulada: “Implementação do Sistema Nacional de Informação de
Ambiente", a qual teve a presença de cerca de dezena e meia de participantes.
Em 3 de Setembro, teve lugar uma conferência proferida pelo Professor Manuel Serrano, da
Universidade de Castilla-La Mancha (Espanha), intitulada "Espanha, um País de Diversidade
Paisagística", a qual a qual teve a presença de cerca de dezena e meia de participantes
Em 9 de Dezembro, teve lugar uma Conferência proferida pelo Doutor Carlos Mata Martins,
Geógrafo e membro da Secção, intitulada: "Elaboração de um Índice de Risco Tecnológico para
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Determinação de Responsabilidade Ambiental”, a qual teve a presença de cerca de uma dezena de
participantes.
Na fase inicial do ano, concluiu-se o processo de transferência e actualização dos conteúdos da
Secção para a Área da Secção, no sítio da SGL.
No seguimento de uma proposta aprovada na reunião da Secção realizada em 22 de Janeiro, foi
desencadeado o processo de alteração da designação da mesma, a qual foi aprovada pela Direcção da
SGL em Abril. A Secção passou a designar-se: “Secção de Ordenamento do Território e Ambiente”.
Em Setembro, foi publicada a Memória n.15 da SGL, intitulada “Contributos para a Melhoria do
Sistema de Mobilidade e Acessibilidade da Cidade de Lisboa”, da autoria do Eng. Silvino Pompeu
Santos, Presidente da Secção, a qual corresponde à conferência organizada pela Secção e proferida
pelo Autor em Abril e Maio de 2012.
Durante o ano de 2013 foi admitido na Secção um novo membro.
4.29. Secção de Transportes
Presidente Alm. Eng. António Balcão Reis
A realização de um encontro mensal de convívio com troca de informações e discussão de temas de
actualidade, incluindo o almoço na Sociedade de Geografia, criou raízes na Secção e tendo-se
mostrado um figurino do agrado dos associados e com resultados favoráveis, terá tendência a
perdurar e assim se manteve ao longo do ano de 2013, só se suspendendo no período de férias
Com uma significativa participação, rondando a dúzia de presenças, a reunião, embora com
contornos de informalidade, permitiu fazer o ponto da actividade, com lançamento de propostas para
novas iniciativas e distribuição de encargos na organização das conferências programadas.
Neste ano de 2013 verificou-se uma menor actividade no que concerne à realização de conferências
para apresentação e discussão de temas do interesse público, tendo ficado por concretizar algumas
propostas, que entretanto perderam actualidade entre elas o porto de contentores da Trafaria e a
privatização do aeroporto de Lisboa.
A Secção realizou o Seminário e conferências, de que seguidamente se dá nota, com participação
média superior a 25 participantes, que terminaram sempre com um animado período de perguntas e
respostas, colocadas por assistências interessadas e empenhadas, o que demonstra o acerto da escolha
dos temas e dos conferencistas.
A Secção de Transportes deu continuidade à sua colaboração na “Revista de Marinha” em que, por
amável convite do Director da Revista, Alm. Henrique da Fonseca, membro activo da Secção, dispõe
de uma página para publicação de artigos da área da Secção. Os membros da Secção asseguraram a
presença em todos os números da Revista, com temas de actualidade, que têm recolhido a aprovação
e agrado dos leitores da Revista e até com citações em revista estrangeira.
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Não obstante a repetida solicitação do Presidente cessante para a apresentação de candidaturas para a
Direcção da Secção, não foi conseguido esse objectivo e assim na primeira reunião de 2014, em 9 de
Janeiro, conforme convocação efectuada, foi feita a eleição regulamentar. Tendo o Alm. Balcão Reis
