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Excelentíssimos Consócios 

1. Considerações Gerais 

 O ano de 2014 foi muito particularmente marcado pela notificação recebida da Senhoria, 

Empresa de Recreios Lisbonense, a 27 de Dezembro de 2013, onde se dizia que o valor da renda 

passaria a ser 10.016,39€ mensais em vez de 574,15€ mais 191,35 de Iva o que perfazia 765,40€. 

 Todo o ano de 2014 teve como “pano de fundo” a luta, que continua, pela obtenção de 

solução adequada e justa para uma situação que, a manter-se não será sustentável para a Sociedade de 

Geografia de Lisboa. 

 Houve pedidos de audiência, contactos e exposições desde ao Senhor Presidente da 

República, ao Senhor Primeiro Ministro, Vice-Primeiro Ministro, Ministério do Ambiente, da Saúde, 

da Segurança Social e Secretário de Estado da Cultura. 

 Houve reuniões com representantes de membros do Governo e com o Subdirector-Geral do 

Património do Estado e representantes do Senhorio Empresa de Recreios Lisbonense, SA. 

Em síntese diremos: 

1. O Estado Português, de acordo com o artigo 4 do Estatutos da SGL, tem procurado cumprir o 

estabelecido no ponto 8 do mencionado artigo em que se afirma sobre a Sociedade: 

“recebendo do Estado casa adequada à sua sede, instalações e serviços (…)”. 

Todavia as propostas do Estado ao Senhorio não têm sido bem acolhidas e desde Maio de 

2014 que a SGL está pagando 7000€ mensais de renda o que corresponde a 70% do total 

estabelecido. 

2. Tendo sido o Estado Português que construiu o que é hoje a SGL já que, quando alugou o 

“existente” ele era o terreno e as 4 paredes mestras; sendo o Edifício considerado “imóvel de 

interesse público” e sendo a SGL, “instituição benemérita de utilidade pública”, tudo depõe a 

favor de se considerar adequado não aplicar automaticamente o NRAU, mas sim negociar 

renda equilibrada e ajustada já que nunca o Senhorio se ocupou da manutenção do Edifício, 

nem o construiu por dentro. Aliás todas as obras de beneficiação têm sido feitas pelo inquilino 

o que lhe dará o direito a ser ressarcido disso, na renda. 

3. O Estado Português optou pela solução da permuta de imóveis tendo proposto à Senhoria tal 

acção de permuta procurando satisfazer as suas pretensões. A não aceitação das condições 

oferecidas pelo Estado ao Senhorio de permuta de imóveis poderá conduzir à expropriação da 

propriedade pelo Estado. Neste caso o referido no ponto 2 levará a que a expropriação deva 

ser adequada ao historial do edifício nos últimos cerca de 120 anos. 

4. Urge uma solução equilibrada visto que a SGL começa a ter dificuldades de suportar tão 

oneroso encargo com a nova renda. Em reuniões da Direcção da SGL tem-se admitido a hipótese de 
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obter a autorização do Estado para vender de algum do seu património móvel cultural o que seria 

muito penoso. 

 Temos vindo a ser informados oficiosamente da continuação das reuniões entre o Estado 

(Representante do Governo) e a Senhoria. 

O essencial do alineado atrás referido foi incluído em um Memorando que em 24 de Fevereiro p.p. 

enviámos ao Senhor Primeiro Ministro. Com data de 27 de Fevereiro recebemos resposta do 

Gabinete do Primeiro-Ministro em que agradece o envio do Memorando e informa que foi o mesmo 

enviado ao Secretário de Estado de Cultura. 

 A 3 de Março em reunião com um Assessor do Senhor Vice-Primeiro Ministro fomos 

informado que a Secretaria de Estado da Cultura, pela Direcção Geral do Património Cultural deverá 

preparar um documento propondo a expropriação do edificado correspondente às instalações da SGL, 

a ser levado a Conselho de Ministros para eventual aprovação. 

 Esta é a situação da questão da renda à data da elaboração deste Relatório (9 de Março de 

2015). 

   

 Em relação às principais actividades sócio-culturais realizadas ao longo do ano de 2014 

gostaria de salientar: 

 As manifestações realizadas pela Secção de Ciências Militares relacionadas com as 

comemorações do 1º Centenário do inicio da Grande-Guerra de 1914 a 1918. Trataram-se temas que 

foram do papel desempenhado pelo petróleo na logística da Grande Guerra até ao caso particular de 

Moçambique e a Grande Guerra com referências ao teatro de guerra do norte de Moçambique. Facto 

notável foi o lançamento do livro “A Grande Guerra em Moçambique” da autoria de Fernando 

Abecassis et.al., membro da Secção de Ciências Militares. 

 Continuou a realização do Ciclo de Conferências Internacionais sobre países da CPLP. Assim 

se realizou com muito interesse a Conferência “Guiné-Bissau: Leituras de um país em mudança”. É a 

terceira conferência que a Comissão Africana organiza depois das ligadas a Angola e Cabo Verde. 

 Merece menção a actividade do nosso sócio Dr. António Carrelhas que reconstituiu a viagem 

de Pedro Teixeira que no século XVII (1637) subiu o Rio Amazonas de Belém até Breza no Perú, 

levando uma bandeira da SGL. 

Prosseguiu a realização do segundo ciclo de conferências comemorativas do 6º Centenário da 

Tomada de Ceuta, agora dedicado ao tema “Preparação da Expedição)”. 

O Dia Europeu do Mar foi evocado pela Secção de Geografia dos Oceanos, tendo tido a 

participação do Secretário de Estado do Mar Prof. Pinto de Abreu. 
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Por sugestão da Embaixada de Israel, o Embaixador Subdirector-Geral do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros de Israel Dr. Avi Granot proferiu uma conferência sobre “Israel - África e as 

oportunidades de cooperação com Portugal em África”. 

Teve grande repercussão e ampla participação o Congresso Internacional “Os Dominicanos 

no mundo luso-hispânico- história, arte e património”. 

Também foi muito participada a Conferência promovida pela Secção de História da Medicina 

sobre “Communicating Science, Technology and Medicine”, integrada na 6th International 

Conference of the European Society for the History of Science. 

No âmbito do protocolo entre a Sociedade de Geografia de Lisboa e o Instituto da Cultura 

Europeia e Atlântica (ICEA), realizou-se, nas nossas instalações, um colóquio que desenvolveu o 

tema “Nos 450 anos do nascimento de Shakespeare”, integrando a participação de vários 

conferencistas. 

De real interesse foi o Colóquio “O Mundo Rural - o desenvolvimento sustentável e a 

protecção da Natureza” organizada pela Comissão da Protecção da Natureza e integrada nas 

comemorações do “Ano Internacional da Agricultura Familiar”, organizada pela ONU. 

Durante todo o ano foram realizados vários eventos evocando a memória do Prof. Luís 

Mendes Victor, nosso sócio, professor e investigador de grande mérito, ligado à geofísica. 

Culminaram estes eventos com a realização de uma Sessão de Homenagem Nacional na SGL a 13 de 

Outubro. 

Mais uma vez a Sociedade de Geografaria Matemática Cartografia realizou, com êxito e 

ampla participação de investigadores e técnicos, o Colóquio de Informação Geográfica. 

Não poderei ser exaustivo na referenciação de inúmeras conferências de especial interesse, 

elas felizmente foram muitas e muito participadas. 

É importante a leitura da listagem das conferências e actos públicos, realizados ao longo do 

ano para se poder aquilatar da notável acção sócio cultural que tivemos em 2014. 

Refiro com particular pena o pedido de renúncia a membro da Direcção e consequentemente a 

Vice-Presidente da Sociedade feito pelo Prof. Oscar Soares Barata, por motivos de saúde. Servindo 

esta Sociedade há 50 anos cumpre-nos homenagear este sócio desejando-lhe a recuperação da sua 

saúde hoje tão abalada. 

Em 2014 perdemos, por falecimento alguns sócios a que muito devemos pela sua dedicação à 

SGL, referenciarei: Alm. Carlos da Fontoura Garcez de Lencastre, Prof. Manuel Jacinto Nunes, Dr. 

Francisco Simas Alves de Azevedo, Arqto. Álvaro Santiago Ponce Dentinho, D. Maria Orlanda 

Cunha e Serra, Embaixador Adelino Mano Queta, Dr. José Gonçalves Viegas Dias, Dr. Armando 

Carlos Alves, Dra. Alda da Conceição Moura de Almeida, Gen. Gabriel Augusto do Espirito Santo, 
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Eng. José Luís Pereira Gonçalves, Dr. José Ferreira Gomes, Gen. António da Silva Osório Soares 

Carneiro, Dra. Gabriela Moreira Leitão Fernandes, João Dias Afonso, Cap. Manuel Casimiro Soares 

de Sousa, Dr. Juiz Fernando Carlos do Cais Fernandes, Eng. Eugénio Manuel Verissimo de Sousa 

Medina, Dra. Dalila Maria Evaristo dos Santos Cabrita Mateus, Dra. Maria Helena Ferreira Pontes 

Carreira, Doutor Henrique de Matos Nogueira Souto, Eng. Rui Pereira Correia, Dra. Maria Graciana 

Dias Marques, Eng. Fernando Augusto de Almeida Ribeiro e Castro, Tcor. António da Silva e 

Castro. 

2. Conferências e outros actos públicos 

Durante o ano de 2014 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 2014 realizaram-se os seguintes actos 

públicos: 

Janeiro 

8 - Visita ao Museu. 

15 - Conferência “Breves considerações a algumas “Illuminuras” de alguns dos mais notáveis 

“livros” dos Séc. XIII, XIV, XV”, promovido pela Comissão Côrte-Real. Foi orador o Prof. Doutor  

José Manuel Ferreira Coelho. 

16 - Conferência “O papel de Portugal no Corno de África no quadro da União Europeia - a 

conflitualidade na Somália” promovido pela Comissão de Relações Internacionais. Foram oradores: 

Contra-Almirante Novo Palma, o Coronel Martins Pereira e o TenCoronel Luís Bernardino. 

21 - Conferência “O Apoio Logístico e Financeiro ao Exército Anglo-Luso durante a Guerra 

Peninsular”, promovida pela Secção de Ciências Militares. Foi orador o General Gabriel Augusto do 

Espirito Santo. 

22 - Ciclo de Conferências “Origens e transformações da complexidade social, das primeiras 

sociedades camponesas à Idade do Ferro”, promovida pela Secção de Arqueologia. Foi oradora a 

Profa. Doutora Raquel Vilaça com o tema “Artesãos do bronze: 4 questões em torno do depósito do 

Bronze Final de Freixianda (Ourém) ”. 

23 - Conferência “Os capitéis brasonados de S. Sebastião de Lagos e a Arquitectura Renascentista 

no Algarve”, promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Mestre 

Marco Sousa Santos. 
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28 - Colóquio “Rede Ferroviária de Bitola Europeia”, promovida pela Secção de Transportes. Foram 

oradores os: Eng. L. Cabral da Silva, Eng. S. Pompeu dos Santos e Eng, L. Mira Amaral. 

29 - Conferência “Apresentação do Portugal Romano”, promovido pela Secção de História. Foram 

oradores: Dra. Filomena Barata e o Repórter Raul Lousada. 

30 - Conferência “Alcaçarias de Alfama - Dois mil anos de História”, promovida pela Secção de 

História da Medicina. Foi oradora a Dra. Cristina Moisão. 

Fevereiro 

13 - Conferência “O 2º Visconde de Santarém e a tradição de estudos geográficos e cartográficos 

retomada pela SGL (1839-1909) ”, promovida pela Comissão Côrte-Real”. Foi orador o Doutor 

Daniel Estudante Protásio. 

5 - Visita ao Museu 

17 - Seminário “História e Património(s) nas relações culturais Portugal - Índia” promovido pela 

Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Vários oradores. 

18 - Conferência “Desafios e oportunidades colocados a Portugal pela abertura do “novo” Canal do 

Panamá” promovido pela Secção de Transportes. Foram oradores: o Dr. João Franco, Prof. Augusto 

Felício e Prof. J. Paulino Pereira. 

19 - Conferência “Israel-África e as oportunidades de cooperação com Portugal em África”. Foi 

orador o Embaixador Avi A. Granot, Subdirector-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de 

Israel para Assuntos de África. 

19 - 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 Prof. 

Doutor António Faustino Carvalho com o tema “Projecto de Investigação do Algar do Bom Santo 

Resultados isotópicos e paleogenéticos de uma população do Neolítico Médio do centro de Portugal”. 

20 - Conferência “Heraldica de fantasia e heráldica atribuída: algumas notas para a compreensão do 

contexto social e geo-político do Homem Medieval” promovida pela Secção de Genealogia, 

Heráldica e Falerística. Foi orador o Mestre David Silva.  

24 - Conferência “Iconografia da Virgem em Oeiras” promovido pela Secção de História. Foi orador 

o Doutor Rui Miguel da Costa Pinto. 

25 - Ciclo de Conferências “A solidariedade: uma perspectiva global”, promovido pela Secção de 

Solidariedade e Politica Social. Foram oradores os Profs. Doutores Sónia Frias e Carlos Piteira sobre 

o tema “Dom e reciprocidade: a solidariedade como constante cultural”. 

26 - Conferência “Emigração e evolução demográfica em Portugal: do passado próximo (anos 60 do 

século XX) aos dias de hoje”. Foi orador o Doutor Francisco Carvalho. 
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27 - Conferência “Semmelweis: O Paradoxo de Mais um Obstinado da Vida a Propósito da História 

da Febre Puerperal”. Foi orador o Dr. João Maria Nabais. 

Março 

6 - Ciclo de Conferências “Novas Perspectivas na Administração Publica no Brasil”, promovido 

pela Secção de Administração Publica. Foi orador o Prof. Doutor Tomás Aquino. 

8 - Jornada “Memória dos Fragateiros” promovido pela Secção de Geografia dos Oceanos. 

17 - 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 Dr. 

Francisco Gomes com o tema “Para lá da complexidade social: algumas reflexões em torno à 

diversidade do mundo funerário da I Idade do Ferro no Sul de Portugal”. 

20 - Conferência “Céu único Europeu - vantagens e desvantagens para Portugal”, promovida pela 

Secção de Transportes. Foram oradores os Eng. Luís Coimbra e o Cte. Pedro Santa Bárbara. 

20 - Conferência “A Águia na Heráldica”, promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e 

Falerística. Foi orador o Mestre José Colaço. 

26 - Conferência “Projecto REHMINE - Contribuição para a regeneração da Mina de São 

Domingos” promovida pela Secção do Ordenamento do Território e Ecologia. Foi oradora a Profa. 

Doutora Isalina Sardinha. 

21 - Conferência “As Viagens pré-colonianas de João Vaz Côrte-Real, segundo Gaspar Frutuoso, 

Ernesto do Canto e Henrique Braz”, promovido pela Comissão Côrte-Real. Foram oradores os 

Engenheiros José Mattos e Silva e António Mattos e Silva. 

Abril 

7 - Conferência “Convento de Cristo - A gestão de um monumento”, promovida pela Secção da 

Ordem de Cristo e a Expansão. Foi oradora a Mestre Arquitecta Andreia Galvão, Directora do 

Convento de Cristo. 

8 - Colóquio “O Mundo Rural - o Desenvolvimento Sustentável e a Protecção da Natureza - A 

mudança de paradigma da Sociedade Rural”, promovido pela Comissão de Protecção da Natureza, 

integrado nas comemorações da ONU do “Ano Internacional da Agricultura Familiar”. Vários 

oradores. 

9 - Almoço-Debate “Os jovens empresários em Portugal” promovida pelas Secções de Economia e 

Indústria. Foi orador o Dr. Pedro Ferreira Carvalho. 

10 - III Seminário de Falerística “Ordens Honoríficas e Condecorações: a emblemática da 

memória”, promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerísitca. Vários oradores. 
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14- Conferência “As Empresas Hoje - um olhar contemporâneo sobre uma prática do passado”, 

promovida pela Secção Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Arq. Segismundo Ramires 

Pinto. 

15 - Conferência “Desafios e Ameaças do Flanco Sul. O quadro da NATO e da União Europeia”, 

promovida pela Secção de Ciências Militares e pela Comissão de Relações Internacionais. Foram 

oradores os Embaixador João Mira Gomes e o TGeneral António Fontes Ramos. 

23 - Ciclo de Conferência “Origens e transformações da complexidade social, das primeiras 

sociedades camponesas à Idade do Ferro”, promovido pela Secção de Arqueologia. Foi orador o Prof. 

Doutor João Luís Cardoso com o tema “O Povoado fortificado calcolítico do Outeiro Redondo 

(Sesimbra): síntese das cinco campanhas arqueológicas realizadas até 2013”. 

24 - Conferência “Natalidade e parentalidade em Portugal”, promovido pela Secção de Demografia 

e Higiene Social. Foi oradora a Profa. Doutora Margarida Mesquita. 

30 - Conferência “Viseu, esquecida e efémera capital do reino de Leão”, promovida pela Secção de 

História. Foi orador o Doutorando Paulo Almeida Fernandes. 

Maio 

5 - Conferência “Os bens da Ordem de Cristo na Lisboa Manuelina” promovida pela Secção da 

Ordem de Cristo e a Expansão. Foi oradora a Dra. Marisa Costa. 

7 - Conferência “O Sistema Nacional de Busca e Salvamento Maritimo”, promovido pela Secção de 

Transportes. Foram oradores os CapTen. Pedro de Lucena Coelho Dias e o Major António José 

Tavares Monteiro. 

8 - Conferência “Médico político de Rodrigo de Castro”, promovida pela Secção de História. Foi 

orador o Prof. Adelino Cardoso. 

8 - Conferência “Per que se possa persuadir o florentino. Redes mercantis e actividade diplomática 

entre Florença e Lisboa no século XVI”, promovida pela Secção de Artes e Literatura. Foi oradora a 

Professora Susan a Bastos Mateus. 

9 - Conferência “O património individual: do território à arquitectura - Itália-Portugal”, promovido 

pela Secção de Estudos do Património. Foram oradoras a Profa. Doutora Ana Cardoso Matos e Profa. 

Arquitecta Raffaella Maddaluno. 

14 - Conferência “A Construção naval portuguesa na Armada de Ceuta”, integrada no Ciclo de 

Conferências do 6º Centenário da Tomada de Ceuta (1415). Foi orador o Cte. Filipe Mendes Quinto. 

14 - Almoço-Debate “Economia real e financeira - Porque é que os bancos não emprestam mais 

dinheiro à economia”, promovido pelas Secções de Economia e Indústria. Foi orador o Dr. José 

Pedro Castanheira. 
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15 - Conferência “O Mundo Mediterrâneo e as Especiarias das “Índias”, promovido pela Comissão 

Côrte-Real. Foi orador o Dr. João Carlos Bleck da Silva. 

20 - Dia Europeu do Mar, promovida pela Secção de Geografia dos Oceanos. Vários oradores. 

21 - Seminário “Lisboa Subterrânea - Trajectos na Arqueologia Lisboeta”, promovido pela Secção 

de Arqueologia. Vários oradores. 

22 - Conferência “Casas e Brasões de armas afeitos a Gonçalo Pires Juzarte e a seus descentes”, 

promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foram oradores os Comendadores 

Ernesto Ferreira Jordão e Dona Maria Elisabeth Ferreira Jordão. 

22 - Conferência “Recursos naturais: a política económica da abundância”, promovido pela 

Comissão Africana. Foi orador o Prof. Doutor João Mósca. 

27 - Conferência “A conquista da Amazónia - Resgate Histórico”, promovida pela Comissão 

Americana. Foi orador o Dr. António Bacelar Carrelas. 

28 - Seminário “Arqueologia e Antropologia: entre fronteiras, modelos e aproximações”, promovido 

pela Secção de Arqueologia. Vários oradores. 

29 - Conferência “Tycho Brahe: Um Astrónomo fabuloso no Reino da Dinamarca”, promovida pela 

Secção de História da Medicina. Foi orador o Dr. António José Barros Veloso. 

30 - Conferência “O novo Regime da Politica de Solos, de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo”, promovida pela Secção de Ordenamento do Território e Ambiente. Foi orador o Prof. 

Dr. Paulo Dias Correia, Director Geral da Direcção do Território. 

Junho 

2 - Conferência “A cerca do Convento de Cristo”, promovido pela Secção da Ordem de Cristo e a 

Expansão. Foi orador o Arq. Álvaro Barbosa. 

4 - Conferência “Acidentes de Poluição Marítima - Políticas e Meios de Intervenção”, promovida 

pela Secção de Transportes. Foram oradores os Alm. Álvaro Cunha Lopes e a Dra. Teresa Cunha. 

4 - Jornadas do Património Histórico Arqueológico, promovido pelas Secções de História, 

Arqueologia e Antropologia. Vários oradores. 

5 - Seminário “A Etnografia e as Belas Artes”, promovido pelas Secções de Etnografia e Artes e 

Literatura. Vários oradores. 

6 - Jornadas “Os jovens e o território. O Projecto Nós Propomos! Na cidade de Lisboa”, promovidas 

pela Secção de Ordenamento do Território e Ambiente. Vários oradores. 

17 - Conferência “A La Lealtad Acrisolada por Isabel la Católica - Histórica e estórias de uma 

Ordem Espanhola e sua fabulosa falerística”, promovida pela Secção de Genealogia Heráldica e 

Falerística”. Foi orador o Dr. Vitor Escudero. 
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18 - Conferência “A primeira guerra mundial - o papel desempenhado pelo petróleo na logística”, 

promovida pela Comissão de Ciências Militares, de Economia e da Indústria. Foi orador o Doutor 

José Caleia Rodrigues. 

19 e 20 - Conferência “Reconfigurações Espaciais e Diferenciação Social em Cidades de Angola e 

Moçambique”, promovida pela Comissão Africana. Vários oradores. 

23 - Conferência “O Conselho secreto de Torres Vedras sobre a ida a Ceuta” integrado no Ciclo de 

Conferências das Comemorações do 6º centenário da Tomada de Ceuta (1415). Foi orador o Dr. João 

Abel da Fonseca. 

24 - Conferência “Os separatismos na Europa”, promovida pela Comissão de Relações 

Internacionais. Foi orador o Dr. Luís Amado. 

24 - Conferência “Os desafios do Pré-Sal no Brasil e em Angola”, promovida pela Secção de 

Jurisprudência e Ciências Sociais. Foram oradores o Dr. Rui Amendoeira e Eng. José Rebelo. 