apresentado o pedido de ser dispensado de continuar na Direcção da Secção, por motivos pessoais,
que foram gentilmente atendidos foi recomposta a Direcção, passando a Presidente o Prof. Eng. J.
Paulino Pereira, a Vice-Presidente o Eng. ECN Óscar N. Filgueiras Mota e mantendo-se em funções,
em verdadeiro espírito de missão, os restantes membros da Direcção.
A Direcção para o ano de 2014 ficou assim constituída:
Presidente: Professor Eng. J. Paulino Pereira
Vice – Presidente Eng. ECN Óscar N. Filgueiras Mota
Secretário-da-Mesa: Sr.ª Dr.ª Alexandra von Böhm-Amolly de Mello
Vogal: Professor Doutor José Augusto Felício
Vogal. Dr. Cte Rui Ortigão Neves
A Secção levou a cabo as seguintes realizações:
26 de Fevereiro
“Agentes de Navegação, Transitários e Despachantes - Actores da Cadeia Logística”
Foram oradores o Dr. António Belmar da Costa (Director Executivo da Associação Portuguesa de
Agentes de Navegação) e o Dr. Rogério Alves Vieira (Presidente da Associação Portuguesa dos
Transitários de Portugal), tendo a sessão sido moderada pelo Dr. Hugo Guerra.
O profundo conhecimento da matéria exposta, por parte dos conferencistas, nos seus diversos
aspectos legislativo, teórico e prático, permitiu uma apresentação muito rica, complementada pelo
período de perguntas e respostas e por uma introdução histórica do moderador, Dr. Hugo Guerra.
8 de Maio
Seminário “Transportes, Inovação e Sustentabilidade”
Foram oradores Eng. Luís C. Silva (Membro da Secção de Transportes, especialista em transportes e
vias de comunicação), Jack Soifer (Colunista) grande animador do Seminário, Hans-Erhard Reiter
(Presidente da Câmara de Comércio Luso-sueca), Alexandra Maasberg (Ex-jornalista, lutadora da
simplificação fiscal e CEO de uma microempresa na área da produção de azeite, pluri-premiada) e
Marta Gregório (CEO de uma oficina mecânica, paladina da simplificação burocrática)
A sessão teve lugar no fim do dia, na sala de convívio da Sociedade de Geografia, e terminou com
um vinho de honra. A diferente formação dos oradores deu lugar a um encontro original de grande
interesse e forte motivação para a mudança por via da inovação, tendo sempre presente realismo e
sustentabilidade.
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24 de Junho
“SCUT’s, Portagens e PPP”
Foram oradores os Senhores Prof. J. Paulino Pereira (IST), Dr. Carlos Moreno (Juiz do Tribunal de
Contas) e Dr. António Ramalho (Presidente das Estradas de Portugal), que apresentaram um historial
das PPP, suas vantagens, dificuldades e riscos, analisando em maior pormenor as causas dos seus
desastrosos resultados em Portugal, a filosofia inerente às SCUT’s e a posterior introdução das
portagens.
4.30. Secção de Turismo
Presidente: Prof. Doutor João Martins Vieira
Durante este ano a Secção de Turismo reuniu regularmente contando-se sempre com o interesse dos
seus membros.
Em 17 de Dezembro, nos termos do § 5.º do artigo 33.º do Estatuto Geral da Sociedade de Geografia
de Lisboa realizou-se na sede da Sociedade a eleição da Mesa da Secção para 2014, tendo sido
apresentada uma única lista que foi aprovada por todos os presentes e que, formada nos termos do §
3.º do artigo 37.º, é constituída pelos seguintes vogais:
Presidente: Prof.ª Mestre Ana Cristina Pereira Neto
Vice-Presidente: Prof. Mestre João Martins Vieira
Secretário: Prof. Doutora Maria João Pereira Neto
Vice-Secretário: Prof. Doutor Manuel Rosado Caldeira Pais
5. MOVIMENTO DE SÓCIOS
Durante o ano 2013 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 17 Sócios que faleceram no decorrer do ano 2013.
Muitos deles foram figuras de relevo na vida pública portuguesa.
Registam-se os seus nomes:
350
16966
17272
17447
17483
17684
17767
18432
18470

Eng. Alberto Saraiva e Sousa
Cor. Carlos da Costa Gomes Bessa
Dr. Francisco de Almeida
Dr. Carlos Pedro de Mello de Sousa Brito
Gen. Silvino Silvério Marques
Prof. Dr. Manuel da Costa Garcia
Prof. Eng. Manuel Leal da Costa Lobo
Prof. Cat. Luís A. Mendes Victor
Mestre Joaquim Oliveira Correia
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18677
18733
19358
19397
19536
19704
19946
20021

Dr. Carlos Agostinho Garcia da Silva
António Feliciano Bento Vintém
Engª. Maria Manuel Dias de M. Nunes D'Almeida Gomes
Dr. Acácio de Figueiredo Pereira
Eng. Norman R. Blatch
Eng. Luís Crespo de Carvalho
Cor. António Luis Monteiro da Graça
Doutora Madalena Esperança Pina Kreisler de Albuquerque

Movimento de Sócios durante o ano 2013 foi:
Sócios existentes em 31.12.2012......................... 1300
Efectivo (reentraram)..........................................

+2

Eleição de sócios em 5 de Março 2013 ................ +28
Eleição de sócios em 5 de Novembro 2013……… +30
1360
Sócios Falecidos.................................................

-17

Eliminados de sócio……………........................... -41
Declinação da Qualidade de sócio……………….. -22
Suspensos……………………………………….

- 1 - 81

Sócios existentes em 31.12.2013………………. 1279
6 – QUADRO DE OURO
Por no ano 2013 terem completado 50 anos de vida associativa, sem interrupção, foram inscritos no
Quadro de Ouro os seguintes sócios:
16684
16692
16698
16699

Prof. Cat. João Baptista Nunes Pereira Neto
Prof. Cat. Oscar Soares Barata
Cor. Joaquim V. Corte-Real Negrão
Alm. José Augusto M. Sarmento Gouveia

7 – QUADRO DE HONRA
Nos termos do § 2º do artigo 18º do Estatuto foram inscritos no Quadro de Honra, os seguintes sócios
por terem completado 25 anos de efetividade, sem interrupções:
18875
18877
18883
18888
18893
18898
18899
18903

Cap. Alexandre Eduardo Moita de Deus
Dr. António Augusto Conde
Dr. Eduíno Moniz de Jesus
Dr. José António Alves da Cunha Coutinho
Dra. Maria Paula Anastácio Gonçalves
Dr. Orlando Alves da Silva
Dr. Orlando Victor Brito da Rocha Pinto
Dr. Adriano Vasco da Fonseca Rodrigues
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18904
18905
18909
18910
18912
18913
18915
18917
18922
18928
18929
18932
18933
18935
18936
18938
18953
18956
18960
18961

V/Alm. Agostinho Ramos da Silva
Mestre Ana Cristina de Mendonça e Costa Pereira Neto
Eng. Aurélio Galhardo Coelho
Eng. Artur Manuel Rocha Nunes Pires
Dr. Artur Manuel Rocha Nunes Pires
Prof. Eng. Fernando Manuel Figueira
Dr. Francisco Jacinto de Almeida
Cte. João Augusto Grade Monteiro
Alm. José Luís Branco Seabra de Melo
Dra. Maria Dulce da Cruz Aleixo
Dra. Maria Elsa de Jesus Gonçalves
Dra. Maria Teresa dos Santos Pires
Eng. Paulo Edgar Ribeirinho Soares
Brig. Renato Fernandes Marques Pinto
Cte. Raul Patricio Leitão
Eng. Vitor Luiz Martins Coimbra
Eng. José António Saraiva Monteiro
Dr. José Filipe de Almeida Rafael
Dr. Luís Manuel de Araujo
Dr. Luís Simões Dias Cardoso do Valle

8 – MOVIMENTO DA SECRETARIA
Durante o ano foram recebidos e registados 360 ofícios e cartas.
No mesmo período foram expedidas as seguintes espécies:
Cartas................................................