25 - Conferência “Os Coelho de Melo, de Odemira - (Eram de facto parentes do alcaide - mor em 

Tavira, capitão das ilhas de São Jorge e Angra do Heroísmo e do Conselho do Rei D. João, Manuel 

Corte-Real?), promovida pela Comissão Côrte-Real. Foi orador o Arq. Luís Soveral Varella. 

25 - Conferência “Marinha Mercante. Que Futuro?”, promovida pela Secção de Transportes. Foram 

oradores os Alm. Alexandre da Fonseca, Eng. Gonalves Viana e o Eng. Jorge Almeida. 

26 - Conferência “História da Urologia: Visão sintética”, promovida pela Secção de História da 

Medicina. Foi orador o Dr. Manuel Mendes Silva 

26 - Colóquio “Artes Culinárias na Lusofonia - objectos e práticas”, promovido pela Secção de 

Antropologia e pelo Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Cultural e Centro das Artes 

Culinárias. Vários oradores. 

27 - Almoço-Debate “O Código do Governo das Sociedade do Instituto Português do Corporate 

Governance - Oportunidade e Desafios”, promovido pela Secção de Jurisprudência. Foi orador o 

Eng. Manuel Maria Agria. 

27 - Ciclo de Conferências “A solidariedade: uma perspectiva global”, promovida pela Secção de 

Solidariedade e Politica Social”. Vários oradores. 

30 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea Trajectos na Arqueologia Lisboeta 

Contemporânea”, promovida pela Secção de Arqueologias. Vários oradores. 

Julho 

8 - Conferência “Las Redes Diplomáticas entre Génova y la Monarquia Hispánica durante la 

segunda mitad del siglo XVII”, promovido pela Secção de Artes e Literaturas. Foi orador o Prof. 

Manuel Herrero Sánchez. 
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11 - Colóquio “A Batalha de Castelo Rodrigo na Guerra da Restauração de Portugal”, promovido 

pela Secção de Antropologia, Sociedade Histórica da Independência, Comissão de História Militar e 

Instituto Histórico de Beira-Côa. Vários oradores. 

23 e 26 - Congresso “Internacional dos Dominicanos no Mundo Luso-Hispânico - História, Arte e 

Património”, promovida pela Secção da Ordem de Cristo e da Expansão. Vários oradores. 

24 - Conferência “Valeu a pena?”, promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. 

Foi orador o Arq. Segismundo Ramires Pinto. 

28 - Sessão de boas-vindas à Delegação “Confraternety of Knights of St. Peter & St. Paul”, 

promovido pela Comissão Côrte-Real. Vários intervenientes. 

Setembro 

4 - Conferência “Communicating Science, Technology and Medicine”, promovida pela Secção de 

História da Medicina. Foi orador o Prof. José Luís Cardoso. 

16 - Sessão de Divulgação da Obra Cientifica do Prof. Luís Mendes-Victor nos domínios das 

Geociências, promovida pela Secção de Geografia dos Oceanos. Foram oradores os Profs. Luís 

Aires-Barros, José Manuel Marques e Carlos Sousa Oliveira. 

Outubro 

1 - Colóquio “A importância do Regadio para a sustentabilidade do Espaço Rural e a Conservação da 

Natureza”, promovido pela Comissão de Protecção da Natureza, integrado nas comemorações do 

“Dia Nacional da Água”. 

3 - Colóquio “À descoberta dos arqueólogos na Europa: o caso de Portugal”, promovido pela Secção 

de Arqueologia. Vários oradores. 

8 - Conferência “Um diplomata do século XVI: o Cardeal Alessandrino no diário de viagem de 

Giovanni Battista Venturino da Fabriano”, promovido pela Secção de Artes e Literatura. Foi oradora 

Mariagrazia Russo. 

10 - Ciclo de Conferências “Moçambique e a I Grande Guerra”, promovido pela Secção de Ciências 

Militares e pela Comissão de Relações Internacionais. Foram oradores o Prof. António Tello e o 

TCor. João Brandão Ferreira. 

13 - Homenagem Nacional ao Prof. Mendes Victor e comemoração do Dia Internacional para a 

Redução de Catástrofes. 

14 - Conferência “Da palamenta ao enquadramento internacional na preparação da Expedição a 

Ceuta”, integrada no Ciclo de Conferências do 6º Centenário da Tomada de Ceuta (1415). Foi orador 

o Prof. João Pereira Neto. 
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15 - Conferência “Viajando pela Representação do Relevo na Cartografia Portuguesa: 1 - As Chapas 

com Cotas de Nível de Lisboa”, promovido pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia. Foi 

orador o  Eng.º Vasco Costa Antunes. 

16 - Ciclo de Conferências “Moçambique e a I Grande Guerra”, promovida pela Secção de Ciências 

Militares. Foram oradores os TGen. Alexandre Sousa Pinto e Cte. José António Rodrigues Pereira. 

21 - Seminário “A Arqueologia em Portugal sob o Signo da Mulher - entre a sombra e a cátedra”, 

promovido pela Secção de Arqueologia. Foram vários oradores. 

23 - Sessão de Inauguração do ano académico 2014-2015 da Secção de Genealogia, Heráldica e 

Falerística. Foi orador o Dr. Vitor Escudero. 

24 - Conferência “Transporte Ferroviário - Bitola Europeia, melhorias económicas e oportunidades 

perdidas. Foram oradores os Engenheiros Cabral da Silva, Carlos Martins e Mário Ribeiro. 

27 - Ciclo de Conferências “Moçambique e a I Grande Guerra”, promovido pela Secção de Ciências 

Militares. Foi apresentado o livro “A Grande Guerra em Moçambique” da autoria do Eng. Fernando 

Abecassis. Foi orador o TGen. António Mimoso Carvalho. 

28 - Ciclo de Conferências “A Solidariedade: uma perspectiva global”, promovida pela Secção de 

Solidariedade e Politica Social. Foi orador o Doutor Joshua Ruah com o tema “A solidariedade na 

tradição judaica”. 

29 - Conferência “S. Tomé de Leliapor em fins do séc. XVII na Storia do Moghor de Niccolao 

Manucci”, promovido pela Secção de História. Foi orador o Arq. José Freire da Silva. 

30 - Conferência “Os desafios económicos e estratégicos no Médio Oriente e suas implicações para 

Portugal”, promovido pelas Secções de Economia e Indústria. Foi oradora a jornalista Margarida 

Santos Lopes. 

30 - Conferência “Filipe Montalto e a sua Archipathologia: um esculápio de geração portuguesa, 

uma obra de matriz europeia”, promovida pela Secção de História da Medicina. Foi oradora a Profa. 

Joana Mestre Costa. 

31 - Conferência “Transporte Rodoviário - Políticas e projecto rodoviário em Portugal”, promovido 

pela Secção de Transportes. Foram oradores: Prof. Paulino Pereira, Prof. Armando Teles Fortes e 

Eng. António Teixeira. 

Novembro 

3 - Conferência “Onde está sepultado D. Lopo Dias de Sousa - último mestre da Ordem de Cristo”, 

promovido pela Secção da Ordem de Cristo e a Expansão. Foi orador o Prof. Fernando Larcher. 

5 - Conferência “O impacto da Sociedade de Geografia de Lisboa na produção científica do 

Almirante Teixeira da Mota”, promovida pela Secção de História. Foi orador o Cte. Carlos Valentim. 
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6 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea - Trajectos na Arqueologia Lisboeta 

Contemporânea”, promovido pela Secção de Arqueologia. Foi oradora a Dra. Lídia Fernandes. 

6 - Apresentação do livro “Da Guiné Portuguesa à Guiné-Bissau: um Roteiro”, da autoria do 

Embaixador Francisco Henriques da Silva e Dr. Mário Beja, promovido pela Comissão Africana. 

7 - Conferência “Transporte Marítimo - Canal do Panamá, Canal da Nicarágua, Perspectivas para 

Portugal", promovido pela Secção de Transportes. Foram oradores: Almirante António Balcão Reis e 

o Engenheiro Artur Manuel Pires. 

10 - Conferência “Bioclima e habitação. A exposição ao frio como factor de risco da doença 

cardiovascular”, promovido pela Secção de Ordenamento do Território e Ambiente. Foi orador o 

Doutor João Vasconcelos. 

11 - Conferência  “Ciclos Económicos e Expansão Portuguesa”, promovida pelas Secções de 

Economia e Indústria. Foi orador o Prof. Marco António d’Oliveira. 

12 - Conferência “Os instrumentos militares no início do seculo XV” e “O sentimento estratégico de 

D. João I” integrado no Ciclo de Conferências das Comemorações do 6º centenário da Tomada de 

Ceuta (1415). Foram oradores; o Coronel Abílio Pires Lousada e o General António Martins Barreto. 

13 - Conferência “Identidades em Harmonia”, promovido pela Secção de Estudos do Património. 

Vários oradores. 

14 - Sessão de Homenagem à Profa. Maria João Madeira Rodrigues, promovida pela Secção de 

Artes e Literatura. Vários oradores. 

17 - Jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar, promovida pela Secção de Geografia dos 

Oceanos. Vários oradores. 

17 - Conferência “O papel da mulher anónima durante a Guerra de África: 1961-1974”, promovido 

pela Comissão Côrte-Real. Foi oradora a Profa. Maria José Mayer Bleck da Silva Ferreira Coelho. 

19 - Ciclo de Conferência “Nos 450 anos do nascimento de Shakespeare” promovido pela 

Sociedade de Geografia e pelo Instituto de Cultura Europeia e Atlântica (ICEA). Foram oradores: 

Prof. Doutor José Damião Rodrigues, Profa. Doutora Annabela Rita e Prof. Doutor Mário Avelar. 

20 - Conferência Internacional Guiné-Bissáu: Leituras de um país em Mudança, promovida pela 

Comissão Africana. Vários oradores. 

24 - Conferência “O Design Gráfico como comunicação”, promovida pela Secção de Ciências da 

Comunicação. Foi oradora a Professora Doutora Maria João Pereira Neto. 

25 - Conferência “A quadratura do círculo, história, pré-história e construção da projecção de 

Mercator (1569) ”, promovido pela Secção de Geografia, Matemática e Cartografia. Foram oradores 

os Prof. Henrique Leitão e Cte. Joaquim Alves Gaspar. 
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26 - Seminário “A Arqueologia em África - conceitos, práticas e projectos”, promovido pela Secção 

de Arqueologia. Vários oradores. 

26 - Conferência “A Renovação Urbana e a Proteção da Natureza – Cascais, um concelho à procura 

de sustentabilidade”, promovida pela Comissão de Protecção da Natureza. Vários oradores. 

27 - Lançamento do livro, da autoria do Dr. André Gomes Bessa. 

27 - Conferência “Os Astros, as Doenças e o Homem - A Visão de Amato Lusitano”, promovida 

pela Secção de História da Medicina. Foi oradora a Dra. Maria Adelaide Salvado. 

28 - Conferência “Inventários oitocentistas de condecorações da Casa de Cadaval: um olhar inédito 

sobre as insígnias das antigas Ordens Militares portuguesas”, promovida pela Secção de Genealogia, 

Heráldica e Falerística. Foi orador o Eng. António Forjaz Trigueiros. 

28 - Concerto Vodafone Mexefest. 

29 - Concerto Vodafone Mexefest. 

Dezembro 

4 - Conferência “Consequências da circulação geográfica de objetos artísticos: os marfins góticos 

franceses e a escultura portuguesa em pedra do século XIV”, promovida pela Secção de História. Foi 

oradora a Doutora Carla Varela Fernandes. 

4 e 5 - II Colóquio de Sistemas de Informação Geográfica, promovido pela Secção de Geografia, 

Matemática e Cartografia. Vários oradores. 

5 - Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”, 

promovido pela Secção de Ciências Militares. Foi orador o Ten. General António Luciano Fontes 

Ramos. 

9 - Conferência “A ordem de Cristo na preparação da expedição a Ceuta integrado no Ciclo de 

Conferências das Comemorações do 6º centenário da Tomada de Ceuta (1415). Foi orador o Prof. 

Fernando Larcher. 

10 - Colóquio Montado – uma visão interdisciplinar, promovido pelas Secções de Turismo e de 

Antropologia e pela Comissão de Protecção da Natureza. Vários oradores. 

10 - Seminário “Portugal e Suécia no tempo da Rainha Cristina” promovida pela Secção de 

Genealogia, Heráldica e Falerística. Vários oradores. 

11 - Conferência “Ambiente, tráfico esclavagista e domínio colonial: O caso concreto do litoral 

moçambicano Entre-Os-Rios Infusse e Kinga (c-1880-1900) ”, promovida pela Comissão Africana. 

Foi orador o Prof. Doutor Carlos Lopes Bento. 

12 - Conferência “Agricultura familiar em áreas de montanha e a conservação da natureza - 

Tendências de evolução sociológica e medidas para um desenvolvimento sustentável – O caso da 
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Serra da Estrela” promovida pela Comissão de Protecção da Natureza e integrada nas comemorações 

do Ano Internacional da Agricultura Familiar. Foi orador o Senhor Prof. Dr. Alberto Martinho. 

13 - Conferência de Natal’14 da Ciência Viva.  

15 - Ciclo de Conferências sobre “Encontros ERA” promovido pela Secção de Arqueologia. Foi 

orador o Dr. António Carlos Valera com o tema “Os contextos de cremações no recinto pré-histórico 

dos Perdigões (Reguengos de Monsaraz):dados e problemas”. 

16 - Lançamento do número da Revista Militar em homenagem ao Exmº General Gabriel Augusto 

do Espírito Santo, promovido pela Secção de Ciências Militares. 

17 - Conferência “A Heráldica como resposta visual – o bispo (des)conhecido da Catedral de 

Ourense”, promovida pela Secção de Genealogia Heráldica e Falerística. Foi orador o Dr. David 

Fernandes Silva. 

22 - Conferência “Evolução do fosso digital (digital divide) entre 1997-2012” promovida pela 

Secção de Ciências da Comunicação. Foi orador o Dr. João Manuel Cardoso da Cruz. 

 

3. Boletim 

Diretor: Prof. Doutor Óscar Soares Barata. 

Foi editado e distribuído aos sócios o Boletim de 2013. 

 

4. Comissões Gerais e Secções Profissionais 

Regista-se a atividade destes órgãos institucionais com base nos relatórios apresentados pelos 

respetivos presidentes. 

 

4.1 - Comissão Africana 

Presidente: Prof. Doutora Sónia Infante Girão Frias Piepoli 

Em reunião realizada no dia 27 de Janeiro na sala de convívio da Sociedade de Geografia de Lisboa 

(SGL), tiveram lugar as eleições da Comissão, tendo sido reeleitos: 

Presidente: Prof. Doutora Sónia Frias 

Vice-Presidente: Dr. José Manuel de Braga Dias 

Secretária: Mestre Maria da Luz Ramos 

Vice-Secretário: Mestre Afonso Vaz Pinto 

Atividades realizadas em 2014 no âmbito da Comissão Africana 

1. Conferências Nacionais 

No seguimento da dinâmica de trabalhos anualmente realizados no âmbito da Comissão Africana, 

realizaram-se neste ano de 2014 as seguintes conferências: 
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 26 de Maio  -  “Recursos naturais: a política económica da abundância”. 

Foi orador o Senhor Prof. Doutor João Mosca, diretor do Observatório do Mundo Rural (Maputo) e 

Professor da Universidade Politécnica de Maputo. 

 11 de Dezembro - “Ambiente, tráfico esclavagista e domínio colonial: O caso concreto do 

litoral moçambicano entre os rios Infusse e Kinga (c-1880-1900)”. 

Foi orador o Senhor Prof. Doutor Carlos Lopes Bento. 

2. Conferências Internacionais 

19 e 20 de Junho  -  “Reconfigurações Espaciais e Diferenciação Social em Cidades de Angola e 

Moçambique”. Conferência realizada em colaboração com a profª. Cristina Udelsman Rodrigues do 

Centro de Estudos Internacionais do ISCTE – IUL, no âmbito do projeto também intitulado 

Reconfigurações Espaciais e Diferenciação Social em Cidades de Angola e Moçambique. 

A conferência de abertura desta conferência foi proferida pelo Prof. Doutor Ilídio do Amaral. A 

conferência de encerramento foi proferida pela Arquitecta Ângela Mingas da Universidade Lusíada 

de Luanda. 

A Comissão Africana não pode deixar de referir aqui a sua profunda gratidão a estes e aos restantes 

oradores que participaram na conferência. 

20 de Novembro - Guiné-Bissáu: Leituras de um país em Mudança – conferência integrada no ciclo 

de conferências sobre o desenvolvimento e mudança nos países africanos de língua oficial 

portuguesa. Esta foi a terceira conferência deste ciclo. Tal como aconteceu com a preparação das 

conferências sobre Angola e Cabo Verde, 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 guineenses 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 na Guiné, com vista à 

sponsorização dos trabalhos. 

Os trabalhos de organização e preparação destas duas conferências foram sendo realizados ao longo 

dos meses que antecederam a sua realização – cujos programas se anexam. 

3. Apresentações de livros e projetos 

 6 de Novembro - apresentação do livro “Da Guiné Portuguesa à Guiné-Bissau: um Roteiro” 

da autoria dos Senhores Embaixador Francisco Henriques da Silva e Dr. Mário Beja Santos.  
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 22 de Dezembro - apresentação do projeto Desenvolvimento Economico e Social para São 

Tomé e Príncipe, por parte da ONG Organizado.   

 

4.2. Comissão Americana 

Presidente: Prof. Doutor José Caleia Rodrigues 

A Comissão Americana, em reunião realizada em 16 de Janeiro de 2014, procedeu à eleição da Mesa 

para o ano em curso, tendo sido eleitos por unanimidade os seguintes membros: 

Presidente: Prof. Doutor José Caleia Rodrigues 

Vice Presidente: Dr. Domingos Manuel Fonseca de Almeida Machado 

Vice Presidente: Dr. António Henrique Figueiredo Sampaio 

Secretária: Prof. Doutora Ruth Elisa Correia da Fonseca da Costa Deus 

No âmbito das actividades para 2014 foram realizadas duas conferências. 

A primeira, realizada em 27 de Maio pelas 17h30 no Auditório Adriano Moreira, foi promovida pela 

Comissão Americana e apresentada pelo Dr. António Bacelar Carrelhas sob o título “Conquista da 

Amazónia – Resgate histórico”. 

A segunda, realizada em 18 de Junho pelas 17h30 no Auditório Adriano Moreira, foi promovida pela 

Comissão Americana e pelas Secções de Ciências Militares, de Economia e da Indústria e 

subordinada ao tema “A primeira guerra mundial - o papel desempenhado pelo petróleo na logística”. 

A Conferência foi introduzida pelo Senhor General António Martins Barrento seguindo-se-lhe a 

comunicação do Prof. Doutor José Caleia Rodrigues. 

 

4.3. Comissão Asiática 

Presidente: Dr. Vítor Serra de Almeida 

A Comissão Asiática reuniu, em 5 de Março para eleger a sua Mesa, aceitar novos membros e 

preparar o Plano de Actividades para 2014. 

Foram eleitos para a Mesa da Comissão: 

Presidente   Dr. Vítor Serra de Almeida 

Vice-Presidentes Prof. Doutor Heitor Barras Romana 

   Doutor José Júlio Caleia rodrigues 

   Dr. Mário Matos dos Santos 

Secretários  Prof. Doutor Carlos Manuel Piteira 

   Dr.ª Celina Veiga de Oliveira 

   Dr. Paulo Seixas 
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4.4. Comissão de Estudos Côrte-Real 

Presidente: Prof. Doutor José Manuel Ferreira Coelho 

Prosseguimos os mesmos objectivos assumidos na anterior Presidência na determinação de dar 

acolhimento e tentar uma nova aproximação com todos os elementos desta Comissão e 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 investigação de dados históricos, genealógicos e 

heráldicos 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, como a 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 – Fazer cooperar esta Comissão, com outros grupos interessados.  

5 - Tentar manter uma periodicidade mensal de reuniões desta Comissão com os seus elementos, na 

S.G.L., para análise e objectivos de Trabalhos, Publicações e Colaborações com possíveis agendas 

prévias, de aberturas culturais a instituições escolares e outras afins, e museológicas.  

6 – A determinar, para todas as reuniões desta Comissão, que serão avisados os seus membros pela 

secretaria da mesma, com antecedência de 2 semanas, sendo a data da respectiva reunião, na última 

semana mensal em curso.  

7 – Deverá ser lavrada uma acta, em cada sessão realizada.  

8 – Por motivos de férias, serão 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 2014.  

No ano de 2014 tiveram lugar na SGL, seis 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, com elaboração das respectivas actas das sessões. 
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I - Foram proferidas as seguintes Conferências e Palestras internas: 

Assim: 

No dia 15 de Janeiro de 2014, no anfiteatro Adriano Moreira, “Breves Considerações a Algumas 

<Iluminuras> dos mais notáveis Livros dos Séculos XIII a XVI”, por José Manuel Martins Ferreira 

Coelho. 

Esteve patente em mostruário adequado, no auditório, algumas iluminuras facsimiladas das valorosas 

obras, “Biblía de Toledo” e “Livro de Horas de Joana de Castela”. 

No dia 13 de Fevereiro de 2014, no anfiteatro Adriano Moreira, “O 2º Visconde de Santarém e a 

tradição de estudos geográficos e cartográficos retomada pela Sociedade de Geografia de Lisboa.”, 

por Daniel Protásio. 

No dia 2 de Abril de 2014, na Sala Algarve, “As viagens pré-colonianas de João Vaz Côrte-Real, 

segundo Gaspar Frutuoso, Ernesto do Canto e Henrique Braz”, por José e António Mattos e Silva.. 

Este evento integrou-se por parte desta Comissão de Estudos, na efeméride.-comemorativo dos 540 

anos da carta de doação de Dona Beatriz a João Vaz Corte-Real. 

No dia 15 de Maio de 2014, no anfiteatro Adriano Moreira, “O Mundo Mediterrânico e as 

Especiarias das Índias”, por João Carlos Bleck da Silva. 

No dia 25 de Junho de 2014, anfiteatro Adriano Moreira, “Os Coelho de Melo de Odemira – eram de 

facto parentes do alcaide – mor de Tavira, capitão das ilhas de S. Jorge e Angra do Heroísmo e do 

Conselho do rei D. João III, Manuel Côrte-Real”, por Luís Soveral Varella. 