135

Circulares........................................... 132
Convites Conf. e Actos Públicos........ 359
626
É de salientar que durante o ano foram recebidos mais de 7000 e-mails.
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9. Biblioteca
Director: Professor Doutor João Pereira Neto
Em 2013 frequentaram a Biblioteca 1.933 leitores, o que representa uma média de cerca de
185 leitores mensais. Os meses com maior afluência foram Janeiro, Março e Julho,
respectivamente com 208, 260 e 221 leitores.
Utilizaram pela primeira vez a nossa Biblioteca 111 leitores, com uma média etária de 49
anos, maioritariamente de nacionalidade portuguesa (cerca de 52%). Os novos leitores de
outros países da CPLP representaram cerca de 22,5%, com particular destaque para o Brasil
(cerca de 11,7 %), Moçambique (5,4%) e Angola (4,5%). Os novos leitores europeus
representaram 21,6%, ou seja, um aumento de 15,0%, face ao ano transacto. Destacaram-se,
nestes leitores, os de origem italiana (8,1%) e alemã (4,5%). Importa ainda referir, que os
leitores de nacionalidade norte-americana representaram 5,4% do total.
Em termos profissionais, a grande maioria dos novos leitores, eram estudantes universitários
(25,2%), professores (14,4%) e investigadores (12,6%), destacando-se ainda os arquitectos
(7,2%).
Estes novos leitores recorreram à BSGL, em grande parte, para realização de trabalhos
académicos (metade das investigações). Destas, destacaram-se largamente as teses de
doutoramento (25,2%), quase o dobro do ano anterior. Importa ainda salientar que 50,6%
destas estavam a ser realizadas por investigadores estrangeiros. Ainda no que concerne aos
trabalhos académicos, assumiram alguma relevância as teses de mestrado (13,5%) e outros
trabalhos (10,8%)
Quanto a outros objectivos, refiram-se as pesquisas para publicações (cerca de 21,6%) e ainda
outros como preparação de comunicações em congressos, exposições e documentários.
Acerca da documentação consultada, é oportuno mencionar que 29 dos novos leitores incluiu
cartografia na sua pesquisa e 21 consultou documentação inserida na secção de reservados. A
consulta de documentação cartográfica deu origem a 25 processos de reprodução fotográfica,
num total de 63 documentos. Estes números levam a concluir, que a quase totalidade das
consultas a documentos cartográficos deu origem a pedidos de reprodução.
Quanto às universidades frequentadas pelos novos leitores, destacaram-se a nível nacional,
mais uma vez, o ISCTE, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa e ainda a Universidade de Coimbra.
No que diz respeito às universidades estrangeiras, mais uma vez a diversidade foi notória,
destacando-se, as brasileiras, como a Universidade de São Paulo, Universidade de Brasília, a
Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Paraná, mas também
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universidades americanas e europeias, nomeadamente a Columbia University, a State
University of New York, University of Minnesota, University of Texas, University of
Michigan, Universitá de Roma “La Sapienza”, Universitá “Lá Fuscari” – Venezia, Universitá
de Pisa, Istituto Italiano di Scienze Umane – Firenze, Université Sorbonne Nouvelle, École
des Hautes Études en Sciences Sociales – Paris, University of Kent, Univesity of Nottinghan,
University of East Anglia.
No que concerne aos temas de pesquisa, destacaram-se Moçambique e Angola (Urbanismo,
Arquitectura, Cartografia, Antropologia, História Económica, Musicologia, Botânica e
Silvicultura), mas também Cabo Verde (Religião, Literatura e Estudos de Género), GuinéBissau (Antropologia e Cartografia). Os temas de Arquitectura, Urbanismo e Cartografia
abrangeram também outros países como Portugal, Brasil e Timor.
Em 2013 realizaram-se 4.251 registos, tendo a base de dados ultrapassado os 48.000. Destes
novos registos, 51,4% referem-se a analíticos, 44,7% a monografias e 3,9% a publicações em
série. É oportuno mencionar que este ano foram privilegiadas algumas temáticas,
nomeadamente, o Brasil, a China e a Cartografia de Portugal. Foram também informatizados
os artigos da Revista Geographica, editada pela SGL entre 1965 e 1973, preparando possíveis
actividades na comemoração dos 50 anos desta revista, em 2015. Iniciou-se também a
informatização das publicações da SGL, estando neste momento já disponíveis os títulos até
1936, colmatando assim, uma lacuna na nossa base de dados e que constitui mais uma forma
de divulgação dos trabalhos realizados pela SGL ao longo da sua já longa existência.
Contamos concluir esta informatização até final de 2014, para que possa ser totalmente
disponibilizada, no ano da comemoração dos 140 anos da SGL.
A progressiva informatização dos ficheiros manuais, constitui uma mais-valia da BSGL, não
só para as pesquisas dos leitores, mas também nas crescentes consultas que nos são solicitadas
por telefone ou por e-mail. Estas parecem apontar para um novo perfil de investigador, que
procura realizar a sua pesquisa à distância ou que só após a confirmação da existência de
determinados títulos ou temáticas se dirige à BSGL. Esta nova realidade deverá tornar-se no
futuro ainda mais corrente, pelo que a disponibilização da base de dados on-line, se torna cada
vez mais premente. Poderá ainda ser equacionada a possibilidade de disponibilização de um
novo serviço, prestado de forma não gratuita, que incluía não só a realização de pesquisas,
mas que compreenda também, o envio de documentação digitalizada.
Este ano foi cedido, a título de empréstimo à Biblioteca Nacional de Portugal, alguma
documentação que esteve patente na exposição Dos Céus ao Universo, que esteve patente de
2 de Maio a 26 de Julho. A colaboração da BSGL com outras instituições, revela o
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reconhecimento que é dado ao acervo documental da nossa Biblioteca, contribuindo para a
abertura ao exterior, cativando outros públicos e promovendo o prestígio da SGL.
Ainda no que concerne às relações com o exterior foram realizadas 23 mostras cartográficas
e/ou bibliográficas direcionadas para cada grupo de visitantes à SGL. Destaque-se a visita
realizada em Maio por investigadores de Hong Kong e Macau, por ocasião da sua passagem
por Lisboa, no âmbito da Conferência Internacional sobre Macau, realizada na Universidade
de Lisboa. No mesmo mês, visitou também a SGL a Vice-Ministra da Cultura na Namíbia.
Foram então expostos alguns documentos cartográficos relativos ao país e às nossas relações
históricas.
No âmbito das conferências e seminários organizados pelas diversas secções da SGL, a
Biblioteca realizou pequenas mostras documentais relacionadas com as diversas temáticas,
nomeadamente:
- 15 de Abril de 2013 – Seminário Ribacoa: História, Arte e Património;
- 29 de Maio de 2013 – Conferência Navegação às Canárias proferida pelo Comandante J. M.
Malhão Pereira;
- 27 de Junho de 2013 – Colóquio Brasil e Portugal – Unindo as duas Margens do Atlântico;
- 27 de Julho de 2013 – Congresso Internacional: A Ordem de Cristo e a Expansão;
Foram também realizadas outras mostras documentais, que decorreram por ocasião das
variadíssimas visitas dirigidas pelo Director desta Biblioteca, destacando-se a visita realizada
pelos alunos de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra e de um grupo de alunos de La Rochelle, que incluíram a SGL na sua visita a Lisboa.
Durante o ano de 2013, esteve também patente na BSGL uma pequena mostra bibliográfica
sobre José Redinha, director do antigo Museu do Dundo e célebre etnógrafo, por ocasião dos
trinta anos da sua morte.
Este ano o acervo da nossa Biblioteca foi enriquecido com 582 monografias, principalmente
através de ofertas, não só de instituições e sócios, mas também de outros leitores que aqui
realizaram as suas investigações em anos anteriores. Destaquem-se as ofertas do Exmo. Sr.
Ministro da Solidariedade e da Segurança Social Dr. Pedro Mota Soares, Eng.º Mimoso
Loureiro, Dr. Martins Vieira, Dr. Pedro Avilez, Dr. Jorge Paulino Pereira, Dr. Carlos Silva
Rodrigues, Eng. Jorge Welsh e ainda do Dr. José Manuel Palrós Marreiros. A nível
institucional destaque-se o Arquivo Nacional de Angola e a Academia de Música de Santa
Cecília.
Foi criado este ano o Núcleo de Apoio à BSGL, com o objectivo de promover o estudo,
discussão e divulgação do acervo desta Biblioteca, junto dos sócios, cuja proposta de criação
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se anexa. Neste contexto, foi realizada uma conferência proferida pelo Professor Doutor João
Pereira Neto sobre Diderot, tendo estado patente na Biblioteca, em simultâneo, uma pequena
mostra bibliográfica sobre o tema, que incluiu alguns dos volumes da Encyclopédie
Méthodique, obra rara em Portugal, de que Diderot foi o seu primeiro editor.
Proposta de criação do NÚCLEO DE APOIO À BIBLIOTECA DA SGL
Com o objectivo de promover o estudo, a discussão e a divulgação junto dos sócios da SGL,
de obras de referência existentes na Biblioteca, propõe-se a criação de um Núcleo de Sócios,
baseado nos seguintes pontos:
a) O Núcleo de Sócios Apoiantes da Biblioteca será criado pela Direcção da SGL;
b) O Núcleo terá um coordenador, designado pela Direcção da SGL de entre os seus
membros ou da Comissão Revisora de Contas;
c) O Núcleo será constituído a partir de convites formulados pelo seu coordenador,
nomeado pela Direcção da SGL em exercício. Os seus membros cessarão as
respectivas funções quando o coordenador do Núcleo deixar de exercer as funções que
tornaram possível a sua designação;
d) O coordenador do Núcleo submeterá à Direcção da SGL o seu plano de actividades,