No dia 17 de Novembro de 2014, anfiteatro Adriano Moreira, “O papel da Mulher Anónima durante 

a Guerra de África, 1961-1974”, por Maria José Mayer Bleck da Silva Ferreira Coelho.  

II - Esta presidência e alguns membros desta Comissão estiveram activos em diversos eventos como: 

presidências de sessões culturais, conferências, visitas guiadas como em lançamentos de livros.  

Assim: 

1 - Em Santarém, a 6 de Março de 2014, a convite do Centro de Investigação do Professor Doutor 

Joaquim Veríssimo Serrão, sob presidência do seu director senhor Prof. Doutor Martinho Vicente 

Rodrigues, no decurso da 28 Assembleia de Investigadores deste Centro, o presidente da Comissão 

de Estudos Côrte-Real, proferiu uma conferência intitulada: A Minúcia da Pintura de Nuno 

Gonçalves na Conceitualização Anatómica Humana. 

Tal trabalho apresenta-se publicado na revista “Mátria XXI”, 3, 125-162, Maio, 2014, Santarém.  

Igualmente filmado, na internet – You Tube, CIJVS., 28 Assembleia de Investigadores. 

2 – Em Santiago do Cacém, a 5 de Abril de 2014 realizou-se o “Primeiro Encontro do Grupo de 

Genealogias Alentejanas”, com a presença de alguns membros desta Comissão nomeadamente, os 

senhores Arquitecto Luís Soveral Varela, um dos responsáveis do evento, Óscar Caeiro Pinto, José 
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Cabecinha e o presidente da mesma. Foram proferidas palestras temáticas, no pavilhão das ruínas de 

Miróbriga do maior interesse quer regional como nacional como visitas a locais de importantes fontes 

de investigações científicas em curso. 

3 – Em 1 de Junho de 2014, a convite da Presidência da Comissão de Estudos Côrte-Real, almoço, 

visita ao Museu e Biblioteca da Sociedade Geografia, de D. Manuel Moleiro, grande editor de 

Barcelona, a nível mundial, das mais famosas obras medievais associadas a Cartografia e a Livros de 

Horas, honrou-nos com a sua presença e da senhora, sua assistente. 

4 – Em 9 de Julho de 2014, realizou-se um protocolo de cooperação entre a Comissão do Curso de 

Marinha Miguel Côrte-Real e a Casa Museu Biblioteca Dr. Luciano da Silva, nas figuras dos 

senhores Almirante Henrique da Fonseca e Dr. Pedro Laranjeira, no concerne à vinda de um 

exemplar “Réplica da Pedra de Dighton” para a cidade de Tavira, oferta deste Curso de Marinha de 

Guerra.  

Fomos honrados no evento e no almoço de acolhimento, no Clube Militar Naval em Lisboa. 

5 – Em Santarém, a 12 de Julho de 2014 a convite do Centro de Investigação do Professor Doutor 

Joaquim Veríssimo Serrão, participamos na celebração da inauguração a uma estátua, a esta Grande 

Figura Académica, da História e das Letras.  

6 – Em Lisboa no dia 28 de Julho de 2014 na S. G. L procedeu-se a recepção de boas vindas na Sala 

Portugal, à “Confraternity of St. Peter & St. Paul” de Melburne, na figura do seu Grande Mestre – 

Senhor Peter Paul Portelli. Acolhimento dado pelo Presidente da Sociedade de Geografia, Prof. Eng. 

Luis Aires de Barros. Seguiram-se a apresentação e nota introdutória da Confraternidade pelo 

Presidente da Comissão de Estudos C-R; Temáticas alegóricas às Grandes Ordens Militares de Malta 

e de S. Lazaro de Jerusalém por: Eng. António Mattos e Silva e, Arquitecto Luís Varella. A finalizar 

as boas vindas referenciou-se em breves notas o achamento da Austrália pelos portugueses, pelo Dr. 

Pedro Laranjeira.  

Deu-se mostra igualmente a visita ao Museu e Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa 

conduzida pelo senhor Secretário Perpétuo, Prof. Doutor Pereira Neto. 

7 - No Estoril no dia 12 de Setembro de 2014, tivemos a honra de sermos convidado para Membro da 

Secção de Letras da Academia de Letras e Artes de Portugal (ALA). 

8 – Em Tavira no dia 10 de Outubro de 2014, apresentámos à Biblioteca Municipal da Cidade de 

Tavira, Álvaro de Campos a pedido da Exma Directora Dr.ª Paula Ferreira, a conferência e exposição 

de exemplares (Manuel Moleiro), subordinada à temática “Breves Considerações a Algumas 

‘Iluminuras’ dos Mais Notáveis “Livros dos Séculos XIII, XIV, XV e XVI”. 

9 – Em Santarém a 16 de Outubro de 2014, na Casa de Portugal e de Camões em Santarém, no 

CIJVS a convite do seu director senhor Prof. Doutor Vicente Martinho Rodrigues e da presidente da 
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Associação para a Acreditação de Gestão Capital Intelectual (ICAA), senhora Prof. Doutora Florinda 

Maria Correia Neto Matos, para a presente XXXVIII Assembleia de Investigadores, tivemos a honra 

da inauguração com a apresentação da conferência “As Antigas Concepções na Arquitectura do 

Crânio Ósseo Humano, correlacionado às Armaduras Básicas das Embarcaçôes.” 

Tal trabalho apresenta-se filmado na internet – You Tube, CIJVS., 38 Assembleia de Investigadores. 

10 – Em Setúbal a 25 de Outubro de 2014, a convite da Sociedade Portuguesa de Escritores Artistas 

Médicos, no V Centenário do Nascimento de Andreas Vesalius, a apresentação “Andreas Vesalius 

inovador da Arte Médica do Século XVI”. 

11 – Em Lisboa a 20 de Novembro de 2014, realizou-se a efeméride no salão nobre do Palácio 

Almada – Palácio da Independência (SHIP), da reedição do livro de Benjamim Rodrigues Coelho 

(post mortem), “ Horas de Guerra”, no centenário evocativo da Participação Portuguesa na Primeira 

Grande Guerra, edição Arandis Editora, com a apresentação pelo Exmo. Senhor Almirante Dr, José 

Luis Leiria Pinto. 

12 – Em Lisboa a 12 de Dezembro de 2014, a convite da Academia Internacional da Cultura 

Portuguesa, os irmãos Engenheiros José e António Mattos e Silva, apresentaram no auditório Adriano 

Moreira da SGL, a conferência titulada “Côrte-Real, Colon e Magalhães e as tentativas de se chegar 

ao Oriente pelo Ocidente”. 

13 - Esta Comissão de Estudos felicita e sente-se enaltecida com a criação de uma nova revista 

científica numa área pouco divulgada no nosso País, nos temas da Genealogia e História de Família, 

Heráldica, Ex-Libística, Património e História, “Os Cadernos de Barão Arêde”  da tutela do nosso 

membro, senhor arquitecto Luís Soveral Varella. 

III – Foram propostos para novos Membros desta Comissão de Estudos Côrte-Real, da S.G.L, os 

seguintes candidatos: 

- Dr. Domingos Manuel Fonseca de Almeida Machado. 

- General Doutor Jorge Filipe Marques Moniz Corte-Real Andrade. 

- Professor Doutor Alberto Armando Capelas da Conceição Carneiro. 

- Dr. João Carlos Bleck da Silva. 

- Professor Doutor Eurico José Gomes Dias 

- Professor Doutor Alexandre Caldas. 

- Engenheiro Rogério de Oliveira  

- Dr. Rogério Paulo Bueno de Matos. 

- Dr. Jorge Felner da Costa. 
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IV – Em cumprimento aos estatutos, referente ao parágrafo 5 do artigo 33, da SGL., foi aprovada por 

unanimidade a composição da nova Mesa para 2015, na reunião desta Comissão de 19 de Dezembro 

de 2014.  

Assim composta:  

Presidente - Prof. Doutor José Manuel Martins Ferreira Coelho; Vices Presidentes - Drª Patrícia 

Moreno Sanches da Gama, Dr. João Moniz Campos Gomes, V/Alm. Henrique da Fonseca; 

Secretários - Juiz Conselheiro Bernardo Guimarães Fisher Sá Nogueira, Eng. Carlos João Nunes 

Martins. 

 

4.5. Comissão Europeia 

Presidente Prof. Cat. Heitor Barras Romana 

O ano iniciou-se com uma reunião ordinária, realizada em 8 de Janeiro, onde se realizaram eleições 

e se elaborou um plano de actividades para 2014. 

A Mesa ficou constituída da seguinte forma: 

Presidente: Prof. Doutor Heitor Barras Romana 

V/Presidente: Profa. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos 

V/Presidente: Dr. José Manuel Braga Dias 

V/Presidente: Embaixador João Rosa Lã 

Secretário: Dr. António Henrique Leitão 

Secretário: Prof. Doutor Fernando Abecassis Manzanares 

 

4.6. Comissão de História e Filosofia das Ciências 

Presidente: Prof. Doutor Fernando Humberto Santos Serra 

Ao abrigo do Art. 43.º do Estatuto Geral, a Comissão realizou duas reuniões ou sessões sociais, 

respetivamente , nos dias quinze de Janeiro e um de Abril.  

Na sessão de quinze de Janeiro foi eleita Mesa com a seguinte composição: 

Presidente - Professor Doutor Fernando Humberto Serra 

Vice-Presidente – Professor Vermelho do Corral 

Vice-Presidente- General João Carlos Geraldes 

Secretário – Professor Doutor Álvaro Nóbrega. 

Na sessão de um de Abril foram debatidas as orientações estratégicas para a Comissão, tendo sido 

acordado que a agenda temática dos eventos se organizaria em função de quatro categorias:  

- Dinâmicas históricas das ciências (como surgiram e de desenvolveram as ciências; como se 

organizaram e institucionalizaram); 
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- Debates e controvérsias na história da ciência; 

- Biografias e quotidianos dos produtores da ciência; 

- Ciência e condição humana. 

Agenda estratégica global para as iniciativas e eventos  

1. Dinâmicas históricas de emergência e institucionalização das ciências  

a. Como surgiram e se desenvolveram as ciências? 

b. Como se desenvolveram, organizaram e institucionalizaram as ciências? 

2. Debates e controvérsias de ciência 

a. Que debates epistemológicos ocorreram? 

i. Nas ciências exactas 

ii. Nas ciências sociais 

b. Que relação se pode estabelecer entre o senso comum e o conhecimento científico? 

c. Que continuidades e rupturas no conhecimento científico (modelos de mudança nas 

teorias científicas) 

d. Que articulação se pode estabelecer entre a ciência e a sociedade (o processo de 

construção social e política da ciência; ciência e estruturas de poder)? 

e. Disputas, discussões e controvérsias em ciência. Que diferenças? Que exemplos 

históricos? 

f. Multi, inter e transdisciplinaridade. Que diferenças? Que exemplos históricos? 

3. Biografias e quotidianos dos programas de ciências 

a. Quem foram/são e como viveram/ vivem os homens e as mulheres da ciência 

(contextos históricos e sociais; trajectórias académicas, cívicas e políticas; vidas 

privadas com impacto nas descobertas ou produções científicas)? 

4. Ciência e condição humana 

a. Qual o papel do olhar científico sobre a realidade na condição humana? 

b. Que desafios trazem o mundo contemporâneo e a modernidade tardia à ciência? 

c. Conhecimento científico e outros tipos de conhecimento: conhecimento filosófico; 

conhecimento religioso 

d. Cultura científica, cultura humanística e terceira cultura 

e. Futuro da ciência e futuro da humanidade: que cenários previsíveis? Que especulações 

possíveis? 

Três abordagens possíveis para o desenvolvimento da Agenda: 

Lógica generalista (considerar as ciências como um todo) 

Lógica disciplinar (enfoque numa disciplina específica como, por exemplo, a Geografia)  
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Lógica mista 

Tipos de estratégias/produtos possíveis:  

 Sessões-tertúlia (previamente preparadas rotativamente pelos membros, com base em: leituras 

prévias de textos de referência; visionamento prévio de filmes e documentários; palestrantes 

convidados) 

 Conferências de Verão (conferências a realizar nos meses de Junho ou Julho, com o objectivo 

de aprofundar os debates ocorridos ao longo das sessões-tertúlia); 

 Conferência de Inverno (conferências a realizar nos meses de Novembro ou Dezembro, tendo 

em vista sintetizar os trabalhos realizados ao longo do ano e introduzir o tema anual do ano 

seguinte); 

 working papers (ensaios, desenvolvidos individual ou colectivamente, que possam ser 

incorporados em publicações da SGL)  

 Exposições temáticas (a serem organizadas por ocasião das conferências e que visam, por via 

do espólio da SGL ou de outra fonte, aprofundar o conhecimento do assunto em debate)  

 Visitas de estudo 

Plano para 2015 

Tema anual: História e Filosofia da Geografia  

(tema articulável com a proposta de exposição relativa aos 140 anos da Sociedade de Geografia de 

Lisboa, apresentado pelo Sr. General António de Jesus Bispo à Presidência)  

 J F M A M J J S O N D

Eleições da Mesa, Agenda Estratégica (AE) e Plano de Actividade 

2015 

           

Apresentação da AE à Presidência da SGL             

Sessões-Tertúlia            

Conferência de Verão (preparação e realização)            

Sessões-tertúlia            

Conferência de Inverno (preparação e realização)            

Exposição temática (preparação e inauguração)            

Preparação e apresentação de um working paper coletivo            

 

4.7. Comissão de Relações Internacionais 

Presidente: Major-General Doutor JM Freire Nogueira 

1. No decurso do ano de 2014, para alem das reuniões internas e da Assembleia Geral, tiveram 

lugar diversas actividades organizadas, ou co-organizadas, pela “Comissão de Relações 
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Internacionais”- adiante designada por CRI - nomeadamente, uma reunião ordinária e quatro 

conferências públicas.  

a. A 16 de Janeiro, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se uma primeira 

conferência/debate, tendo como tema “O papel de Portugal no Corno de África no 

quadro da União Europeia - A conflitualidade na Somália”, tendo como oradores o 

Contra-almirante Novo Palma, o Coronel-Tirocinado Martins Pereira e o Tenente-Coronel 

Luís Bernardino. A conferência foi muito concorrida e terminou com um vivo debate. 

b. A 15 de Abril, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se uma segunda conferência 

organizada em parceria com a Sessão de Ciências Militares sobre o tema: “Desafios e 

Ameaças do Flanco Sul. O quadro da NATO e da União Europeia”, tendo sido oradores 

o Embaixador João Mira Gomes e o Tenente-general António Fontes Ramos. A 

conferência foi muito concorrida e suscitou da audiência inúmeras questões e um acesso 

debate. 

c. A 24 de Junho, na sala do convívio, realizou-se um terceiro debate subordinado à temática 

“Os separatismos na Europa”, tendo sido o orador convidado o Dr. Luís Amado. A 

sessão foi muito interessante e permitiu um debate muito participado. 

d. A 10 de Outubro, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se uma quarta conferência e 

última no presente ano, integrado no Ciclo de Conferências “Moçambique e a I Grande 

Guerra”, promovida em parceria com a Secção de Ciências Militares que contou com o 

Professor Doutor António Telo sobre o tema “A Manobra Diplomática no Período 

Envolvente da Grande Guerra”. Sessão muito interessante, com bom comunicador e 

auditório cheio. 

2. A Direcção da CRI em 2014 foi composta pelos seguintes membros: 

 

 

 

 

 

 

3. Em 31 de Dezembro de 2014, 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 

Presidente: 20391 - Major-General Doutor José Manuel Freire Nogueira 

V/Presidente: 19614 - Prof. Doutor Manuel Jorge Mayer de Almeida Ribeiro 

V/Presidente: 19938 – Prof. 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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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 Major-General António Martins Pereira 

19696 Major-General 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 

20330 Embaixador Luís de Matos Monteiro da Fonseca 

20358 Dr. Fernando Manuel Machado Menezes 

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 

20551 Embaixador João Rosa Lã 

20577 Embaixador Eurico Paes 

20569 Dr. Pedro Soares Franco de Avillez 

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 

20655 Embaixador Francisco Manuel Guimarães Henriques da Silva 

20681 Coronel  Nuno Correia Barrento de Lemos Pires 

20708 Embaixador  José Carlos Júlio da Cruz Almeida 

20735 Dr. José Nuno dos Santos Chaves Ferreira 

20749 Dr. Raúl Manuel Braga Pires 
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4.8. Comissão de Protecção da Natureza 

Presidente Eng. João Caldeira Cabral 

O ano iniciou-se com uma reunião ordinária, realizada em 17 de Janeiro, onde: 

- Tomou posse a Mesa eleita por unanimidade na última reunião do ano anterior;  

- Foi aprovado o programa de actividades para o 1º semestre, tendo como base a comemoração do 

Ano Internacional da Agricultura Familiar, proposta pela ONU. 

- Foi aprovado o Relatório de Actividades de 2013; 

De acordo com o programa, durante os meses de Fevereiro e Março, iniciou-se o estudo dos 

conteúdos e organização do colóquio sobre o mundo rural, formalizaram-se os convites aos oradores 

e participantes, bem ao Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da 

Natureza, tendo sido efectuadas diversas reuniões de coordenação da Mesa da CPN e contado com a 

colaboração dedicada do Vogal Prof. António dos Santos Queirós. 

O Colóquio que decorreu durante o dia 8 de Abril, no Auditório Adriano Moreira teve os objetivos 

que sintetizámos na Introdução ao Programa, que a seguir se transcreve: 

“O Mundo Rural constitui a principal fonte de produção de bens alimentares e de água potável, em 

quantidade e qualidade, garantindo, através dos seus campos cultivados, das suas pastagens e 

florestas, funções essenciais de purificação e oxigenação do ar e de garantia da subsistência da 

biodiversidade. 

Constitui, assim, um elemento vital e estratégico de sobrevivência das sociedades, com redobrado 

interesse na luta actual contra o desemprego, o despovoamento do território, a poluição atmosférica e 

é base insubstituível do desenvolvimento do turismo cultural e ambiental.   

Neste contexto, a defesa do “Renascimento sustentável do Mundo Rural” constitui uma causa 

prioritária e torna imperativo o diálogo sobre os recursos e serviços a disponibilizar, nomeadamente 

através da nova PAC.  

A oportunidade do debate sobre o Tema é ainda reforçada com a decisão da ONU de declarar 2014 o 

“Ano Internacional da Agricultura Familiar”, tendo como objectivo aumentar a visibilidade da 

agricultura familiar e dos pequenos agricultores, a importância desta actividade na erradicação da 

fome e da pobreza, na provisão da segurança alimentar e nutricional, na melhoria dos meios de 

subsistência, na gestão dos recursos naturais, na protecção do meio ambiente e no desenvolvimento 

sustentável.” 

O Colóquio decorreu com bom ritmo e excelentes intervenções, do seguinte modo:  

O Mundo Rural, o Desenvolvimento Sustentável e a Protecção da Natureza 

Programa  
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9,30 – Abertura – Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza 

 Prof. Miguel Castro Neto 

 Presidente da SGL - Prof. Aires de Barros 

9,45 – Iª Parte - A valorização da importância ecológica do Mundo Rural 

Moderador: Eng.º. João F. Caldeira Cabral 

10,00 – Ar, água, solo e ecossistemas – Eng.º. Eugénio Sequeira 

10,20 – Ecossistemas terrestres naturais e humanizados – Prof. Jorge Paiva 

10,40 – O Mosaico agro-florestal e o “contínuo natural”- Eng.º. João F. Caldeira Cabral     11,00 – 

Debate 

11,15 – Pausa – Café 

11,45 – IIª Parte - A valorização da importância socioeconómica do Mundo Rural 

            Moderador: Eng.º Eugénio Sequeira 

11,50 – O valor económico dos serviços dos ecossistemas – Prof. Lima Santos -ISA 

12,10 – A valorização do património e a actividade turística no Mundo Rural  

 Prof. António Queirós 

12,30 – A importância dos produtos locais no Mundo Rural – Prof.ª Eng.ª Isabel Rodrigo – ISA  

12,50 – Debate 

13,05 - Intervalo para Almoço  

14,30 – IIIª Parte - As condições/apoios indispensáveis ao desenvolvimento do mundo rural 

 Moderador: Prof. António Queirós 

14,35 – A reforma e reforço do Poder Autárquico, os serviços de proximidade, o comércio e a 

 indústria de apoio ao desenvolvimento do Mundo Rural – Dr. Jaime Ramos 

14,55 – O apoio e a gestão das actividades em áreas protegidas e zonas de montanha - DRAPN – Dr. 

 Sousa Cardoso   

15,15 - A investigação e a cooperação com a Administração, os produtores e as Associações 

 ambientalistas – Dr.ª Rita Alcazar 

15,35 – Debate 

15,50 – IVª Parte – O Associativismo e o mutualismo no Desenvolvimento do Mundo Rural 

 Moderador: Eng. Eugénio Sequeira 

15,55 – Comunicação da CAP – Eng. Guerreiro dos Santos  

16,10 - Comunicação da CNA – Sr. João R. Vieira  

16,25 - Comunicação da CONFAGRI – Eng.ª Maria Antónia Figueiredo 

16,40 - Comunicação da FORESTIS – Eng.ª Rosário Alves 

16,50 - Debate  
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17,05 – Pausa – café 

17,20 – V Parte - Casos de sucesso e tendências dominantes de evolução das actividades agro-

 florestais – Mesa redonda 

 Moderador: Eng. João F. Caldeira Cabral 

O Vinho (IVV – Eng.º Sousa Falcão) – O Azeite (Eng.ª Mariana Matos) – Horto/Floricultura e Frutas 

(COTHN – Dr. Paulo Águas) – Montado e pastagens (Eng. João Madeira) - O Souto (Dr. José A. 

Pinto REFCAST) – Pequenos ruminantes (Eng.º Santos Veloso) – Lacticínios/Queijos (Prof. Pedro 

Louro ISA) – Floresta (Eng. João Lé e Dr. Victor Poças). 

18,45 – Debate 

19,00 - Encerramento 

No dia 9 de Julho teve lugar a segunda reunião ordinária da Comissão de Protecção da Natureza, às 

17,30, na sede da Sociedade de Geografia de Lisboa, onde foi aprovado o Programa de Actividades 

para o 2º Semestre de 2.014, incluindo: 

- A organização de um Colóquio sobre “ A importância do Regadio na sustentabilidade do espaço 

rural e a conservação da natureza”; 

- Um debate sobre os trabalhos da “Cascais Natura” e organização de uma visita ao terreno; 

- A organização de um Colóquio subordinado ao tema “Renovação Urbana e a Conservação da 

Natureza”. 

- A realização de uma Conferência, integrada no da comemoração do Ano Internacional da 

Agricultura Familiar, sobre “A agricultura familiar em áreas de montanha – tendências de evolução e 

medidas para a sua sustentabilidade”; 

A primeira actividade programada, cuja preparação decorreu nos meses de Julho e Setembro foi 

realizada na tarde do dia 1 de Outubro, em comemoração do dia Nacional da Água. 

A organização, a sequência, os títulos das intervenções e os respectivos autores constam do programa 

que a seguir se transcreve: 

Colóquio 

A importância do Regadio para a sustentabilidade do Espaço Rural e a Conservação da Natureza – 

Integrado na comemoração do Dia Nacional da Água - 1 de Outubro de 2014 

Programa  

14,30 – Recepção das entidades 

14,45 - Abertura - Presidente da SGL - Prof. Cat. Doutor Luís Aires de Barros 

1ª Parte - Moderador: Eng. Joaquim Elias Gonçalves – Secretário da CPN/SGL 

15,15 - “Os regadios – evolução histórica e a situação actual – Problemas, potencialidades e 

impactos” 
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Prof. Eng. Ricardo Serralheiro – Universidade de Évora  

15,45 – “Alqueva – novos projectos e novas culturas – impactos previsíveis “ 

 Eng. José Pedro C. Salema – Presidente do Conselho de Administração da EDIA SA  

16,15 – “A sustentabilidade dos regadios e o novo quadro comunitário – Necessidades e aspirações 

empresariais”   

Eng. José Núncio – Presidente da Federação Nacional de Regantes de Portugal  

16,45 – Debate 

17,00 – Pausa para Café 

2ª. Parte - Moderador - Prof. Eng. Miguel Azevedo Coutinho – Vice-secretário da CPN-SGL 

17,15 – Regadios – alteração dos usos do solo e a biodiversidade   

Dr. Carlos MGL Teixeira - IST  

17,45 – “Regadios em zonas semi-áridas – riscos e custos”  

Eng. Eugénio Sequeira – Vice-Presidente da CPN-SGL 

18,15 – “A importância da manutenção e do melhoramento dos regadios tradicionais nas zonas de 

montanha de influência atlântica em Portugal” 

Eng. João Caldeira Cabral – Presidente da CPN-SGL  

18,45 – Debate 

19,00 – Encerramento 

Em reunião da Mesa na meada de Outubro, por escassez de tempo, foi decidido integrar numa só 

sessão o debate sobre “Cascais Natura” e o Colóquio sobre Renovação Urbana e Conservação da 

Natureza, num Colóquio sobre as propostas do PDM de Cascais integrando os temas atrás referidos. 

Para tal o Eng. J. Elias Gonçalves, Secretario da C.P.N., efectuou um convite ao Ex.mo Sr. Presidente 

da Câmara de Cascais para apresentação dos trabalhos de planeamento em curso no Município, em 

colaboração com os Técnicos responsáveis pelos diferentes departamentos camarários. 

Este Colóquio teve lugar na Sala Algarve, no dia 26 de Novembro, com larga assistência. 

A 12 de Dezembro, realizou-se a última reunião ordinária tendo como objectivos a eleição da Mesa 

para 2015 e a recolha de sugestões para o novo programa de actividades para o próximo semestre.  

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. 

Pelas 18,00 horas seguiu-se mais uma conferência integrada nas celebrações do Ano Internacional da 

Agricultura Familiar, promovidas pela ONU para 2014: 

“ Agricultura familiar em áreas de montanha e a conservação da Natureza - Tendências de evolução 

sociológica e medidas para um desenvolvimento sustentável – O caso da Serra da Estrela” – 

Proferida pelo Prof. Dr. Alberto Martinho – Antropólogo. 
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4.9. Secção de Administração Pública 

Presidente: Professor Doutor João Faria Bilhim 

No seu terceiro ano de pleno funcionamento a Secção de Administração Pública realizou dois 

eventos de âmbito relevante: 

1. Conferência “Novas Perspectivas na Administração Pública no Brasil”, proferida no dia 06 de 

Março de 2014 às 17h30m pelo Professor Doutor Tomás Aquino, da Universidade de 

Brasília; 

2. Conferência “Guerreiro Ramos: Um Pioneiro no Brasil”, proferida no dia 09 de Abril de 2014 

às 17h30m pela Professora Doutora Eda Lucas, da Universidade de Brasília; 

Na primeira destas conferências, o reputado Professor Tomás, Professor de renome nos domínios da 

Administração Pública, em particular no sector da justiça, sublinhou os avanços que têm sido 

alcançados nesse sector no Brasil. As propostas foram discutidas numa lógica comparada com a 

Administração da justiça em Portugal e outros países. 

Na segunda conferência, a Professora Eda Lucas, com vasta investigação nos domínios da 

Administração da Saúde e da Gestão Cultural e Internacional, apresentou o essencial do pensamento 

do Sociólogo Brasileiro Guerreiro Ramos e os seus contributos para a Sociologia no Brasil e 

respectivas implicações para a Administração Pública. 

Ambras as conferências se inseriram no Ciclo de Palestras subordinado ao tema “Administração 

Pública nos Países da Lusofonia”, que a Secção de Administração Pública organizou em 2014 e que 

se estenderá ao longo do ano de 2015, onde se contará novamente com oradores de elevada 

reputação, incluindo académicos de renome e atuais e ex-governantes dos vários países da Lusofonia. 

 

4.10. Secção de Antropologia 

Presidente: Prof. Dr. António Vermelho do Corral 

Durante o decurso do ano académico o presidente da secção mostrou-se sempre disponível para a 

colaboração que lhe foi solicitada pela Direcção e participou activamente nas Comissões e na maioria 

das secções a cujas mesas pertence ou das quais faz parte como vogal. A actuação da secção 

continuou a expressar-se pela interdisciplinaridade e multidisciplinaridade das diversas temáticas e 

contribuiu para que a SGL ultrapassasse os frontais da sua sede, intervindo em eventos culturais por 

diferentes regiões do País onde levou o bom nome da instituição e da mesma fazendo a melhor 

projecção. 

Eis as actividades mais representativas. 

Em 18 e 19 de Janeiro – 1ªs. Jornadas para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial Norte, 

realizadas no Museu do Douro, na cidade de Peso da Régua, com a organização da Associação 



33

31 
 

Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial; colaboração da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, Parque Arqueológico do Vale do Côa, Ecomuseu do Barroso, 

Universidade Lusófona, Sociedade de Geografia de Lisboa, PPORTODOSMUSEUS, Câmara 

Municipal de Tavira, Confraria dos Enófilos e Gastrónomos de Trás-os-Montes e Alto Douro, Centro 

de Música Tradicional Sons da Terra, Edições Colibri; e o apoio das C: M. de Régua e Santa Marta 

de Penaguião, Turismo do Porto e Norte de Portugal e Museu do Douro. A SGL esteve representada 

pelo Presidente da Secção que presidiu à 2ª. parte do II Painel: A Diversidade Patrimonial Imaterial 

da Região Norte. O evento integrou uma parte social e visitas a locais de interesse cultural, histórico 

e religioso. 

Em 1 de Fevereiro – 1ªs. Jornadas para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial do 

Alentejo, Forum Cultural Transfronteiriço, realizadas no Alandroal. Organização da Associação 

Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial; colaboração das C. M. de Évora, 

Elvas e Estremoz, Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Direcção Regional de 

Cultura do Alentejo, CIDHUS (Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedade da 

Universidade de Évora), Universidade Lusófona, Sociedade de Geografia de Lisboa, Centro Estudos 

do Endovélico, PPORTODOSMUSEUS, Museu Municipal Professor Joaquim Vermelho (Estremoz), 

MAEDS (Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal), Museu da Ruralidade (Castro 

Verde), Edições Colibri e Instituto de Investigação e Formação Avançada; e apoio da C. M. do 

Alandroal e Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. O Presidente da Secção presidiu 

como moderador ao IV painel.  

Em 12 de Março. – O Presidente da Secção foi convidado e esteve presente na cerimónia da 

comemoração dos 521 anos do desembarque de Cristóvão Colombo em Lisboa, com a presença do 

vice-presidente da C. M. Lisboa, Dr. Fernando Medina, no Altis Belém Hotel & Spa, em Belém, 

levada a efeito pela administração do hotel e dos descendentes do navegador, Eng. José Mattos e 

Silva e Eng. António Mattos e Silva, sendo oradores, além dos irmãos Mattos e Silva, o Alm. 

Alexandre Fonseca, o Embaixador do Panamá e o Embaixador Interino dos Estados Unidos da 

América. 

Foi descerrada uma placa comemorativa do evento. 

Em 4 de Junho – Organização pela Secção de História e pela Associação Portugal Romano das 

Jornadas do Património Histórico-Arqueológico com a colaboração das Secções de Arqueologia e de 

Antropologia, com temáticas acerca do património histórico, do património arqueológico e do 

património oral. 
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A abertura das Jornadas foi efectuada pelo Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa; e aos 

quatro painéis presidiram como moderadores, respectivamente, os Presidentes da Secção de 

Antropologia, da Secção de História, da Secção de Arqueologia e da Associação Portugal Romano. 

No quarto painel o Presidente da Secção de Antropologia apresentou a comunicação «Oralidade e 

Património e sua aplicação a um Rito propiciatório para a cura de um caso de augamento». 

As jornadas decorreram pela manhã e pela tarde no Auditório Adriano Moreira. 

Em 14 de Junho – A SGL esteve representada pelo Presidente da Secção de Antropologia nas 1ªs. 

Jornadas para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da Beira Interior, organizadas pela 

Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, que se realizaram na 

cidade do Fundão, Auditório da Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, em conjunto com a 

Câmara Municipal do Fundão e a colaboração da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, Câmara 

Municipal do Sabugal, Direcção Regional de Cultura do Centro, Entidade Regional do Turismo do 

Centro, Universidade da Beira Interior, Universidade Lusófona, Sociedade de Geografia de Lisboa, 

Aldeias Históricas de Portugal, Aldeias do Xisto, Edições Colibri, PPORTODOS MUSEUS e 

Tradisom. O evento distribuiu-se por quatro painéis, tendo o presidente da Secção de Antropologia 

moderado o quarto.  

Em 26 de Junho – Colóquio Artes Culinárias na Lusofonia – Objectos e Práticas, celebrado na Sala 

Portugal, numa realização conjunta da Secção de Antropologia, do Alto Comissariado para as 

Migrações, I. P. e do Centro das Artes Culinárias. 

– Na abertura usaram da palavra o Secretário Perpétuo Professor Doutor João Pereira Neto, no 

impedimento do Senhor Professor Doutor Luís Aires Barros, Presidente da SGL, a Senhora Doutora 

Maria Proença, Presidente do Centro de Artes Culinárias, e o Presidente da Secção de Antropologia 

da SGL. Foram apresentadas as seguintes comunicações que impressionaram uma assistência 

particularmente interessada: 

Da parte da manhã: 

– Rosário Farmhouse, A Gastronomia como fonte de aproximação entre culturas. 

 – Lúcio Manuel Gomes de Sousa – Asa Paran Mau Paran e as mulheres porco- -selvagem: 

confecção de alimentos e construção da sociedade entre os Bunak de Timor Leste. 

 – Ana Marques Pereira – Os portugueses no comércio alimentar no Brasil (final do séc. XIX – início 

do séc. XX). 

 – Luís Manuel Mendonça de Carvalho – Exótico Odorantíssimo – Um Roteiro de Especiarias. 

Da parte da tarde: 

 – Carlos Lopes Bento – Sabores gastronómicos entre os Wamwani da ilha do Ibo/Cabo Delgado – 

Achegas para o seu estudo. 
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 – António Gomes, Alguns aspectos da alimentação no Brasil nos sécs. XVII, XVIII e XIX. 

 – Brian Juan O’Neill, Ema Pires, Marisa Gaspar e Raan-Hann Tan – Nas Sombras da Lusofonia: 

Cozinha e Crioulidades em Malaca, Macau e Tugu. No final destas comunicações foram 

apresentadas variadas espécies de especiarias e dadas explicações muito específicas sobre cada uma 

delas à assistência assaz curiosa e interessada em informar-se sobre as particularidades de cada uma. 

 – O Senhor Secretário Perpétuo fez o balanço do colóquio que referenciou como assaz valioso não 

só pela riqueza das comunicações apresentadas como pelo que tem de integrador das diferentes 

culturas que enformam a Lusofonia, sendo de grande importância relevar o que entre elas há de 

comum e de diferente, constituindo uma harmonia muito particular na área cultural do luso-

tropicalismo. A seguir encerrou a sessão. Os resumos das comunicações e os curricula dos oradores 

constam da pasta de arquivo da Secção. Foram publicados textos no Newsletter da ACM.IP., 

inclusive do Presidente da Secção. 

- Batalha de Castelo Rodrigo. Em 7 de Julho completaram-se 350 anos sobre a Batalha de Castelo 

Rodrigo, uma das mais significativas no período da Restauração da Independência de Portugal após o 

chamado «período filipino». Entre outras instituições e entidades a SGL e a sua Secção de 

Antropologia integraram essas comemorações em todos os seus momentos. 

As cerimónias comemorativas dos 350 anos da Batalha de Castelo Rodrigo, que aconteceu nos 

campos da Salgadela, freguesia de Mata de Lobos, ao tempo pertencente ao termo da vila de Castelo 

Rodrigo e, actualmente, ao denominado concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, processaram-se em 

dois momentos principais: 

- No dia 7 de Julho no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo: 

10.00 – Hastear da Bandeira no espaço fronteiro à Camara Municipal; 

17.00 – Sessão solene no Pavilhão dos Desportos: 

Saudação pelo Presidente da Câmara Municipal Dr. Paulo Langrouva. 

Conferência pelo Professor Doutor Manuel Braga da Cruz, da Universidade Católica. 

Comunicação do Vice-chefe do Estado Maior do Exército, General António Campos Gil. 

Discurso de Encerramento pelo General António Ramalho Eanes, em representação do Senhor 

Presidente da República, Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva. 

Descerramento da Primeira Pedra do Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo. 

19.000 – Nos Campos da Salgadela, em Mata de Lobos: 

Homenagem aos Combatentes. 

Hastear da Bandeira Nacional. 

Colocação de um ramo de flores na base do Padrão comemorativo da batalha, denominado «Padrão 

de Pedro Jaques». 
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Inauguração de painéis reproduzindo o texto das faces do monumento e explicando a batalha. 

21.00 – Concerto da Banda Militar do Exército no Jardim das Tílias. 

As cerimónias continuaram no dia 11 de Julho em Lisboa, pela manhã na SGL e de tarde na SHIP. 

De manhã na Sociedade de Geografia de Lisboa: 

Sessão de Abertura: Usaram da palavra o Presidente da instituição Professor Catedrático Luís Aires-

Barros e o Dr. António Vermelho do Corral como Presidente da Secção de Antropologia e 

representante do Instituto Histórico da Beira-Côa, que apresentou uma comunicação titulada: Batalha 

de Castelo Rodrigo, aspectos gerais. 

Seguiram-se os seguintes conferencistas: 

Professor Doutor Nuno Monteiro (UL-ICS), Portugal Filipino; 

Professor Doutor Pedro Cardim (U. Nova), A Restauração; 

General Gabriel Espírito Santo, A estratégia portuguesa na Restauração; 

Professor Doutor Manuel Braga da Cruz, (UC), A Batalha de Castelo Rodrigo – antecedentes e 

consequências. 

À tarde na Sociedade Histórica da Independência de Portugal (Palácio da Independência): 

Sessão de Abertura: Usaram da palavra o Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar 

General Alexandre Sousa Pinto e o Presidente da SHIP Professor Doutor José Alarcão Troni. 

Seguiram-se os seguintes conferencistas: 

Professor Doutor Adriano Vasco Rodrigues, Superioridade estratégica e táctica dos Portugueses na 

Batalha de Castelo Rodrigo; 

Professor Doutor Fernando Larcher, (IST), A Batalha de Castelo Rodrigo no contexto das fases 

militares da Restauração; 

Coronel Américo Fernandes Henriques, Nação portuguesa e Restauração; 

Professora Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos, Duarte d’Armas e a memória dos castelos da 

raia. 

A todos os conferencistas foi oferecida pela SGL a obra em dois volumes Processo Ritual e Tradição 

em Portugal a partir da Cultura da Zona de Riba Côa, da autoria de A. Vermelho do Corral, 

Presidente da Secção. 

O Secretário Perpétuo da SGL, Professor Doutor João Pereira Neto, acompanhou todo o evento. 

A assistência ficou muito bem impressionada com o evento, tendo muitos dos presentes solicitado 

pormenores para visitarem o concelho. A SHIP vai organizar uma excursão cultural ao concelho, 

tendo convidado o Presidente da Secção para seu guia. 

Em 22 de Julho - O Presidente da Secção foi convidado para uma entrevistas à TVL (Televisão de 

Lisboa) sobre Medicina Popular e Alimentação. 
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Em 02 de Setembro - O Presidente da Secção foi igualmente convidado para uma entrevista à TVL 

sobre a Sociedade de Geografia de Lisboa. O programa foi acompanhado de fotografias da 

instituição. 

10 de Dezembro – Colóquio sobre «Montado – uma visão interdisciplinar», promovido pelas 

Secções de Turismo e de Antropologia e pela Comissão de Protecção da Natureza. 

Ocorreu na Sala Algarve e foram apresentadas as seguintes comunicações: 

- O Montado. Sobro com ou sem montado. A simbiose do Património Natural com o Património 

Cultural Material e Imaterial, por António Vermelho do Corral, Presidente da Secção de 

Antropologia; esta comunicação é o desenvolvimento de um artigo publicado a págs. 36/37 com o 

título O Sobreiro extra Montado na revista Memória Alentejana – CEDA (Centro de Estudos 

Documentais do Alentejo - Memória Colectiva e Cidadania) nºs 33/34, ano 2014 – Caderno 

Temático: O MONTADO Candidato a Património da Humanidade; 

- O Montado e o Turismo, pela Profª. Doutoranda Ana Pereira Neto, Presidente da Secção de 

Turismo; e 

- O Montado, as alterações climáticas e a conservação da natureza, pelo Prof. Engº. Eugénio 

Sequeira, Vice-presidente da Comissão de Protecção da Natureza. 

Em 13 de Dezembro – III Fórum do Património Imaterial do Douro, subordinado ao tema Lugares 

de Memória, Rituais e Imaginário, que se traduz na necessidade de preservar, valorizar e divulgar os 

testemunhos da cultura imaterial das populações que construíram a paisagem duriense. Teve lugar na 

Fundação do Museu do Douro, na cidade de Peso da Régua, incluindo vários eventos e oradores. A 

SGL foi convidada a colaborar sob o ponto de vista institucional, tendo também sido convidado o 

Presidente da Secção de Antropologia representando a SGL, como orador, que dissertou sobre o tema 

«Da oralidade ao Simbólico, integrando a Realidade. Rito propiciatório de um processo de cura em 

medicina popular», com apresentação de imagens, que mereceu uma atenção muito particular e foi 

objecto de solicitação de cópias do texto apresentado. 

- Em reunião de 17 de Dezembro foi reeleita a mesma mesa para o ano de 2015. 

 

4.11. Secção de Arqueologia 

Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins 

Em 2014, intensificou-se o carácter inter e transdisciplinar da Secção, levando-se a efeito actividades 

em estreita colaboração com outras instituições. Prosseguiu-se, de igual modo, com uma série 

semestral de Seminários temáticos, desta feita contando com especialistas de reputadas universidades 

espanholas, ao mesmo tempo que se iniciaram dois ciclos de conferências mensais, ao mesmo tempo 

que se concretizou um colóquio e uma mesa redonda. 
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Os eventos registaram uma afluência expressiva, entre as trinta e as setenta presenças, num 

testemunho do interesse crescente pelos temas seleccionados, traduzido nos animados debates 

registados no final de cada sessão. 

As actividades da Secção principiaram com a continuação do ciclo de conferências Origens e 

transformações da complexidade social das primeiras sociedades camponesas à Idade do Ferro, que 

já decorrera em 2013 e que terminou em Abril de 2014, somando-se-lhe outras iniciativas reveladoras 

da intensa actividade da Secção: 

- 22 de Janeiro – Conferência de Raquel Vilaça (Instituto de Arqueologia e Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra), Artesãos do bronze: 4 questões em torno do depósito da Freixianda 

(Ourém) 

- 19 de Fevereiro - Conferência de António Faustino de Carvalho (Universidade do Algarve), 

Projecto de investigação do Algar do Bom Santo: resultados isotópicos e paleogenéticos de uma 

população do Neolítico Médio do centro de Portugal 

- 17 de Março – Conferência de Francisco B. Gomes (Centro de Arqueologia da Universidade de 

Lisboa), Para lá da complexidade social: uma reflexão em torno à diversidade do mundo funerário 

da I Idade do Ferro do Sul de Portugal 

- 23 de Abril - Conferência de João Luís Cardoso (Universidade Aberta), O Povoado fortificado 

calcolítico do Outeiro Redondo (Sesimbra): síntese das cinco campanhas arqueológicas realizadas 

até 2013 

- 21 de Maio de 2014 – 5.º Seminário da Secção de Arqueologia da SGL, Lisboa Subterrânea – 

Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea (coord. Ana Cristina Martins - IICT) 

- Nuno Neto & Paulo Rebelo (Neoépica), O sítio da pré-história recente da Travessa das Dores 

(Ajuda): dados preliminares de uma intervenção arqueológica 

- Ana Caessa & Nuno Mota (Centro de Arqueologia de Lisboa), Centro histórico de Carnide: 

interpretações à luz dos novos dados arqueológicos 

- César Neves (Centro de Arqueologia da Universidade de Arqueologia) & Andrea Martins, 

Intervenção arqueológica na Praça do Comércio: elementos para a caracterização da Lisboa 

ribeirinha em época moderna 

- Jacinta Bugalhão (Direcção-Geral do Património Cultural), Arqueologia de Lisboa: balanço e 

perspectivas 

- 28 de Maio – 6.º Seminário da Secção de Arqueologia da SGL, Arqueologia e Antropologia: entre 

fronteiras, modelos e aproximações (coord. Ana Cristina Martins – IICT & João Senna-Martínez – 

Uniarq-UL) 
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- Mariana Diniz (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa), Arqueologia e Antropologia: 

modelo de fronteiras, modelo de barreiras 

- Rui Boaventura (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa / FCT / Câmara Municipal de 

Odivelas), Maria Teresa Ferreira (CENCIFOR / CIAS) e Ana Maria Silva (FCTUC / CIAS / 

CENCIFOR / Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa), Baútas e as grutas artificiais do 

Vale de Carenque (Amadora): um ponto de situação 

- Joaquina Soares (Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal / Centro de 

Arqueologia da Universidade de Lisboa), Antropologia e Arqueologia política. Que modelos de 

organização social para o 3.º milénio b. C. no Sul de Portugal? 