assim como o relatório das actividades desenvolvidas;
e) A divulgação dos resultados das pesquisas do Núcleo deverá, em princípio, ser feita
em reuniões ou encontros efectuados na Biblioteca, devendo a mesma constar do
relatório anual da Biblioteca;
f) Quando o interesse da pesquisa o justificar, poderá o Coordenador do Núcleo contactar
os presidentes das mesas das comissões ou secções da SGL, com o objectivo de estas
a incluírem em comunicações no âmbito das suas actividades.
Lisboa, 6 de Maio de 2013
João Pereira Neto, Secretário Perpétuo
José Dantas Saraiva
Nos termos da alínea b) desta proposta, a Direcção desta Sociedade designou para
Coordenador no Núcleo o Presidente da Comissão Revisora de Contas, Prof. Dr. José Dantas
Saraiva.
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10. Museu Etnográfico
Director: Prof. Doutor João Pereira Neto
Curadora: Doutora Manuela Cantinho
O Museu desempenhou as suas funções nas diversas vertentes com regularidade. Destacamos as
seguintes actividades:
Investigação/Estudo de colecções:
Manuela Cantinho - Prosseguiu o estudo das colecções museológicas da SGL, tendo em vista a abertura
ao público da “Galeria do Oriente”. Para o efeito, tem vindo a realizar estudos comparativos no Museu
Antropológico da Universidade de Coimbra.
Colabora na identificação e classificação da colecção africana do Museu Nacional de Arqueologia.
Colabora na identificação e classificação da colecção africana do Museu da Academia das Ciências de
Lisboa.
Rogério de Sousa - Prosseguiu o estudo da colecção egípcia da SGL.
Palestras/Comunicações:
Manuela Cantinho - "Viajar em África: a Expedição de Henrique de Carvalho à Lunda (1884-1888)"
(Associação de Cooperação e Cultura), Museu do Oriente, 23 de Março de 2013.
Manuela Cantinho – “Colecções Fotográficas da SGL” no curso de “Fotografia em Contextos Coloniais:
História, Arquivos, Colecções” (ICS-Universidade de Lisboa), 27 de Fevereiro e 28 de Maio de 2013.
Rogério de Sousa – “Typology of coffin decoration in the 21stDynasty: the contribution of the study of
the Eight Lot of Bab el-Gasus “, Second International Symposium of Egyptology, Universidade do Porto,
17th September 2013.
Rogério de Sousa – “Building catalogues: The concept of Architectonisation and the description of
coffins of the 21st dynasty”, First Vatican Coffin Conference, 19th June of 2013.
Visitas:
Realizaram-se visitas guiadas ao Museu da SGL, mediante marcação prévia. O número de visitantes –
nacionais e estrangeiros – estima-se em cerca de 1.700.
Outras actividades:
Procedeu-se ao levantamento e orçamentação das vitrinas da Galeria do Oriente (Gal. 1 da Sala
Portugal), tendo em vista a total remodelação das mesmas, no que se refere ao sistema de iluminação,
substituição dos forros e pintura dos mesmos. Ficou concluída a primeira fase da obra - vitrinas frente à
tribuna de honra.
O museu participou nos vários eventos realizados na SGL, nomeadamente exposições. Destaca-se o
apoio à exposição de pintura de Moita Macedo, no que se refere à orientação espacial e à
conceptualização modelar expositiva.
Procedeu-se à manutenção do site sobre o ponto de vista informático e estético. Deu-se início aos
trabalhos para o lançamento de uma plataforma de pesquisa bibliográfica sobre culturas marítimas.
Laboratório Digital /Estúdio de Fotografia / Design Gráfico
Deu-se continuidade à cobertura fotográfica de vários acontecimentos realizados na SGL, bem como aos
pedidos solicitados à Biblioteca e ao Museu, a considerar:
1 – Cerca de 63 reproduções fotográficas e digitais (cartografia, livros e reservados). Tarefa que
contribuí para o enriquecimento do arquivo documental, bem como, para resultados financeiros que no
ano em apreço atingiram o valor de 2.548€.
2 – Cobertura e acompanhamento fotográfico de várias actividades da Sociedade, enriquecendo deste
modo o seu arquivo fotográfico com cerca de 600 novas imagens.
3 - Execução e reprodução de imagens de diversos objectos do museu, tendo em vista dar resposta a
pedidos nacionais e internacionais: publicação em catálogos livros e teses.
4 - Concepção gráfica e acompanhamento editorial das publicações da SGL, nomeadamente do seu
Boletim e da série Memórias n.ºs 13 e 15 (paginação, edição electrónica e tratamento de imagem) e n.º
14 (orientação gráfica).
5 - Acompanhamento e orientação das diversas realizações efectuadas nas salas da SGL, nomeadamente
gravações de vários acontecimentos (filmes, discos, programas de estações de TV, reportagens, etc.).
6 - A Fototeca tem dado ainda continuidade ao levantamento dos conteúdos fotográficos, limpeza,
digitalização e acondicionamento das espécies.
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Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
RUBRICAS