- João Carlos de Senna-Martinez e Elsa Luís (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa), 

Entre hierarquia e heterarquia: modelos sociais na Idade do Bronze do Ocidente Peninsular 

- Rui Mataloto (Câmara Municipal do Redondo), Campo e sociedade rural no 1.º milénio a.C. na 

região da Serra d’Ossa 

- António Carlos Valera (ERA), Desejo que compareça na minha ideia de si. Razões para uma Pré-

História ambiciosa 

- 30 de Junho de 2014 – Conferências no âmbito do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na 

Arqueologia Lisboeta Contemporânea 

- Sandra Brazuna & Inês Mendes da Silva (ERA), A ERA Arqueologia na cidade de Lisboa: casos 

emblemáticos nos últimos 20 anos 

- Alexandre Sarrazola (ERA), A ERA Arqueologia e as mais recentes descobertas na Orla Ribeirinha 

de Lisboa 

- 3 de Outubro – Colóquio, À descoberta dos arqueólogos na Europa: o caso de Portugal (coord. 

Secção de Arqueologia da SGL & Associação Profissional dos Arqueólogos), para apresentação e 

discussão dos resultados do projecto desenvolvido no quadro da parceria europeia Discovering the 

archaeologists of Europe, DISCO 2014, co-financiado pela Comissão Europeia 

- Cidália Duarte (APA), O projecto DISCO 2914 no contexto europeu 

- João Tereso (APA), A formação académica e profissional dos arqueólogos e o enquadramento 

europeu 

- Miguel Lagos Silva (ERA / APA), História do tecido empresarial português em arqueologia 

- Cláudia Costa (APA), Salários, rendimentos e funções na arqueologia portuguesa (as várias 

arqueologias) 

- Marcos Couto (APA), Perfil demográfico e modos de vida dos arqueólogos 

- Mariana Diniz & Catarina Viegas (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa), 

Recomendações para o futuro 
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- Mesa redonda, Vias de futuro em arqueologia, com a participação de João Cleto (comunicador na 

área do património), Mariana Diniz (Universidade de Lisbia), José António Bettencourt 

(Universidade Nova de Lisboa), Tânia Casimiro (pelas empresas de arqueologia), Alexandra Gradim 

(Câmara Municipal de Alcoutim) & André Oliveira (Câmara Municipal de Vila Real de Santo 

António) 

- 21 de Outubro – 7.º Seminário da Secção de Arqueologia da SGL, A Arqueologia em Portugal sob 

o Signo da Mulher – entre a sombra e a cátedra (coord. Ana Ávila de Melo - Museu Nacional de 

Arqueologia) & Ana Cristina Martins -IICT) 

- Ana Ávila de Melo (Museu Nacional de Arqueologia), A invisibilidade feminina - uma longa 

narrativa 

- Ana Cristina Martins (Instituto de Investigação Científica Tropical / Centro de Arqueologia da 

Universidade de Lisboa), «Making women visible in archaeology»: estratigrafias de um silêncio 

ensurdecedor 

- Francisco B. Gomes (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa / FCT), Género, identidade 

e poder: para uma leitura crítica das relações de género em arqueologia 

 - Jacinta Bugalhão (Direcção-Geral do Património Cultural), O papel da mulher na arqueologia 

portuguesa 

- Joaquina Soares (Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal / Centro de 

Arqueologia da Universidade de Lisboa), Em torno da arqueologia do género e da prática 

arqueológica no feminino em Portugal 

- Rui Boaventura (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa / FCT / Câmara Municipal de 

Odivelas), Vera.Leisner@pt 

- Ana Margarida Vale (Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património das 

Universidades de Coimbra e Porto / FCT), A mulher e a Pré-história: alguns apontamentos para 

questionar a tradição e a tradução da mulher-mãe 

- João Carlos de Senna-Martinez e Elsa Luís (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa), 

Trajectórias de mudança social e estatutos da mulher na Idade do Bronze do Ocidente Peninsular e 

mulher-deusa na arqueologia pré-histórica 

- Sandra Montón Subías (ICREA / Universitat Pompeu Fabra, Barcelona), Los estudios feministas y 

de género en la arqueología española 

- 6 de Novembro – Conferência de Lídia Fernandes, no âmbito do ciclo Lisboa Subterrânea – 

Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea, O Museu do Teatro Romano de Lisboa: o que há 

de novo na colina? 
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- 26 de Novembro – 8.º Seminário da Secção de Arqueologia da SGL, A Arqueologia em África – 

conceitos, práticas e projectos 

- Enrique Gozalbes-Cravioto (Universidad de Castilla-la-Mancha), La arqueología española en el 

norte de Marruecos (1912-1956): la épica del descubrimiento 

- Mariana Diniz (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa), Do outro lado do Mar, do 

mesmo lado da História? Questões em torno das primeiras sociedades agro-pastoris no Sul 

peninsular e no Magrebe ocidental 

- Ana Cristina Martins (Instituto de Investigação Científica Tropical / Centro de Arqueologia da 

Universidade de Lisboa), A arqueologia na Missão Antropológica e Etnológica da Guiné (1946-

1947) no contexto da produção científica colonial 

- João Carlos Senna-Martínez (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa) Ana Cristina 

Martins (Instituto de Investigação Científica Tropical / Centro de Arqueologia da Universidade de 

Lisboa) Filipa Santos (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa) Ana Godinho Coelho 

(Instituto de Investigação Científica Tropical), Recuperando o passado: uma primeira aproximação 

às escavações de Amílcar Mateus em Nhampassaré (Guiné Bissau, 1947) 

- Patrícia Conde (Instituto de Investigação Científica Tropical / FCT), Percursos da arqueologia no 

Museu do Dundo: os anos formativos (1936-1946) 

- Luiz Oosterbeek (Instituto Politécnico de Tomar / Instituto Terra e Memória), Intervenções 

arqueológicas em África: território e ocupações humanas 

- Cristina Pombares Martins (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro / Instituto Terra e 

Memória), O complexo de arte rupestre do Ebo – um projecto de investigação arqueológica em 

Angola 

- Ana Godinho Coelho & Inês Pinto (Instituto de Investigação Científica Tropical), Artefactos de 

Capangombe Velho, Angola: um projecto para o futuro 

- Daniela de Matos (Universidade do Algarve), Novos dados sobre a Pré-História do Sudoeste de 

Angola: a colecção arqueológica da Gruta da Leba 

- Marina Igreja (Centro de Investigação em Biodivesidade e Recursos Genéticos da Universidade do 

Porto), Contributo da traceologia lítica para a compreensão dos principais complexos tecnológicos e 

culturais de indústrias líticas do iddle Stone Age endémicas na África do Sul, o Stillbay e o 

Howiesons Poort: dados de Diepkloof Rock Shelter (Western Cape, África do Sul) 

- Nuno Bicho (Universidade do Algarve), Jonathan Haws (University of Louisville), Omar Madime 

UniversidadeEduardo Mondlane), Célia Gonçalves (Universidade do Algarve), João Cascalheira 

(Universidade do Algarve), Vera Aldeias (Max Plank Institute) & Mike Benedett (University of 



42

40 
 

North Carolina, Wilmington), A Arqueologia da Idade da Pedra da região do Niassa. Resultados 

preliminares dos trabalhos de 2014 

- Telmo Pereira (Universidade do Algarve), Jayne Wilkins (ASU-Arizona State University), Kyle S. 

Brown (ASU), Simen Oestmo (ASU), Kathryn L. Ranhorn (George Washington University), 

Benjamin J. Schoville (ASU) & Curtis W. Marean (ASU), PP5-6 um sítio chave para compreender 

em alta resolução a Middle Stone Age da África Austral 

- João Pedro Cunha Ribeiro (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa), O significado 

actual das colecções líticas de cronologia paleolítica do IICT. Os desafios da contemporaneidade 

- Inês Castelo (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), O dzimbabwe do Songo 

- Víctor M. Fernández Martínez (Universidad Complutense de Madrid), Arqueología de las misiones 

jesuitas en Etiopía (1557-1632) 

- 15 de Dezembro – Conferência de António Carlos Valera, no âmbito do ciclo Encontros ERA 

(coord. Secção de Arqueologia da SGL & ERA - Arqueologia), Os contextos de cremações no 

recinto pré-histórico dos Perdigões (Reguengos de Monsaraz): dados e problemas. 

Persistiu-se, ao longo do ano, na divulgação das actividades da Secção de Arqueologia na web, quer 

na página da Secção alocada no sítio web da SGL, quer na archport e noutras plataformas 

académicas e científicas, de modo a divulgar, também assim, os trabalhos apresentados ao longo do 

ano. 

A experiência deste último ano reiterou as opções tomadas pela actual Mesa da Secção de 

Arqueologia da Sociedade de Geografia de Lisboa quanto aos tipos e modelos de actividades 

seguidos. 

Nos termos estatutários, procedeu-se à eleição da Mesa para 2015, 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 

 

4.12. 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 2014, a 

secção de Artes e Literatura envolveu –se no 4º 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 
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de Lisboa, Gabinete de Estudos Olissiponenses, Academia de Marinha e Embaixada de Itália, entre 

Abril de 2014 e Janeiro de 2015. 

Neste contexto, decorreram as seguintes conferências na Sociedade de Geografia de Lisboa: 

 8 de Maio – 17 h 30 m – Per que se possa persuadir o florentino – redes mercantis e 

actividade diplomática entre Florença e Lisboa no século XVI – proferida pela Doutora 

Susana Bastos Mateus ( Cátedra Alberto Benaviste – CIDEHUS – UÉ) 

 8 de Julho pelas 17 h e 30 m – Las redes diplomáticas entre genova y la Monarquia 

Hispánica durante la segunda mitad del siglo XVII – pelo Professor Doutor Manuel Herrero 

Sanchez ( UPO – Sevilha ) 

 8 de Outubro pelas 17 h e 30 minutos – Um diplomata do Século XVI : cardeal Alessandrino 

no diário de viagem de Giovanni Battista Venturino Fabriano – pela Professora Mariagrazzia 

Russo ( Universitá della Tuscia) 

 3 de Dezembro pelas 17 h e 30 m – la politica familiare di D. João V: episodi di vita dell´ 

infante D. Manoel e l´Infanta Francisca nei meandri della diplomazia vaticana e torinese – 

Pela Doutora Giusepinna Raggi (CHAM) 

Numa iniciativa conjunta com a Secção de Etnografia decorreu no dia 5 de Julho entre as 15 e as 19 

horas um Seminário/ colóquio subordinado ao tema A Etnografia e as Belas Artes  

que contou com a presença do Presidente da SGL professor Doutor Ayres de Barros na sessão 

inaugural e as seguintes intervenções: 

 Professor Doutor João B. N. Pereira Neto – Antropologia e Arte : a perspectiva de um 

antropólogo português no primeiro quartel do século XXI;  

 José Fernando Reis Oliveira - Algumas considerações acerca dos “bonecos de Estremo” – 

Etnografia e Arte;  

 Luís Filipe Maçarico – Gestos quotidianos na pintura, escultura e azulejaria dos mestres. 

Observações versus memória do saber - fazer das figuras populares; 

 Victor Escudero – A Etnografia e as Belas artes numa viagem pelos Ex libris portugueses – 

uma página de “política do espírito”; 

 Ana Cristina Martins – Alberto Augusto de Sousa (1900 – 1961) e Francisco Valença (1882 – 

1962) o desenho, a aguarela e o resgate da memória; 

 Mário Say Ming Kong – Princípios Harmónicos no Oriente; 

 Maria João Pereira Neto – Visões do quotidiano na arte: uma abordagem cultural da pintura 

ocidental; 

 Maria Helena Correia Samouco – Identificação Dos traços etnográficos de arte em Museus, 

lugares públicos e meio rural. 
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Em colaboração com a Secção Profissional de Estudos do Património realizou –se em 13 de 

Novembro de 2014 entre as 17 h e as 19 h uma conferência/colóquio subordinada ao tema 

Identidades em Harmonia em que foram oradores: 

 Professor Doutor Jorge Firmino Nunes – Le Corbusier e as proporções harmónicas – caso 

Modulor 

 Arquitecta Maria do Céu Rodrigues – As cinco energias na arquitectura chinesa  

 Professora Doutora Maria do Rosário Monteiro – A Utopia de More como jogo de espelhos. 

No dia 14 de Novembro, entre as 17 e as 19 horas, promoveu -se uma Conferência de Homenagem à 

Professora Catedrática Maria João Madeira Rodrigues, vogal da secção, falecida em Agosto de 2014, 

sessão presidida pelo Secretário perpétuo Professor Doutor João B. N. Pereira Neto, com os seguintes 

oradores: 

 Arquitecta Ana Paula Braga Costa Campos – Homem Humanior e contemporaneidade; 

 Doutor Pedro Janeiro - Diz – me, o próprio mundo; 

 Arquitecto Pedro Marques Cordeiro – Arquitectura e Conceitos de aproximação ao real; 

 Doutor Marcelino Santos – Dogmático – anti dogmático: unificando o conhecimento humano. 

 

4.13. Secção de Ciências da Comunicação 

Presidente: Prof. Doutora Paula Espírito Santo 

1. A Constituição da nova secção (14 de Julho de 1014) 

A Secção de Ciências da Comunicação foi constituída a 14 de Julho de 2014, e resultou da cisão da 

secção de Ciências Sociais e Jurisprudência, a qual foi separada em duas Secções, a Secção de 

Ciências da Comunicação e a Secção de Jurisprudência. 

A primeira reunião da nova Secção foi levada a cabo na referida data, a qual foi iniciada pelo Senhor 

Professor Catedrático João Pereira Neto, o qual deu conhecimento das diligências levadas a cabo no 

sentido de se informar e convidar todos os membros da Secção originária a estarem presentes nesta 

primeira reunião da nova Secção. 

Naquela data foi delegada na pessoa da Professora Paula do Espírito Santo, Secretária da anterior e 

extinta Secção, da proposta de realização de novas eleições até ao final do ano.  

Foram propostos pelo Senhor Professor Doutor Pereira Neto a admissão nesta secção dos Vogais 

Professor Doutor João das Neves Moreira Cardoso da Cruz (Sócio nº 19016) e a Professora Doutora 

Isabel Maria Beça Guimarães (Sócia nº 20413) que foram aceites por unanimidade. Os Senhores 

Professores Doutores Vermelho Corral (sócio nº 18367), Pereira Neto (Sócio nº 16684), Paula Maria 

Ferreira do Espírito Santo (Sócia nº 19421) e Mariana Grazina Cortez (Sócia nº 20302) solicitaram a 

permanência nesta secção agora criada.  
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A Senhora Professora Paula Espírito Santo agradeceu a honra e a confiança de ter sido convidada 

para abraçar a tarefa de condução da Secção até à realização de novas eleições e propôs que se 

organizassem palestras/reuniões com algumas personalidades convidadas. Foi ainda reforçada a 

necessidade de todos contribuírem para trazer novos sócios e proporcionar mais visibilidade à secção 

e à Sociedade de Geografia de Lisboa. 

2. As eleições da secção (11 de Setembro de 2014) 

A 11 de Setembro procedeu-se à realização das eleições, tendo sido eleitos os seguintes membros: 

Presidente: Paula Espírito Santo (Sócia n.º 19421) 

Vice-Presidente: Mariana Cortez (Sócia n.º 20302) 

Secretária: Isabel Guimarães (Sócia n.º 20413) 

Vice-Secretário: António Vermelho do Corral (Sócio n.º 18367) 

3. Conferências realizadas (entre Novembro e Dezembro) 

3.1.  Conferência 1: Senhora Professora Maria João Pereira Neto 

Entre as eleições de 11 de Setembro e o final do ano houve ainda oportunidade para a concretização 

de duas Conferências.  

A primeira e inaugural Conferencia foi proferida pela Senhora Professora Maria João Pereira Neto, 

da Faculdade de Arquitectura, Universidade de Lisboa, a 26 de Novembro de 2014, e foi subordinada 

ao título: “Comunicação e Design”. Desenvolveu-se de modo bastante interessante e focado nas áreas 

de interesse da secção a importância da história do grafismo, dos símbolos, da arte, propaganda e da 

publicidade. 

3.2. Conferência 2: Senhor Dr. João Cruz 

A segunda Conferência foi proferida pelo Senhor Dr. João Cruz, do ISCSP, Universidade de Lisboa, 

e teve como título: “Evolução do Fosso Digital (Digital Divide) entre 1997-2012”. Mais uma vez, de 

modo bastante pertinente, convocou-se a discussão sobre os temas da evolução do fosso digital, numa 

perspectiva não só comparada como dirigida para o espectro do contexto nacional. 

4. O presente e futuro da secção: promoção e divulgação 

Qualquer uma das conferências proferidas foi divulgada não apenas entre os sócios da secção como 

também por via das redes sociais, em particular através do Facebook. Considerámos este um passo 

importante para a dinamização e reforço da visibilidade não apenas da secção como da própria 

Sociedade de Geografia de Lisboa, o que a julgar pela manifestação de todos quantos tomaram 

contacto com estas duas iniciativas, foi manifestamente positiva. 

A secção teve oportunidade de alinhar um conjunto de possibilidades de conferências por sócios da 

secção e outras personalidades convidadas, que de modo regular nos ajudarão a trabalhar para o 
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desenvolvimento da investigação e projecção no âmbito da secção de ciências da comunicação assim 

como a projectar ainda mais a sua visibilidade.  

 

4.14. Secção de Ciências Militares 

Presidente: General João Carlos Geraldes 

A actividade da Secção de Ciências Militares (SCM) caracterizou-se, no Ano em apreço, pela ênfase 

colocada nos estudos e trabalhos desenvolvidos por Vogais da Secção, sempre que possível 

acrescentados pelos saberes de outras Comissões e Secções da SGL e pelo concurso de entidades 

exteriores. Os métodos de trabalho seguiram a prática adoptada do antecedente procurando, em torno 

de projectos estruturados, alcançar sinergias através da conjugação do debate no interior da Secção 

com sessões abertas em que especialistas convidados desenvolvem os temas que lhes são propostos. 

Os projectos incluídos na programação da Secção procuraram, numa lógica plurianual, dar 

continuidade a estudos em curso, dar resposta a propostas de colaboração e, retirar proveito da 

celebração de efemérides para que a experiência do passado constitua lição para o presente. Em todo 

este processo esteve sempre presente a vantagem em reproduzir em textos os trabalhos realizados, de 

modo a facilitar a difusão dos seus conteúdos e propósitos. 

Foi assim que, logo em Janeiro, foi dada continuidade aos estudos já desenvolvidos, no âmbito das 

comemorações do bicentenário das “invasões francesas”, com uma conferência intitulada “O apoio 

Logístico e Financeiro ao Exército Anglo-Luso durante a Guerra Peninsular”. Sobre este tema, pouco 

abordado entre nós, o inesquecível Vogal da Secção General Gabriel Augusto do Espírito Santo 

proferiu uma brilhante conferência que guardamos na nossa memória como uma das últimas 

intervenções que tivemos o privilégio de com ele partilhar. O contributo da Secção para a realização 

da sessão pública de homenagem, promovida em parceria pelas Direcções da Revista Militar e da 

Sociedade de Geografia de Lisboa, para apresentação de um número daquela Revista dedicado ao 

General Espírito Santo, foi mais uma sentida expressão de pesar pela perda de um tão ilustre e amigo 

companheiro de trabalho. Também na sequência de cometimentos que transitaram de Anos 

anteriores, a Secção realizou, em Novembro, uma Sessão integrada na evocação dos 600 anos da 

conquista de Ceuta que incluiu duas conferências: uma intitulada “O Sentimento Estratégico de D. 

João I” e uma outra sobre “Os Instrumentos Militares no Início do Século XV” proferidas, 

respectivamente, por um Vogal da Secção e por um convidado.  

 No prolongamento dos trabalhos objectivados no acompanhamento e análise crítica da evolução do 

ambiente estratégico que condiciona o contributo responsável do nosso País no esforço para alcançar 

condições de paz e de segurança no interior e nas fronteiras dos espaços da EU e da OTAN e para a 

reconstrução, pelas Organizações Internacionais, de áreas devastadas e desestruturadas, foram 
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desenvolvidos diversos projectos que, no seu conjunto, se foram desenvolvendo até ao final do Ano. 

Ainda em Janeiro, a Secção participou numa sessão da iniciativa da Comissão de Relações 

Internacionais, que, envolvendo três conferencistas militares, desenvolveu o tema “O Papel de 

Portugal no Corno de África – a Operação da Somália”. Posteriormente, em Abril, a SCM organizou 

uma sessão que contou, também, com a colaboração da Comissão de Relações Internacionais na qual 

dois conferencistas, um de cada Secção, desenvolveram o tema “Os Desafios e Ameaças no Flanco 

Sul - O Quadro da NATO e da União Europeia”. O Conteúdo destas conferências, conjugado com o 

contributo da Secção de Economia (resultante da mesa redonda de Dezembro de 2013), com o 

trabalho da Secção de 2013, intitulado “Repensar Portugal numa Perspectiva de Segurança e Defesa”, 

e, com diversos textos que a Secção produziu, particularmente orientados para as oportunidades e 

responsabilidades geradas pelos espaços marítimos e para as tecnologias de ponta aeroespaciais, foi 

sendo trabalhado ao longo do Ano, dando origem a um novo documento, intitulado, agora, “Uma 

Visão Estratégica para Portugal”. Este trabalho, por decisão da Direcção da SGL e patrocínio da 

“SGHA – Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário das Amoreiras, SA”, irá ser publicado 

como “Memória da SGL” em Janeiro de 2015.  

Paralelamente, decidiu a Secção associar-se à celebração do primeiro centenário da Grande Guerra. 

Num primeiro momento, participou, com um conferencista, numa Sessão, em Junho, da iniciativa da 

Comissão Americana e da Secção de Economia e Indústria, intitulada “I GG – o Papel 

Desempenhado pelo Petróleo na Logística”. Cumulativamente, tendo em atenção que o envolvimento 

de Portugal no conflito constituía uma oportunidade para fazer sobressair ensinamentos relevantes, 

estruturou um projecto focalizado no Teatro de Operações de Moçambique, de modo a fazer o 

melhor aproveitamento do conhecimento da área por Vogais da Secção e do acervo documental da 

SGL. A execução deste projecto proporcionou, com base nos textos produzidos, a feitura de um livro, 

intitulado “A Grande Guerra em Moçambique”, cuja publicação foi tornada possível pelo patrocínio 

e apoio editorial da “Comissão Portuguesa de História Militar”. Na sequência destes trabalhos, a 

Secção organizou um Ciclo de Conferências, em Outubro, intitulado “Moçambique e a I GG”, 

desdobrado em três Sessões, a primeira das quais com a participação da Comissão de Relações 

Internacionais, as quais, no seu conjunto, integraram cinco conferencistas e a apresentação do livro 

pelo Director do Projecto. 

Já no final do Ano, em Dezembro, a Secção lançou uma “acção exploratória” - uma conferência 

sobre “A postura Estratégica da Rússia Contemporânea” -, enquadrada num projecto plurianual, em 

esboço, intitulado “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”. Prevê-se que 

este projecto venha a constituir um prolongamento do documento, já citado, “Uma Visão Estratégica 

para Portugal”. A intenção da Secção é vir a fazer uma progressiva aproximação ao ambiente 
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estratégico que caracteriza o primeiro quartel do Seculo XXI, através de um estudo analítico dos mais 

relevantes actores, dos factores e instrumentos de poder de que dispõem para prossecução dos seus 

interesses e dos possíveis arranjos estratégicos em que se articulem. O objecto último da Secção será 

procurar deduzir os contornos das possíveis funções estratégicas a desempenhar por Portugal como 

pequena potência marítima que, embora necessariamente vinculada à sua situação geográfica, deverá 

saber garantir liberdade de acção, explorando os multiplicadores de poder disponíveis, por escassos 

que sejam. 

Em síntese, em 2014, a Secção, respondendo aos incentivos que recebe da Direcção, expressos, 

designadamente, no acompanhamento dos trabalhos e prefácios nas publicações, teve onze reuniões 

formais, onde procurou com larga utilização dos sistemas de informação disponíveis, programar 

consensualmente e coordenar estreitamente uma execução descentralizada, realizando projectos que 

tiveram a sua expressão concreta em nove sessões públicas que envolveram quinze conferencistas 

(nove dos quais exteriores à Secção), em diversos trabalhos incluídos no sítio da SGL e na publicação 

de um livro e de uma Memória. 

Nos termos dos Estatutos da SGL a Secção, dentro do espírito do seu Regulamento Interno, procedeu 

à eleição da Mesa para 2015 que passou a ter a seguinte constituição: 

Presidente: Ten General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes 

Vice-Presidente: Vice-Almirante António Maria de Sá Alves Sameiro 

Vice-Presidente: Ten General João Goulão de Melo 

Director: Ten General José Eduardo Carvalho de Paiva Morão 

Director : Major General José Ribeirinha Diniz da Costa 

Secretário: Ten Coronel João José Brandão Ferreira 

 

4.15. Secção de Economia 

Presidente Prof. Dr. José Dantas Saraiva 

Em reunião efectuada em 12 de Janeiro de 2015, procedeu a Secção de Economia à eleição da Mesa 

para o ano de 2015. Foram eleitos por unanimidade para a integrar os seguintes membros: 

Presidente: Dr. José Dantas Saraiva 

Vice-Presidente: Doutor José Caleia Rodrigues 

Secretário: Dr. José Pedro Castanheira. 

A actividade da Secção de Economia, ao longo de 2014, continuou a centrar-se numa base de 

colaboração estreita com outras comissões e secções, designadamente no desenvolvimento de 

iniciativas conjuntas com a Secção de Indústria. 

Foram, nesta linha de acção, concretizadas as seguintes iniciativas: 
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Em 9 de Abril, conferência subordinada ao tema “Os jovens empresários em Portugal”, tendo sido 

orador o Dr. Pedro Ferreira de Carvalho; 

Em 14 de Maio, conferência subordinada ao tema “Economia real e financeira – Porque é que os 

bancos não emprestam mais dinheiro à economia”, desenvolvido pelo Dr. José Pedro Castanheira; 

Em 18 de Junho, conferência promovida pela Comissão Americana e pelas secções de Ciências 

Militares, Economia e Indústria, subordinada ao tema “A primeira guerra mundial – o papel 

desempenhado pelo petróleo na logística”, tendo sido orador o Doutor José Caleia Rodrigues; 

Em 30 de Outubro, conferência sobre o tema “Os desafios económicos e estratégicos no Médio 

Oriente e suas implicações para Portugal” tendo sido oradora a Sra. Jornalista Margarida Santos 

Lopes; 

Em 11 de Novembro, conferência sobre o tema “Ciclos Económicos e Expansão Portuguesa”, 

proferida pelo Prof. Doutor Marco António Monteiro d’Oliveira. 

Esta secção promoveu ao longo do ano visitas ao Museu e à Biblioteca da Sociedade de Geografia, 

tendo acompanhado, designadamente, uma delegação de funcionários superiores do Instituto de 

Defesa Nacional de Timor-Leste, em Março de 2014, os quais tiveram a oportunidade de consultar 

cartas e outra documentação original sobre a história de Timor-Leste.  

 

4.16. Secção de Estudos Luso-Árabes 

Presidente: Prof. Doutor António Dias Farinha 

Durante o ano de 2014, os Membros da Secção prosseguiram os trabalhos iniciados nos anos 

transactos, nomeadamente, o estudo do vocabulário português de origem árabe, sob a orientação do 

Presidente da Mesa e da Professora Doutora Maria Isabel Rebelo Gonçalves, bem como a 

colaboração com instituições científicas de objectivos semelhantes, a nível nacional e internacional, 

em que estiveram empenhados, para além do Professor Dias Farinha, os restantes Membros da Mesa. 

Na reunião da Secção, de 13 de Janeiro, foi reeleita, por unanimidade, a Mesa, constituída por:  

Presidente – Professor Doutor António Dias Farinha; 

Vice-presidente – Contra-almirante José Luís Leiria Pinto; 

Secretário – Dr. João Abel da Fonseca; 

Vice-Secretária – Profª. Doutora Maria Leonor Cruz. 

Durante a reunião foi apresentada uma comunicação do Prof. Doutor João Pereira Neto, intitulada: 

“Breves considerações de ordem económica, geopolítica, geoestratégica e geocultural sobre a 

inexpugnabilidade de Ceuta”. Foi entregue à Mesa, pela Profª Doutora Olga Iglésias Neves, o texto 

da sua comunicação de 2 de Dezembro de 2013, intitulada: “As Confrarias Muçulmanas em 

Moçambique. Estudo de caso na ilha de Moçambique (sécs. XIX-XXI) ”.   
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O Dr. João Abel da Fonseca, a convite da Câmara Municipal de Torres Vedras, participou no Turres 

Veteras – XVII Encontro Internacional de História, dedicado a Ceuta e a Expansão Portuguesa, 

apresentando, no dia 16 de Maio, uma comunicação intitulada: “Dúvidas de D. João I sobre a ida a 

Ceuta”. Ainda no âmbito das comemorações da Tomada de Ceuta, que a Direcção da SGL promoveu 

desde 2013, apresentou, a 23 de Outubro, no Auditório Adriano Moreira, uma comunicação 

intitulada: “O Conselho secreto de Torres Vedras sobre a ida a Ceuta”. 

O Prof. Doutor António Dias Farinha, por ocasião da passagem do primeiro centenário de José Pedro 

Machado, participou a 15 de Outubro, na Mostra realizada pela BNP, intitulada: José Pedro 

Machado (1914-2005): uma vida de estudo, em que foi invocado aquele professor, académico, 

linguista, arabista e polígrafo, apresentando a conferência: “José Pedro Machado arabista”. De igual 

modo, promoveu no Instituto Ibn Muqana – Portugal e Países Árabes e Islâmicos da Sociedade 

Histórica da Independência de Portugal, uma homenagem, programada para o dia 8 de Janeiro de 

2015, em que apresentará a comunicação: “Dr. José Pedro Machado, Filólogo e Arabista”. 

 

4.17. Secção de Estudos do Património 

Presidente: Profa. Doutora Maria João Pereira Neto 

De acordo com os objectivos traçados na primeira reunião da secção realizada em Janeiro de 2014, a 

secção de Estudos do Património promoveu as seguintes actividades: 

  Em 9 de Maio pelas 17 h e 30 minutos Sessão Subordinada ao tema: O património industrial: do 

território à Arquitectura – Itália – Portugal em que forma oradoras: 

 A Prof Doutora Ana Cardoso de Matos (CIDEHUS – Universidade de Évora) – Património 

industrial: território, paisagem no Sul de Portugal.  

 Doutora Arquitecta Raffaella Maddaluno (Historiadora da Arquitectura) – A paisagem 

construída da arquitectura industrial: exemplos de uma metodologia interdisciplinar de 

investigação. 

Em colaboração com a Secção Profissional de Estudos do Património realizou –se em 13 de 

Novembro de 2014 entre as 17h e as 19h uma conferência/colóquio subordinada ao tema Identidades 

em Harmonia em que foram oradores: 

 Professor Doutor Jorge Firmino Nunes – Le Corbusier e as proporções harmónicas – caso 

Modulor 

 Arquitecta Maria do Céu Rodrigues – As cinco energias na arquitectura chinesa  

 Professora Doutora Maria do Rosário Monteiro – A Utopia de More como jogo de espelhos. 
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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 2014 programou um Seminário, em colaboração com a 

Secção de Artes e Literatura, intitulado “A Etnografia e as Belas Artes”, O seminário realizou-se com 

elevado nível em 5 de Junho de 2014 e foram apresentadas as seguintes comunicações: 

-João B. N Pereira Neto – “ A Antropologia da Arte- a perspectiva de um antropólogo português no 

primeiro quartel do século XX”. 

-José Fernando Reis Oliveira – “Algumas considerações acerca do “bonecos de Estremoz” – 

Etnografia e Arte”. 

-Luís Filipe Maçarico – “ Gestos quotidianos na pintura, escultura e azulejaria dos mestres. 

Observação versus memória do saber-fazer das figuras populares”. 

-Vítor Escudero – “ A Etnografia e as Belas Artes numa viagem pelos Ex-Libris Portugueses - Uma 

página de “política do espírito” “. 

-Ana Cristina Martins – “Alberto Augusto de Sousa (1880-1961) e Francisco Valença (1882-1962) o 

desenho, a aguarela e o resgate da memória”. 

-Mário Say Mung Kong – “Princípios harmónicos no Oriente. 

-Maria João Pereira Neto – “Visões do quotidiano na arte - uma abordagem cultural da Pintura 

Ocidental.” 

-Maria Helena Correia Samouco “Identificação de traços etnográficos de arte em Museus, lugares 

públicos e meio rural. 

Face ao êxito do Seminário, pela variedade e qualidade das comunicações apresentadas foi 

reconhecido por todos os participantes e assistência como de interesse dar continuidade ao Seminário 

no próximo ano de 2015. Está em curso a sua preparação. 

Na última sessão de 2014 foi aprovado para o Seminário o seguinte título “A Etnografia e as Belas 

Artes no contexto Europeu” a realizar em 18 de Junho de 2015, em colaboração com a Secção de 

Artes e Literatura. 

A circunstância de no ano de 2015 decorrer o aniversário dos 140 anos da Sociedade de Geografia foi 

decidido dedicar uma sessão à efeméride. 

Foi votada a reeleição da Mesa da Secção que ficou com a seguinte constituição. 

Presidente: Mestre Dra. Maria Helena Correia Samouco 

Vice – Presidente: Prof. Dr. António Vermelho do Corral 

Secretário: Mestre Drª Ana Cristina Pereira Neto.  
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4.19. Secção de Genealogia Heráldica e Falerística 

Presidente: Professor Dr. Benito Martinez 

Num assinalável crescendo de interesse público, activa participação e envolvimento com outras 

Secções da SGL e com outras Instituições, a Secção prosseguiu as suas inúmeras realizações e os 

seus profícuos trabalhos académicos realizando as seguintes actividades, no ano de 2013/2014: 

 - No dia 30 de Setembro de 2013 - Reunião de carácter administrativo, destinada à preparação do 

Ano Académico de 2013/2014. 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 estabelecido e aprovado o Plano de Actividades para o Ano Académico 2013/2014, que foi 

executado com significativa participação associativa e profundo nível científico, conforme o 

calendário que seguidamente se discrimina: 

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 desta Conferência foi efectuada uma mostra de documentos e insígnias. 

27 de Novembro – Do Morgado da Ribeira de Moinhos à Quinta do Cabral, pelo Vogal da Secção, 

Dr. José Filipe Menéndez. 

18 de Dezembro – A Heráldica nas Casas Senhoriais de Fonte Arcada (Sernancelhe), pelo Vogal da 

Secção, Dr. Domingos Manuel Fonseca de Almeida Machado. 

23 de Janeiro - Os Capitéis Brasonados de S. Sebastião de Lagos  

e a Arquitectura Renascentista no Algarve, pelo Convidado, Mestre Marco Sousa Santos 

17 de Fevereiro – Seminário - História e Património(s) nas relações culturais Portugal – Índia, com 

a apresentação das seguintes Comunicações: 

Faustos e representações de poder nas cortes Indianas dos séculos XIX e XX e um peculiar caso de 

falerística portuguesa naquelas longínquas paragens, pelo Dr. Vítor Escudero; 

Porcelana da China na Índia portuguesa – algumas notas sobre encomendas de luso-descendentes e 

de goeses, pelo Mestre Lourenço Correia de Matos; 

Património Heráldico Português em Goa, por Francisco Xavier de Sá; 

Apresentação da obra Património Heráldico Português em Goa, Damão, Diu e Cochim, de Francisco 

Xavier de Sá, pelo Dr. Augusto Ferreira do Amaral; 
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Entre a imagética e o discurso: a Índia no ex-librísmo de Miguel António de Paiva Couceiro, pela 

Professora Doutora Ana Cristina Martins; 

As Armas e os Barões Assinalados – algumas considerações acerca duma peça do Museu do Carmo, 

pelo Arquitecto Segismundo Pinto. 

20 de Fevereiro - Heráldica de Fantasia e Heráldica Atribuída: algumas notas  

para a compreensão do contexto social e geo-político do Homem Medieval,  pelo Convidado, Dr. 

David Fernandes Silva                                 

20 de Março - A Águia na Heráldica, pelo Vogal da Secção, Mestre José Colaço 

10 de Abril - III Seminário de Falerística da Sociedade de Geografia de Lisboa, , com a apresentação 

das seguintes Comunicações: 

A Ordem Ecuménica de Malta em São Tomé e Príncipe – uma raridade diplomática, pelo 

Embaixador Dr. Fernando Ramos Machado; 

Vara e Medalha – terão as Misericórdias feito uso de Falerística?, pelo Dr. David Fernandes Silva; 

No Centenário da I Guerra Mundial – um caso de falerística portuguesa, pelo Mestre José Colaço; 

Um Imperador antes do Império: a coroa imperial brasileira nas insígnias da coroação de D. João 

VI, pelo Engº António Pacheco Trigueiros; 

As Ordens Dinásticas do Reino do Egipto, pelo Dr. Vítor Escudero; 

Ordens Dinásticas e uso de capas – alguns exemplos, pelo Arquitecto Segismundo Pinto. 

Em apoio deste Seminário foi efectuada uma mostra de documentos e insígnias.17 de Abril – As 

Empresas Hoje, pelo Presidente da Secção, Arquitecto Segismundo Pinto.                                    

22 de Maio – Casas e brasões de armas afeitos a Gonçalo Pires Juzarte e a seus descendentes , pelo 

Vogal da Secção, Comendador Ernesto Ferreira Jordão e Dona Madalena Ferreira 

Jordão                                     

19 de Junho - A La Lealtad Acrisolada por Isabel la Católica 

- História e estórias de fabulosa Falerística, pelo Secretário da Secção, Dr. Vítor Escudero. 

Em apoio desta Conferência foi efectuada uma exposição de documentos e insígnias.                         

24 de Julho - Sessão de Encerramento do Ano Académico 2013/2014, com a Conferência Valeu a 

Pena?, pelo Presidente da Secção, Arquitecto Segismundo Pinto. 

- No dia 25 de Setembro de 2014 - Reunião de carácter administrativo, destinada à preparação do 

Ano Académico de 2014/2015. Foi votada, por unanimidade e aclamação, a Mesa da Secção que 

ficou assim constituída: 

Presidente – Benito Martinez 

Vice-Presidente – Segismundo Ramires Pinto 

Secretário – Vítor Escudero 
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- Foi estabelecido e aprovado o Plano de Actividades para o Ano Académico 2014/2015, que foi 

executado até Dezembro conforme o calendário que seguidamente se discrimina: 

23 de Outubro - Sessão Inaugural do Ano Académico 2014/2015, com a conferência A República da 

Guiné Equatorial – Símbolos de Soberania e Identidade, pelo Secretário da Secção, Dr. Vítor 

Escudero. 

Em apoio desta Conferência foi efectuada uma exposição de documentos, livros, brasões de armas e 

insígnias.     

28 de Novembro – Inventários oitocentistas de condecorações da Casa de Cadaval: um olhar inédito 

sobre as insígnias das antigas Ordens Militares, pelo Vogal da Secção, Engº António Forjaz 

Trigueiros. 

Em apoio desta Conferência foi efectuada uma mostra de documentos e insígnias.                         

10 de Dezembro – Seminário sobre a Rainha Cristina da Suécia, com a apresentação das seguintes 

Comunicações: 

A Rainha Cristina e a Suécia – duas personalidades em mudança, pelo Embaixador Dag Ahlander; 

As relações diplomáticas entre Portugal e a Suécia no tempo da Rainha Cristina, pelo Professor 

Doutor Nuno Canas Mendes; 

Portugal na conversão de Cristina da Suécia – recordando Lars Skytte e o Padre António Macedo, 

pelo Embaixador Dr. Fernando Ramos Machado; 

A Família Oom e a Suécia, pela Drª Maria Oom; 

Relações entre a Suécia e Portugal – testemunhos genealógicos culturais e marítimos, pelo Dr. 

Fernando Correia da Silva; 

Portugalós suecos (moedas a imitar os portugueses de ouro Manuelinos e Joaninos) dos reinados de 

João III e Cristina da Suécia, pelo Engº António Miguel Trigueiros; 

Nginga a Mbande: o desafio da memória, pela Professora Doutora Inocência Mata; 

As armas reais suecas no tempo de Cristina da Suécia, pelo Arquitecto Segismundo Pinto; 

A Rainha Cristina da Suécia (1626-1689) e a Ordem de Amarante – um estudo de peculiar falerística 

com romântica origem portuguesa, pelo Dr. Vítor Escudero; 

A “Atenas do Norte”: Cristina da Suécia (1626-1689), o Antiquarismo e Estudos de Género, pela 

Professora Doutora Ana Cristina Martins. 

Em apoio deste Seminário foi efectuada uma mostra de documentos e insígnias.                         

16 de Dezembro - A Heráldica como resposta visual – o bispo (des)conhecido da Catedral de 

Ourense, pelo Convidado, Dr. David Fernandes Silva. 

Complementarmente, a actividade da Secção assumiu duas formas de intervenção, que contribuiram 

para a afirmação da sua missão e visibilidade quer junto das agramiações científicas similares quer 
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junto do grande 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 da Direcção que se manifestou pela 

presidência ou participação em diversas actividades prosseguidas pela Secção que, assim, se sente 

grata e reconhecida pela atenção e distinção recebidas da Direcção da SGL. 

 

4.20. Secção de Geografia Matemática e Cartografia 

Presidente: Prof. Doutor João Manuel Casaca 

Na sequência de eleições realizadas na última reunião de 2013, a mesa da Secção durante o ano de 

2014 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 2014 realizaram-se várias reuniões plenárias da Secção, onde foram discutidos diversos assuntos 

do seu âmbito 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 

2014, dois painéis de conferências e três conferências, que foram realizadas no anfiteatro Prof. 

Adriano Moreira e tiveram uma assistência satisfatória, sendo seguidas de animado debate, que com-

provou o interesse manifestado pela assistência: 

i) Painel “The Portuguese Cartography: from the age of Discoveries to the Present” com 

conferências a cargo do Comandante António Costa Canas, do Comandante Joaquim Alves Gaspar e 

do Comandante Miguel Bessa Pacheco, no dia 28 de Abril. Este painel foi organizado para responder 

a pedido dos alunos finalistas da Escola Nacional de Ciências Geográficas da Universidade de Paris, 

em visita de estudo a Lisboa.  

ii) Conferência “O Marégrafo de Cascais e a sua Contribuição para a Medição do Nível Médio do 

Mar”, pela Eng.ª Manuela Vasconcelos, no dia 13 de Maio.   

iii) Conferência “Viajando pela Representação do Relevo da Cartografia Portuguesa”, pelo Eng.º 

Vasco Costa Antunes, no dia 15 de Outubro.  
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iv) Painel “A Quadratura do Círculo: História, Pré-história e Construção da Projecção de Mercator” 

com conferências a cargo do Professor Henrique Leitão e do Comandante Joaquim Alves Gaspar, no 

dia 25 de Novembro.  

Ainda no âmbito da actividade cultural promovida pela Secção, merece o maior relevo o segundo 

Colóquio subordinado ao tema “Sistemas de Informação Geográfica” (SIG II), que foi coordenado 

pelo Comandante Miguel Bessa Pacheco. O colóquio, que decorreu na sala Algarve, nos dias 4 e 5 de 

Dezembro, foi um sucesso, não só em termos do número de participantes (cerca de 150 inscrições), 

como também pela qualidade das conferências proferidas pelos convidados: um conjunto de 

personalidades dos meios técnicos e científicos da área dos Sistemas de Informação Geográfica.  

A excelente organização do colóquio esteve a cargo do Comandante Miguel Bessa Pacheco que 

contou com a colaboração do Professor Alexandre Gonçalves e do Professor João Catalão Fernandes 

também membros da Secção.  