Períodos

2013

2012

Recebimentos de Membros

+

83 560,00

102 499,20

Recebimentos de Vendas/Publicaçoes

+

13 053,04

23 343,13

Recebimentos de actividadades - CAI

+

38 960,45

55 983,88

Recebimentos de actividadades - eventos

+

24 854,63

21 534,50

Pagamentos a fornecedores

-

(198 795,17)

(167 169,93)

Pagamentos ao pessoal

-

(116 324,33)

(146 565,27)

+/-

(154 691,38)

(110 374,49)

+/-

(154 691,38)

(110 374,49)

Ativos fixos tangíveis

-

(29 512,93)

(4 954,33)

Ativos intangíveis

-

Investimentos financeiros

-

Outros ativos

-

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

-/+

Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais

+/(1)

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis

+

Ativos financeiros

+

Outros activos

+

Subsídios /Donativos

+

51 527,30

54 873,21

Juros e rendimentos similares

+

33 462,41

33 006,17

Dividendos

+

21 315,06

21 006,71

+/-

201 546,45

103 931,76

Fluxos de caixa das actividades de investimento

(2)

124 754,61

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

+

Realizações de fundos e de outros instrumentos de Fundos

+

Cobertura de prejuízos

+

Doações

+

Outras operações de Financiamento

+

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos

-

0,00

(553,10)

Juros e gastos similares

-

0,00

0,00

Dividendos

-

Reduções de fundos e de outros instrumentos de fundos

0,00

(553,10)
(6 995,83)

Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento

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

46 855,07

Efeito das diferenças de câmbio

+/-

(11 412,59)

10 032,40

Caixa e seus equivalentes no início do período

+/-

1 097 772,34

1 094 735,77

Caixa e seus equivalentes no fim do período

+/-

1 133 214,82

1 097 772,34

Variação de caixa e seus equivalentes
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SOCIEDADE DE
DE GEOGRAFIA
GEOGRAFIA DE
SOCIEDADE
DELISBOA
LISBOA
Rua
Portas Sto Antão 100 - 1150-269 Lisboa
Rua Portas Santo Antão 100 nº.4 - 1169-208 Lisboa
Contribuinte
500788
788928
928
Contribuinte 500
BALANÇO

RUBRICAS

NOTAS

EXERCÍCIOS
31-12-2013
31-12-2012

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

6

23 529,20

24 506,49

Museu

6

20 311,05

20 311,05

Bibloteca

6

64 440,44

64 440,44

Outros- Obras no Convívio

6

66 793,81

52 832,48

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

29 297,18

29 297,18

204 371,68

191 387,64

17

101 649,37

106 717,38

17

649,40

2 000,00

Activo corrente:
Inventários…………………………………………………………………
Livros, Medalhas, Publicações e outros
Centro de Apoio a Investigadores (convívio)
Estado e outros entes públicos………………………………………….

0,00

0,00

Patrocinadores/Associados/Membros

10

40 640,00

30 180,00

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

15

19 540,94

11 173,37

Diferimentos……………………………………………………………….

1 843,01

1 474,15

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

4;7

30 821,36

157 637,55

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

4;9

1 133 214,82

1 097 772,34

1 328 358,90

1 406 954,79

1 532 730,58

1 598 342,43

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

12

1 103 000,00

1 103 000,00

Reservas …….…………………………………………………………..