A sessão de abertura, que decorreu sob a presidência do Presidente da Sociedade, representado pelo 

Presidente da Secção de Geografia Matemática e Cartografia, teve como ponto mais alto uma confe-

rência de abertura a cargo do Professor Alexandre Gonçalves do IST, intitulada “Os SIG e a 

Optimização Espacial no Apoio à Decisão: Problemas, Modelos e Soluções”. 

As restantes doze conferências foram agrupadas em quatro sessões, a primeira dedicada à 

“Tecnologia Aplicacional”, moderada pela professora Ana Navarro, da FCUL, a segunda dedicada ao 

“Território”, moderada pelo Professor João Catalão Fernandes, da FCUL, a terceira dedicada ao 

“Acesso à Informação”, moderada pelo Professor Alexandre Gonçalves do IST, e a quarta dedicada à 

“Investigação e Desenvolvimento”, moderada pelo Comandante Miguel Bessa Pacheco. O Colóquio 

encerrou com uma intervenção do Presidente da Sociedade Professor Luís Aires-Barros.  

As doze conferências realizadas no âmbito do Colóquio foram:  

Sessão 1.1) “O Software de Código Aberto para GIS na DGT”, pelo Eng.º Danilo Furtado da 

Direcção Geral do Território. 

Sessão 1.2) “Soluções para Smart Cities”, por Nuno Alves da empresa Intergraph Portugal.  

Sessão 1.3) “A Plataforma ARCGIS: Inovação através da Geografia”, por Nuno Leite da empresa 

ESRI Portugal.  

Sessão 2.1) “Sistema de Apoio à Execução do Cadastro Predial – Perspectivas e Desafios”, por João 

Varela da empresa CGI Portugal. 

Sessão 2.2) “O Sistema de Informação Geográfica de Apoio à Fronteira (SIGAF)”, pelo Eng.º Rui 

Dias do Instituto Geográfico do Exército.  

Sessão 2.3) “Cartografia Histórica”, pelo Arquitecto Rui Ricardo da Câmara Municipal de Lisboa. 
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Sessão 3.1) “Acesso à Informação Geográfica através do SNIG e da iniciativa IGEO”, pelo Eng.º 

Paulo Patrício da Direcção Geral do Território.  

Sessão 3.2) “O Sistema Nacional de Informação do Mar”, pelo Comandante Aldino Santos de 

Campos da EM – Extensão da Plataforma Continental. 

Sessão 3.3) “Descomplique o acesso à Informação. Torne-a Útil”, pelo Eng.ª Sandro Batista da 

empresa Focus BC.  

Sessão 4.1) “SIG nos Sistemas de Busca e Salvamento”, pelo Comandante Gonçalves Simões da 

Marinha.   

Sessão 4.2) “SIG Ambiental”, pela Professora Joana Lage do IST/ITN.  

Sessão 4.3) “Informação de Cidadania para Aparelhos Móveis”, pelo Comandante Quaresma dos 

Santos do Instituto Hidrográfico.   

Na última reunião da Secção em 2014, realizada em 16 de Dezembro, foi eleita a mesa para o ano de 

2015, com a seguinte constituição: i) Comandante Miguel Bessa Pacheco – Presidente; ii) Eng.º Ro-

gério Ferreira de Almeida – Vice-presidente; iii) Professor José António Tenedório – Vice-Presiden-

te; iv) Eng.º José Nuno Lima – Secretário. 

 

4.21. Secção de História 

Presidente: Prof. Doutor Rui Miguel da Costa Pinto 

Durante o ano de 2012, a Secção de História reuniu-se de acordo com o seguinte calendário: 

Conferência dia 29 de Janeiro – “Apresentação do Portugal Romano”, pela Drª. Filomena Barata e o 

Repórter Fotográfico Raul Lousada. 

Conferência dia 24 de Fevereiro -  "Iconografia da Virgem em Oeiras”, pelo Prof. Doutor Rui Miguel 

da Costa Pinto. 

Conferência dia 30 de Abril - “Viseu, esquecida e efémera capital do reino de Leão”, pelo Mestre 

Paulo Almeida Fernandes.  

Dia 4 de Junho realizaram-se as Jornadas do Património Histórico Arqueológico com a colaboração 

das Secções de Arqueologia e Antropologia com o seguinte programa: 

10.00 - Abertura das Jornadas pelo Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa. 

10.10 - Intervenções dos Presidentes da Secção de História e da Associação Portugal Romano. 

I Painel - Moderado pelo Prof. Doutor Vermelho Corral (Secção de Antropologia). 

10.30-11.00 - Dr. José Morais Arnaud, "O papel da Associação dos Arqueólogos Portugueses na 

conservação e divulgação do Património Arqueológico".  

11.00 -11.30 - Professor Doutor João Carlos Senna- Martinez; Dra. Elsa Luís e Dr. Carlos Mendes - 

"A Fraga dos Corvos: Um caso de Arqueologia e Património em Macedo de Cavaleiros". 
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11.30-11.45 - Debate.  

11.45 - Café.  

II Painel - Moderado por Prof. Doutor Rui Pinto (Secção de História). 

12.00- 12.30 - Drª Lídia Fernandes - "O Museu do Teatro Romano e o seu papel no contexto do 

Património da Cidade de Lisboa".  

12.30-13.00 - Dr. João Pimenta - "A Arqueologia Municipal em Vila Franca de Xira".  

13.00-13.30 - Debate.  

III Painel Moderado por Moderado por Prof. Doutora Ana Martins (Secção de Arqueologia)  

15.00-15.30 Drª Filomena Barata e Raul Losada, a Associação Portugal Romano e a divulgação do 

Património;  

15.30 -16.00  

Dr. António José Cunha - «O papel do arqueólogo municipal - o caso de Santarém»  

16.00 Debate  

16.15- Café  

IV Painel Moderado pela Drª Filomena Barata  

16.30-17.00 - Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges “Campos de batalha / campos arqueológicos e 

salvaguarda da memória: turismo militar em Portugal”.  

17.00-17.30 Dr. Jorge António - «O papel da Arqueologia em Alter do Chão: o projecto Via 

Hadriana»  

17.30- Debate e intervenção do Prof. Doutor Vermelho Corral sobre a oralidade e o Património  

Palavras de encerramento pelo Dr João Abel da Fonseca.   

Reunião dia 21 de Julho, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

·         Actividades a realizar após o período de verão. (comunicações; conferências; parcerias com 

outras secções/comissões e outras) 

 ·         Preparação do “Colóquio Sociedades, Grémios e Instituições Científicas em Portugal, 1834-

1974” 

Conferência dia 29 de Outubro- “S. Tomė de Meliapor em fins do séc. XVII na Storia do Moghor de 

Niccolao Manucci” pelo Arq. José Freire da Silva. 

Conferência dia 5 de Novembro- “O impacto da Sociedade de Geografia de Lisboa na produção 

científica do Almirante Teixeira da Mota” pelo Comandante Carlos Valentim. 

Conferência dia 4 de Dezembro “Consequências da circulação geográfica de objetos artísticos: os 

marfins góticos franceses e a escultura portuguesa em pedra do século XIV” pela Prof. Doutora Carla 

Varela Fernandes.  

Entraram os seguintes sócios como Vogais da Secção: 
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Daniel Estudante Protásio.  

António José Chrystêllo Tavares. 

Durante muitos anos a Secção de História teve o grato prazer de contar entre os seus vogais com o Dr 

Francisco Simas Alves de Azevedo, heraldista proeminente e amigo pessoal, foi com profundo pesar 

que soubemos do seu falecimento. Assim é intenção desta Secção homenagear futuramente aquele 

que tantas horas partilhou connosco o seu saber, até sempre nobre amigo.   

 

4.22. Secção de História da Medicina 

Presidente: Dr. José Luís Dória 

1ª Sessão – 30 de Janeiro de 2014 

Tema – “ Alcaçarias de Alfama – Dois mil anos de História”. – sendo oradora Cristina Moisão. 

2ª Sessão – 27 de Fevereiro de 2014 

Tema – Semmelweis: O Paradoxo de Mais Um Obstinado da Vida a Propósito da História da Febre 

Puerperal”. – sendo orador  João Maria Nabais. 

3ª Sessão – 29 de Março de 2014 

Tema – Debate cívico sobre a “ Colina de Santana”. 

4ª Sessão – 8 de Maio de 2014 

Tema – “ O médico Político de Rodrigo de Castro” – sendo orador Adelino Cardoso. 

5ª Sessão – 29 de Maio de 2014 

Tema – “ Tycho Brahe: Um astrónomo fabuloso no reino da Dinamarca” – sendo orador António 

José Barros Veloso. 

6ª Sessão – 26 de Junho de 2014 

Tema – “ História da Urologia: Visão Sintética” - sendo orador Manuel Mendes Silva. 

7ª Sessão – 28 de Julho de 2014 

Tema – “Investigação e treino sobre Doenças Tropicais”.- sessão incluída nas comemorações do 40º 

Aniversário do Programa da OMS para as Doenças Tropicais. A sessão realizou-se no Instituto de 

Higiene e Medicina Tropical, teve vários oradores e foi seguida da abertura de uma exposição 

conjunta da Universidade de York - Reino Unido e do IHMT. 

8ª Sessão – 4 de Setembro de 2014 

Tema – A reunião foi substituída pela participação dos seus membros no Sexto Congresso 

Internacional da Sociedade Europeia de História da Ciência. A sessão de abertura, no dia 4, teve 

lugar na Sociedade de Geografia, com a conferência de abertura “Communication of science and 

economic emulation: lessons from enlightened political economy”.-. Foi orado José Luís Cardoso  

9ª Sessão – 30 de Outubro de 2014 
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Tema – “Filipe Montalto e a sua Archipathologia: um esculápio de geração portuguesa, uma obra de 

matriz europeia”. – sendo oradora Joana Mestre da Costa.  

10ª Sessão – 27 de Novembro de 2014 

Tema – “ Os Astros, as Doenças e o Homem – a visão de Amato Lusitano”. – sendo oradora Maria 

Adelaide Salvado. 

11ª Sessão – 18 de Dezembro de 2014 

Eleição da Mesa da Secção de História da Medicina / SGL para o ano de 2015. – Foi eleita a única 

lista concorrente composta por: 

- Presidente: António Aires Franco Gonçalves, sócio nº 19096.  

- Vice-Presidente: Isabel Maria da Silva Pereira Amaral, sócia nº 20311. 

- 1º Secretário: Manuel Mendes Silva, sócio nº 20506.  

- 2º Secretário: Inês Luísa de Ornellas de A. da S. e Castro, sócia nº 20575. 

 

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), falecido em 6 de março de 2014, 

Secretário: Cte. Jorge Manuel Novo Palma (19566), 

Vice-Secretário: Doutora Ana Maria Correia Ferreira (20688). 

Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” 

Durante o exercício de 2014, a Secção de Geografia dos Oceanos (doravante SGO ou Secção) deu 

continuidade às Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” com a finalidade de contribuir para a 

consciencialização pública relativamente à importância dos oceanos e das zonas costeiras, em termos 

dos valores que representam e dos riscos que enfrentam. As acções desenvolvidas agruparam-se em 

três grandes áreas: 

a) Comemoração do Dia Nacional do Mar que, além de manter viva a data em que a Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar entrou em vigor em 16 de Novembro 1994, é uma 

oportunidade para refletir sobre a temática dos oceanos e das zonas costeiras e prestar 

reconhecimento público a uma individualidade ou instituição que, pela atualidade da sua obra, se 

tenha distinguido no desenvolvimento e divulgação da cultura do mar. 

b) Agenda do Oceano atende às questões relativas ao oceano e às suas margens que foram abordadas 

nos âmbitos internacional, europeu e nacional, mediante a divulgação, a discussão e o 

acompanhamento do seu implemento. 
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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 2014, designado Jornadas “A Sociedade Civil e o 

Mar”, foi aprovado na sessão de 4 de julho de 2013, 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 na comemoração do Dia Nacional do Mar 

como na divulgação da Nossa Cultura do Mar: 

a) 6 de março, falecimento do Professor Doutor Henrique Souto, Vice-Presidente da Mesa da 

Secção, e sua evocação no 3.º Encontro da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios e na 

jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar.  

b) 8 de março, sessão “Memórias de Fragateiros”. 

c) 31 de março, na Assembleia Geral da Sociedade de Geografia de Lisboa (doravante 

Sociedade de Geografia ou SGL), entrega pelo Dr. Filipe Palma da bandeira da SGL de que foi 

portador na travessia solitária em kayak do estreito de Gerlach na Antártida, entre 13 e 21 de 

fevereiro de 2005. 

d) 24 de abril, iniciado o plano de ação da Homenagem Nacional ao Professor Catedrático Luís 

Alberto Mendes-Victor. 

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

f) 30 de maio e 16 de novembro, 3.º e 4.º Encontros da Rede Nacional da Cultura dos Mares e 

dos Rios (RNCMR). 

g) 16 de julho, celebrado o protocolo de cooperação entre SGL e a Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto/Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória” 

(CITCEM), regulador  de forma geral das relações institucionais entre ambas as partes no sentido de 

dinamizar o Projeto de Pesquisa Bibliográfica sobre Culturas Marítimas. 

h) 13 de outubro, celebração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes sob o tema 

“Envelhecimento demográfico”, integrada na comemoração conjunta da Homenagem Nacional ao 

Professor Mendes-Victor. 

i) 16 e 17 de novembro, jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar, organizada em parceria 

pela SGL e pela Câmara Municipal de Esposende. 

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, 
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adiante referidas, a quem se agradece o patrocínio e apoio prestados, sem os quais não seria possível 

conferir a dignidade e a visibilidade indispensáveis. Uma palavra final de reconhecimento para todos 

os participantes nas Jornadas. 

Dia Nacional do Mar de 2014 

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 e a 

Câmara Municipal de Esposende (CME) promoveram uma jornada comemorativa do Dia Nacional 

do Mar de 2014 e do IV Encontro da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios 2014 

(Esposende), sob o tema “A Libertação da Via da Água”: em 16 de novembro, em Esposende, na 

Câmara Municipal e no Museu Marítimo, e em 17 de novembro, na sede da Sociedade de Geografia. 

A catraia de Esposende, também apelidada de catraia pequena, destinava-se à pesca, principalmente, 

a da sardinha, foi escolhida como símbolo desta jornada comemorativa, representada no cartaz do 

Dia Nacional do Mar e no carimbo comemorativo e evidenciada numa mostra. A única catraia 

existente foi construída, de raiz, pelo Fórum Esposendense, recuperando o nome, “Santa Maria dos 

Anjos”, da última que havia sido construída em 1946 e abatida a 23 de outubro de 1959, 

configurando como embarcação tradicional um projeto de salvaguarda do património marítimo de 

Esposende. 

1) Este ano, o tema escolhido para a celebração foi “A libertação da via da água”, porque se 

entendeu ser relevante dar conta do Manifesto para a Libertação da Via da Água, subscrito em 13 de 

outubro de 2012, por nove associações e centros náuticos que o endossaram à Assembleia da 

República, às Populações e às Autarquias para libertarem “a Via da Água para as embarcações 

tradicionais e típicas que são de transporte e como tal têm que ser tratadas”, o que traduz uma causa 

de há muito encetada pelos proprietários de embarcações tradicionais e típicas de lhes ser 

reconhecido um estatuto próprio. O processo foi encetado na Assembleia da República em 7 de junho 

de 2013 e culminou com a aprovação unânime de uma resolução (Diário da Assembleia da 

República—II Série-A—Número 111, 13 de maio de 2014) que, no âmbito da libertação da via da 

água, recomendou ao Governo a criação de um regime específico de navegação nos estuários dos rios 

para as embarcações tradicionais, que salvaguarde o transporte como funcionalidade ancestral. Uma 

parte significativa destas recomendações foi alcançada com o disposto no Artigo 3º do Regulamento 

das Embarcações Utilizadas na Atividade Marítimo-Turística aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
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149/2014 de 10 de outubro que prevê a utilização de embarcações tradicionais ou barcos típicos na 

atividade marítimo-turística, a qual será regulada em diploma próprio. 

2) Em 16 de novembro, em Esposende 

a) 10h00 (na Câmara Municipal), cerimónia de aposição inaugural do carimbo comemorativo do 

Dia Nacional do Mar, cujo desenho representa uma catraia de Esposende, criado por especial 

deferência da Direção de Filatelia dos CTT – Correios de Portugal, SA, que deste modo conferiu 

dignidade filatélica ao evento. O posto de correio ad hoc manteve-se aberto até às 12h00, sendo 

graciosamente facultados exemplares de um bilhete-postal que reproduz o cartaz do Dia Nacional do 

Mar. A edição dos bilhetes-postais deveu-se ao generoso apoio concedido pelo Instituto 

Hidrográfico. 

b) 11h00 (no salão nobre da Câmara Municipal), no decurso do IV Encontro da Rede Nacional 

da Cultura dos Mares e dos Rios (RNCMR) o Município de Esposende (presidente e secretário) e a 

SGL (vice-presidente) tomaram posse da mesa da presidência da mesma Rede para o biénio 2014-

2016, sucedendo ao Município da Póvoa de Varzim; consagrou-se, deste modo, o princípio de 

itinerância autárquica no exercício daquela presidência. Na sua intervenção inicial, o novo presidente, 

Arq. Benjamim Pereira, presidente da Câmara Municipal, salientou serem o mar e o rio, no quadro da 

RNCMR, elementos marcantes na história de Esposende com projeção no desenvolvimento 

consequente do território e afirmou o seu empenhamento na consolidação da mesma Rede Nacional, 

considerando ser importante definir um plano de atividades bienal. 

c) 15h00 (no Museu Marítimo), iniciou-se a sessão “A Libertação da Via da Água”, com palavras de 

boas-vindas proferidas pelo presidente da Associação Fórum Esposendense, senhor Fernando 

Ferreira, a que se seguiu uma breve explicação do Contra-Almirante José Bastos Saldanha sobre o 

significado do tema da jornada e desta sessão e sobre o seu desenvolvimento a partir do Manifesto de 

13 de outubro de 2012 e da consequente recomendação que a Assembleia da República colocou ao 

Governo; referiu depois o acolhimento que mereceu no recente Regulamento das Embarcações 

Utilizadas na Atividade Marítimo-Turística em que se prevê a utilização de embarcações tradicionais 

ou barcos típicos na atividade marítimo-turística, a ser regulada em diploma próprio. Seguiram-se 

intervenções muito interessantes sobre casos de sucesso de embarcações tradicionais do norte de 

Portugal como são as réplicas da catraia de Esposende, da lancha poveira do alto, do carocho do 

Minho e da última barca de carga de passagem em Esposende. O Vice-Presidente da CME, Dr. 

António Maranhão Peixoto encerrou a sessão e a jornada comemorativa de Esposende do Dia 

Nacional do Mar. 

2) Em 17 de novembro, na SGL 
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a) 14h00 (no átrio), a Dr.ª Ivone Magalhães, diretora do Museu Municipal de Esposende, apresentou 

expressivamente uma mostra sobre “A Catraia de Esposende”, que se manteve em exibição durante a 

tarde. Enaltece-se a presença e o empenho da delegação da Associação Fórum Esposendense − 

constituída pelo seu presidente senhor Fernando Ferreira, pela Dr.ª Ivone Magalhães e pelo senhor 

José Felgueiras, erudito local sobre património marítimo −, que nesse dia se deslocou a Lisboa, 

montou e desmontou a mostra e participou na jornada. 

b) A partir das 15h00 (na sala Algarve), decorreu o colóquio “Contributos para o debate político-

partidário sobre uma agenda do Mar para a próxima legislatura, XIII (2015-)”, que foi presidido pelo 

Vice-Almirante Agostinho Ramos da Silva, sendo relatora a Prof.ª Doutora Ana Maria Correia 

Ferreira. 

(i) O Contra-Almirante José Bastos Saldanha fez uma introdução, em que começou por recordar 

ser esta a última comemoração do Dia Nacional do Mar da presente legislatura pelo que se 

considerou importante endereçar convite ao membro do Governo de tutela do Mar face ao objetivo 

do programa de atividades em 2015 da SGO assim enunciado: “O processo eleitoral conducente às 

eleições para a Assembleia da República, presumivelmente em outubro de 2015, compele a um ciclo 

de ações (cujo conteúdo seja percetível pelo cidadão comum) a realizar no primeiro semestre de 2015 

para colocar o mar e as zonas costeiras na agenda eleitoral”. E precisou que o colóquio reveste um 

prólogo das ações a desenvolver; daí, ter-se adotado uma designação mais precisa “Contributos para 

o debate político-partidário sobre uma agenda do Mar para a próxima legislatura, XIII (2015-)”. A 

terminar definiu a tripla finalidade do colóquio: 

– apresentar o propósito da SGL de expor periodicamente à Sociedade Portuguesa durante o 

primeiro semestre do próximo ano temas que se considere relevantes para Portugal sobre o Oceano e 

as Zonas Costeiras sob a forma de enunciados breves com fundamentação cristalina, 

– indicar o método escolhido (levantamento dos temas, sua seleção, análise e proposta de 

enunciado de cada um, validação com individualidades de reconhecido mérito em sessões abertas e 

divulgação mensal, de fevereiro a junho) e 

– hoje, efetuar um levantamento preliminar sobre temas gerais e assinalar o aspeto inorgânico 

do colóquio, em que a audiência é convidada a intervir, concedendo-lhe o tempo suficiente. 

(ii) Durante cerca de 90 minutos, a audiência interveio interessada com depoimentos pessoais que 

abordaram temas considerados relevantes para o debate político-partidário sobre o Mar. 

(iii) O Vice-Almirante Agostinho Ramos da Silva encerrou o colóquio, remetendo os comentários 

conclusivos da relatora para a sessão solene. 

c)  17h30, sessão solene (na sala Algarve): 
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(i) Na abertura, o Contra-Almirante José Bastos Saldanha falou sobre “O significado da 

celebração da jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar”, em que enalteceu a disponibilidade 

evidenciada pela CME para partilhar esta evocação, o que lhe conferiu acrescida visibilidade e 

dignidade, e agradeceu mencionando nominalmente a prestação empenhada de entidades e 

individualidades. 

(ii) Em seguida, a Prof.ª Doutora Ana Maria Correia Ferreira, apresentou comentários 

preliminares que lhe suscitou a participação pública no colóquio “Contributos para o debate político-

partidário sobre uma agenda do Mar para a próxima legislatura, XIII (2015-)”. 