12

442 042,83

437 976,89

1 545 042,83

1 540 976,89

(64 680,72)

4 065,94

1 480 362,11

1 545 042,83

10 934,50

14 763,70

10 934,50

14 763,70
6 742,01

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

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

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

16

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

8

9 530,21

Patrocinadores/Associados/Membros

10

5 363,06

7 938,24

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

16

26 540,70

23 579,40

41 433,97

38 535,90

52 368,47

53 299,60

1 532 730,58

1 598 342,43

Diferimentos……………………………………………………………….

Total do passivo

Total dos Fundos patrimoniais e do Passivo
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
dez-13
dez-12

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

20

15 678,24

23 343,13

Prestações de Serviços:
Quotas e Diplomas

10

102 260,00

109 346,82

Quotas e Diplomas (anos anteriores)

10

(9 920,00)

(8 715,80)

Centro de Apoio a Investigadores (convívio)

19

38 960,45

55 983,88

Subsídios, doações e legados à exploração...........................................................................................................
14

51 527,30

54 873,21

(24 036,17)

(7 703,23)

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

18;19;21

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

18

(88 613,06)

(113 672,79)

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

18

(173 448,15)

(176 492,19)

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

7

851,58

3 303,24

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

9;11

25 302,27

31 566,84

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

11

(26 081,43)

(1 222,97)

(87 518,97)

(29 389,86)

(16 528,89)

(16 199,65)

(104 047,86)

(45 589,51)

39 860,55

49 655,45

(64 187,31)

4 065,94

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

6

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

13

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

Lisboa 02 de fevereiro de 2014

O Director-Tesoureiro - Profº. Carlos Lopes Bento
O Técnico Responsável - Ana Maria Cortez

22

(493,41)
(64 680,72)

4 065,94

PARECER DA COMISSÃO REVISORA DE CONTAS
Excelentíssimos Consócios,
A Comissão Revisora de Contas, no cumprimento das normas legais e do preceituado no Estatuto Geral da
Sociedade de Geografia de Lisboa, acompanhou com regularidade os principais actos de gestão relativos ao
exercício de 2013.
Tendo apreciado os documentos contabilísticos e respectivos anexos, elaborados de acordo com o referencial
contabilístico em vigor e com as políticas contabilísticas aplicadas na preparação das demonstrações
financeiras, a Comissão Revisora de Contas emitiu o seguinte parecer:
1. A SGL concretizou em 2013 um variado e denso programa de índole científica e cultural,
desenvolvido sobre uma linha de continuidade de acção promovida pelas suas comissões e secções;
2. As iniciativas levadas a cabo tiveram por objectivo essencial proporcionar aos seus membros a
informação e o debate oportunos sobre temas da maior actualidade e relevância, reconhecidos tanto a
nível interno como externo;
3. Continuou a corresponder adequadamente ao cada vez maior interesse manifestado por parte de
investigadores e estudiosos, nacionais e estrangeiros, pela visita à Biblioteca, ao Museu da SGL, e às
suas instalações. Esse património singular, reconhecido internacionalmente como um dos referenciais
nos domínios histórico, científico e cultural, constitui um activo único da Nação e um elemento
essencial para o reconhecimento da presença de Portugal no mundo;
Esta intensa actividade só foi possível graças ao contínuo esforço e à determinação do seu Presidente e da sua
Direcção, no sentido de apoiar todas as iniciativas propostas pelas diversas comissões e secções.
Embora pautando a sua acção por critérios de rigor e prudência no que respeita à gestão dos recursos
disponíveis, não foi possível evitar em 2013 um resultado líquido negativo. Este resultado deveu-se
essencialmente a uma redução das receitas derivadas de vendas e serviços prestados, não obstante o esforço
continuado de contenção dos gastos de exploração, já por si mínimos para a estrutura e dimensão da SGL.
A Comissão Revisora de Contas propõe:
1- Um voto de louvor à Direcção pelo seu esforço e empenho no governo da Sociedade, no actual
contexto de difícil conjuntura;
2- O reconhecimento a todos os Funcionários e Colaboradores pela sua dedicação;
3- O agradecimento a todas as entidades que têm prestado o seu imprescindível apoio à SGL;
4- O reconhecimento a todas as comissões e secções, pelo trabalho realizado;
5- Que o Relatório e Contas da Gerência sejam aprovados.
José Dantas Saraiva
Ana Teresa Murta
José Caleia Rodrigues