(iii) Decorreu, depois, uma tocante evocação in memoriam de Henrique Souto, nosso saudoso 

consócio e companheiro das Jornadas, o único geografo das comunidades costeiras continentais, na 

presença dos seus Familiares com elogio pela Prof.ª Doutora Dulce Pimentel, Doutor Luís Martins e 

Prof.ª Catedrática Raquel Soeiro de Brito e Filhos Ana Sofia e João. 

(iv) Sua Excelência o Secretário de Estado do Mar, Prof. Doutor Manuel Pinto de Abreu, proferiu 

uma breve intervenção, começando por projetar a ação por si desenvolvida no longo prazo e ainda 

não ser tempo de balanço sobre a legislatura pelo que apenas realçava alguns dos aspetos que 

considerava importantes, designadamente a reforma institucional dos assuntos do Mar, a execução da 

Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 com o lançamento do respetivo plano de ação e a 

avaliação periódica nele prevista a ser conduzida por entidades independentes cujos resultados serão 

divulgados com brevidade e a remissão que fez para a atualidade do Relatório da Comissão 

Estratégica dos Oceanos e para a Visão nele proclamada em resposta a uma aludida omissão de uma 

visão naquela Estratégia Nacional. A terminar indicou algumas iniciativas de sucesso e reiterou o 

propósito de projetar a ação desenvolvida no longo prazo. 

(v) Nas palavras de encerramento, o Prof. Catedrático Luís Aires-Barros, Presidente da SGL, 

agradeceu a intervenção do Prof. Doutor Manuel Pinto de Abreu, a parceria com a CME, a presença 

da Associação Fórum Esposendense e a participação de todos, destacando em particular o labor 

desenvolvido pela Secção de Geografia dos Oceanos. 

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 2014 foi concebido pela designer Laura Saldanha (com o 

apoio da GLINTT INOV e do IADE) a partir de uma expressiva imagem do V Encontro de 

Embarcações Tradicionais do Rio Cávado (junho de 2013), com a catraia de Esposende “S.ta Maria 

dos Anjos” e o catraio do Tejo “Céu Belchior”. O mesmo cartaz foi reproduzido em formato de 
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bilhete-postal com uma tiragem de 200 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 2014, proceder à compilação e 

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) Edição de 2013 do LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar apresentada em 16 de 

janeiro. 

b) Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 adotada pelo Conselho de Ministros de 23 de 

janeiro de 2014. 

c) Entrada em vigor em 1 de fevereiro do Acordo de Cooperação Para a Proteção das Costas e Águas 

do Atlântico Nordeste Contra a Poluição, conhecido por Acordo de Lisboa, e o seu Protocolo 

Adicional em 26 de dezembro de 2013, após um longo processo de 23 anos desde a sua assinatura. 

d) Transferência da jurisdição portuária direta dos portos de pesca e marinas de recreio do 

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P., para a Docapesca - Portos e Lotas, S. A., 

segundo o regime estabelecido no Decreto-Lei n.º 16/2014 de 3 de fevereiro. 

e) Cimeira Mundial do Mar de 2014 em S. Francisco, organizada pela revista The Economist, de 

24 a 26 de fevereiro. 

f) Primeira edição do Cruise Day Lisbon, um dia exclusivamente dedicado ao turismo de 

cruzeiros, em 26 de abril. 

g) Dia Internacional da Diversidade Biológica sob o tema “Biodiversidade insular”, escolhido 

para coincidir com a declaração pela Assembleia-geral das Nações Unidas de 2014 como Ano 

Internacional de Estados em Desenvolvimento de Pequenas Ilhas, em 22 de maio. 

g) IV edição do Fórum do Mar, entre 28 e 30 de maio. 

h) III Feira Náutica do Tejo, de 29 de maio a 1 de junho. 

i) Sessão pública “Refletir o processo de extensão da plataforma continental portuguesa ─ 

Cinco anos após a submissão à CLPC” organizada pela Faculdade de Direito da Universidade do 

Porto em parceria com outras instituições, em 6 de junho. 

j) Celebração do Dia Mundial dos Oceanos, em 8 de junho, sob o tema “Sustentabilidade do 

Oceano: Juntos vamos garantir que os oceanos nos possam sustentar no futuro”, coincidente neste 

ano com o 20º aniversário da data de entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar, em 16 de novembro de 1994. 
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k) Dia Mundial da Hidrografia, sob a égide da Organização Hidrográfica Internacional, com 

abordagem do tema ”A Hidrografia: Algo mais que cartas hidrográficas”, em 21 de junho. 

l) III Jornadas de Engenharia Hidrográfica organizadas pelo Instituto Hidrográfico, 24 a 26 de 

junho. 

m) Dia do Marítimo promovido pela Organização Marítima Internacional, em 25 de junho, com o 

lançamento de uma campanha que inovadoramente convidou os participantes a completarem a frase 

“Os marítimos trouxeram-me…”. 

n) Inovação e Transferência Tecnológica na Indústria Naval, 26 de junho, em Lisboa. 

o) Semana do Mar, na Horta, de 3 a 10 de agosto.  

p) Dia Internacional da Literacia (UNESCO), em 8 de setembro. 

q) Dia Mundial do Mar sob o tema “Convenções da Organização Marítima Internacional: 

eficácia na sua aplicação”, patrocinado e comemorado pela Organização Marítima Internacional, em 

25 de setembro. 

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

(Angola) em 17 e 18 de outubro. 

s) III edição do seminário Desafios do Mar Português dedicado ao tema “A praia: fronteira com 

o mar”, organizado pelo Museu Marítimo de Ílhavo, em 21 de outubro. 

t) BioMarine Business Convention, no Centro de Congressos do Estoril, em 30 e 31 de outubro. 

u) IX edição das Jornadas do Mar, sob o tema “Mar: Uma onda de progresso”, organizada pela 

Escola Naval, de 11 a 14 de novembro. 

v) A revisão da orgânica das Forças Armadas Portuguesas aprovada em diplomas publicados em 

29 de dezembro.  

2) Parcerias internas e externas 

a) Em 20 de maio, realizou-se na SGL uma sessão comemorativa do Dia Europeu do Mar com a 

finalidade de abordar o respetivo tema, “Inovação e tecnologias marítimas”, centrada nas implicações 

para Portugal decorrentes da agenda da Comissão Europeia (Estratégia 2020, Declaração de 

Limassol e Plano de Ação da Estratégia do Atlântico). Intervieram na sessão: a Mestre Conceição 

Santos, da Direção-Geral de Política do Mar, que apresentou a comunicação “Portugal 2020 – 

Perspetivas de inovação e crescimento azul”, no quadro do compromisso de Portugal com os 

objetivos da estratégia Europa 2020, designado por Programa Nacional de Reformas de Portugal 

(Portugal 2020). Depois, a Prof.ª Doutora Helena Vieira, cofundadora da BIOALVO SA e docente 

convidada da Faculdade de Ciências de Lisboa, dissertou sobre “Portugal 2020 – Perspetivas de 

inovação e desenvolvimento do setor da biotecnologia azul”. Seguiu-se o Dr. António José Correia, 

Presidente da Câmara Municipal de Peniche, que proferiu uma interessante comunicação sobre 
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“Portugal 2020 – Perspetivas de inovação e crescimento azul no âmbito local e intermunicipal”. As 

intervenções supracitadas concitaram um animado debate que, uma vez terminado, deu ensejo ao 

Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros, de agradecer a participação das individualidades 

convidadas e evidenciar o interesse temático e a dignidade celebrativa da sessão, que encerrou. 

b) Homenagem Nacional ao Professor Catedrático Luís Alberto Mendes-Victor 

(i) O Professor Mendes-Victor faleceu em 24 de março de 2013, tendo dedicado uma brilhante e 

multifacetada carreira de mais de 40 anos à investigação e docência nas diversas disciplinas da 

Geofísica que se caraterizou pelo sentido de modernidade e pela multidisciplinaridade com outras 

áreas das Geociências e que também ficou assinalada pelo exercício prestigiado, eficiente e influente 

de cargos nacionais e internacionais. Em 1996, em reconhecimento pela atividade por si 

desenvolvida, foi o primeiro galardoado pela Sociedade Europeia de Geofísica com a Medalha 

Sergey Soloviev “pelo seu notável trabalho sobre riscos sísmico, de tsunami, hidrológicos e 

geológicos em ambientes complexos no âmbito interdisciplinar e no nível internacional”. Em 2005, 

por ocasião do Ano Internacional da Física, Sua Excelência o Presidente da República concedeu-lhe 

o grau de Comendador da Ordem Militar de Santiago da Espada por alvará de 21 de novembro. 

(ii) Correspondendo a um apelo patriótico, enquadrado por disposição estatutária própria de 

“promover a celebração e comemoração pública de acontecimentos ou indivíduos que tenham 

honrado a Ciência e o País”, a SGL planeou conjuntamente com outras instituições e individualidades 

uma Homenagem Nacional a prestar ao Professor Mendes-Victor, durante o ano de 2014, pelo 

extraordinário contributo da sua Obra para o progresso do conhecimento e aplicação das Ciências da 

Terra e sua incidência societária, a qual é indissociável de uma cidadania interveniente ao longo da 

sua Vida. A Homenagem Nacional é também uma oportunidade para vulgarizar o vasto domínio das 

Ciências da Terra e, deste modo, tornar acessível a grandeza da Obra e racionalizar o esforço 

empreendido em termos de contributo para memória futura em favor da História da Ciência em 

Portugal. 

(iii) Em resultado deste labor, foi possível delinear um plano de ação e, a partir dele, concretizar-

se uma estrutura – constituída por comissão de honra presidida por Sua Excelência O Presidente da 

República, comissão científica presidida pelo Presidente da SGL e secretariado executivo – e um 

programa que incluiu a cunhagem de uma medalha comemorativa, a criação e aposição de um 

carimbo comemorativo do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes e a edição de um cartaz, 

estando em curso a preparação de um livro sobre a Vida e a Obra do Professor Mendes-Victor. 

(iv) O programa pretendeu cobrir por intermédio de ações de vulgarização o amplo domínio das 

Ciências da Terra em que a Obra se desenvolveu:  
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– 15 de maio, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) e o Instituto Dom 

Luiz, Laboratório Associado, em parceria com o Centro Europeu de Riscos Urbanos e o Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera promoveram uma sessão de homenagem ao trabalho científico 

desenvolvido pelo Professor Luis Alberto Mendes-Victor nestas quatro instituições, que teve lugar no 

edifício C6 da FCUL, com apresentação no átrio de posters científicos dos alunos de doutoramento e 

mestrado e convívio, seguida de uma intervenção alusiva à Homenagem pelo Professor António 

Ribeiro e da conferência “The Earth ─ a turbulent and chaotic planet” proferida pelo Professor Jean-

Paul Montagner, do Institut de Physique du Globe, Université Paris-Diderot, Paris. 

– 6 de setembro, o Município de Lagos, em parceria com a SGL, organizou uma jornada de 

homenagem pública ao Professor Luiz Alberto Mendes-Victor que se iniciou com uma sessão solene 

no Salão Nobre dos antigos Paços do Concelho, a que se seguiu o descerramento de uma placa 

toponímica que atribui o nome do Professor Luiz Mendes-Victor a um arruamento da cidade de 

Lagos e terminou com uma visita à cidade de Lagos que assinalou as cicatrizes do sismo de 1755 na 

estrutura urbana. Esta jornada integrou-se no programa do 2.º Seminário do projeto INsPIREd sob o 

lema “Envolver a população na redução dos riscos”, que decorreu entre 4 e 6 de setembro, 

organizado pelo Centro Europeu de Riscos Urbanos (CERU), Centre Euro-Méditerranée pour 

l’Évaluation et la Prévention du Risque Sismique de Rabat e Centro Universitario Europeo per I Beni 

Culturali de Ravello. 

– 16 de setembro, a SGL em parceria com o Centro de Petrologia e Geoquímica do Instituto 

Superior Técnico (CEPGIST) e com a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica (SPES) 

realizaram no edifício da mesma Sociedade de Geografia uma sessão pública de divulgação da Obra 

do Professor Mendes-Victor para evidenciar a importância da abordagem multidisciplinar da 

Geofísica com outros domínios das Ciências da Terra, mediante a experiência de colaboração 

daquelas instituições com o Professor Mendes-Victor. No final da sessão foi inaugurada uma mostra 

bibliográfica sobre o Homenageado, patente no auditório. 

– 13 de outubro, é  data escolhida para realizar a principal sessão da Homenagem Nacional que 

decorre da iniciativa tomada pelo Professor Mendes-Victor em 2010 para que a SGL passasse a 

comemorar anualmente em 13 de outubro o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, assim 

proclamado pela Assembleia-Geral das Nações Unidas (Resolução 64/200 de 21 de dezembro de 

2009), compromisso que honrosamente a mesma Sociedade vem assumindo. Aliás, esta iniciativa 

vem na linha do seu notável trabalho sobre riscos sísmico, de tsunami, hidrológicos e geológicos em 

ambientes complexos no âmbito interdisciplinar e no nível internacional que teve a consagração com 

a primeira atribuição da Medalha Sergey Soloviev pela Sociedade Europeia de Geofísica. 
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– 22 de outubro, por ocasião do aniversário do terramoto de 22 de outubro de 1522, a 

Universidade dos Açores, através de uma parceria entre o Centro de Vulcanologia e Avaliação de 

Riscos Geológicos e o Departamento de Geociências, organizou uma jornada pública de divulgação 

da Obra do Professor Luiz Alberto Mendes-Victor em duas sessões: a primeira foi dedicada à relação 

do Professor Mendes-Victor com os Açores e a segunda ao sismo de 22 de outubro de 1522. 

(v) O cartaz da Homenagem Nacional foi disponibilizado em formato digital e resulta de um 

estudo da autoria da Mestre Laura Saldanha, designer que o elaborou a título gracioso como 

contributo para aquela Homenagem e para recordar a colaboração que prestou ao Professor Mendes-

Victor. Duas imagens sobressaem no cartaz: o anverso da Medalha Sergey Soloviev concedida ao 

Professor Mendes-Victor em 1996 pela Sociedade Europeia de Geofísica e uma gravura do Museu da 

Cidade (MC.GRA.1323) de François Bohn, Panorâmica de Lisboa durante o terramoto de 1755, 

gravura aberta a buril, realizada em data incerta, entre 1781 e 1816. Um público agradecimento é 

devido: 

– Pela autorização para reprodução das supracitadas imagens (com citação lateral no cartaz) que 

foi concedida pelo Museu da Cidade e pela Família Mendes-Victor, agradecimento que envolve 

igualmente a Mestre Laura Saldanha e o Professor Pedro Bruno Rodrigues do IADE − Creative 

University, que pro bono fotografou a Medalha Sergey Soloviev. 

– Ao CAlm José Seabra de Melo, diretor-geral do Instituto Hidrográfico, pelo patrocínio 

concedido para edição graciosa do cartaz da Homenagem Nacional em formato de bilhete-postal para 

aposição do carimbo comemorativo do Dia Internacional para a Prevenção de Catástrofes, em 13 de 

outubro próximo. 

c) 13 de outubro, a SGL, em parceria com as demais entidades promotoras da Homenagem 

Nacional, promoveu no seu edifício-sede uma jornada maior de preito público, que integrou a 

celebração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes: 

(i) 10h30, abertura no átrio de um posto de correio ad hoc e cerimónia de aposição inaugural do 

carimbo comemorativo do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, uma criação graciosa da 

Direção de Filatelia dos CTT – Correios de Portugal SA, que assim conferiu significado filatélico à 

efeméride, associando-se à Homenagem Nacional. Testemunharam a cerimónia, que foi conduzida 

pelo Dr. Raul Moreira, Diretor da Filatelia dos CTT – Correios de Portugal, SA, o Presidente da 

SGL, o Diretor-geral do Instituto Hidrográfico, e as Filhas do Professor Mendes-Victor, Maria 

Cristina e Maria Teresa. Foi disponibilizado um bilhete-postal para aposição do mesmo carimbo. 

(ii) Ao princípio da tarde, no auditório foi apresentada a medalha comemorativa da Homenagem 

Nacional que, no anverso, tem representado o busto do Professor sobre uma imagem do terramoto de 

1755 com a legenda circular “Professor Catedrático Luís Alberto Mendes-Victor ¤ 1931-2013”. A 
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parte superior do reverso tem imagens do anverso e reverso da medalha Sergey Soloviev atribuída e a 

legenda circular “Primeiro galardoado pela Sociedade Europeia de Geofísica ¤ 1996”; e na sua parte 

inferior estão representados os símbolos de cinco entidades patrocinadoras da cunhagem (SGL, 

CERU, FCUL, IPMA e Município de Lagos). A medalha tem 80 mm de diâmetro, é numerada, ao 

custo unitário de € 19,68 (c/IVA 23%) o que permitiu cobrir, mediante subscrição pública, a despesa 

de cunhagem (2 cunhos, 2 esculturas e produção de medalhas) de 240 exemplares e custos mínimos 

de organização.  O gabinete de cunhagem: José Inácio & Santos Lda. Um agradecimento público é 

devido ao Cte. Herlander Valente Zambujo, sócio da SGL, pela conceção graciosa da medalha. 

(iii) Durante a tarde, decorreu o colóquio aberto “Vivências com Mendes-Victor”, moderado pelo 

Prof. Cat. Luís Aires-Barros, assessorado pela Prof.ª Doutora Paula Teves Costa e pelo VAlm 

Agostinho Ramos da Silva, em que os participantes foram convidados a dar a conhecer o 

Homenageado, mediante depoimentos orais breves, que foram registados para memória futura. 

(iv) Ao fim da tarde, realizou-se a sessão solene de homenagem ao Prof. Mendes-Victor e de 

comemoração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, que teve a presença honrosa da 

Família do Homenageado, da Viúva, D. Maria Lucília de Paiva Costa, das Filhas, Maria Cristina e 

Maria Teresa, dos Genros e dos Netos: 

– Abriu a sessão o Presidente da SGL, em representação de Sua Excelência o Presidente da 

República, que se encontrava ladeado pelo Prof. Doutor Artur Anselmo de Oliveira Soares, 

Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, em representação de S. Ex.ª o Ministro da Educação 

e Ciência, pelo Almirante Luís Macieira Fragoso, Chefe do Estado-Maior da Armada, pelo Eng. José 

Oliveira, Diretor Nacional do Planeamento Civil de Emergência, em representação do Presidente da 

Autoridade Nacional de Proteção Civil, Prof. doutor Jean-Paul Montagner, representante do Institut 

de Physique du Globe de Paris e a Eng.ª Maria Cristina Mendes-Victor, Filha, Representante da 

Família Mendes-Victor. 

– Depois, foi lida a importante conferência “Significado do Dia Internacional para a Redução de 

Catástrofes em 2014, sob o lema Envelhecimento Demográfico”, devido a impedimento inopinado do 

seu autor, o Doutor Manuel João Ribeiro, Diretor do Departamento de Proteção Civil da Câmara 

Municipal de Lisboa. 

– Seguiu-se a entrega de medalhas comemorativas a entidades patrocinadoras da sua cunhagem 

presentes (Presidentes do CERU e do IPMA e Prof. Doutor Jorge Miranda, Presidente do Instituto D. 

Luiz, em representação do Diretor da FCUL), ao CAlm José Seabra de Melo, Diretor-Geral do 

Instituto Hidrográfico (pela edição graciosa de bilhetes postais para aposição do carimbo 

comemorativo do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes e pelo registo para memória futura 
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desta jornada), ao Cte. Herlander Zambujo (pela conceção da medalha comemorativa) e à D. Maria 

Fernanda Gonçalves Dias (pelo importante contributo para a Homenagem Nacional). 

– In memoriam Mendes-Victor, expressaram-se a Eng.ª Maria Cristina Mendes-Victor, Filha, 

em nome da Família Mendes-Victor; o Prof. Doutor Jean-Paul Montagner, representante do Institut 

de Physique du Globe de Paris; a Prof.ª doutora Maria Ana Viana Baptista que leu um depoimento do 

Doutor Stefano Tinti, Presidente da Divisão de Catástrofes Naturais da União de Geociências 

Europeia; e o Prof. Doutor Artur Anselmo de Oliveira Soares, Presidente da Academia das Ciências 

de Lisboa. 

– Nas palavras de encerramento, o Presidente da SGL evocou com emoção a memória do 

Professor Mendes-Victor e referiu terem sido contemporâneos na frequência da Universidade, mais 

tarde, parceiros em projetos de cooperação científica, tornando-se Amigos ao longo da vida, pelo que 

pode testemunhar o calor humano cordial e fraterno no progresso da sua brilhante carreira, 

sublimador de recordações que se não apagam. Com um abraço de amizade, dedicou esta evocação à 

Família de Mendes-Victor na pessoa de D. Maria Lucília. Deste modo, a SGL cumpriu o dever de 

homenagear um dos seus sócios que muito trabalhou nos domínios em que era competente. Mal das 

Nações e das Instituições que não se orgulhem dos seus melhores e não os recordem com estima: de 

um tal mal não padece esta Sociedade. Uma palavra final para os muito colaboradores que 

organizaram os eventos que vêm integrando esta Homenagem Nacional e enalteceu em particular o 

contributo prestado pelos Almirantes Ramos da Silva e Bastos Saldanha. A todos, desejou um Bem-

Haja!   

Divulgação da Nossa Cultura do Mar 

1) Parcerias internas e externas 

a) Em 8 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 e a Associação 

Náutica do Seixal (ANS). Abriu a jornada o CAlm José Bastos Saldanha, em representação do 

Presidente da SGL, apontou a oportunidade da iniciativa de dar testemunho vivo de Mareantes com 

uma Vida de trabalho no Tejo e facultar o registo dessa realidade dura e experimentada para 

Memória futura. Em seguida, deu a palavra ao senhor João Martins, da ANS que apresentou uma 

inspiradora comunicação sobre “O Projeto Raposinho” pela incidência na Marinha o Tejo face ao seu 

cariz eminentemente cultural. Seguiu-se a sessão “Desfiar Memórias”, em que interveio o senhor 

Manuel Pires Fontes, de Ortiga – Mação, com 88 anos bem conservados, o primeiro carpinteiro naval 

e calafate a intervir nas Memórias, depois de inúmeros testemunhos de antigos arrais, um pescador e 

um pintor de embarcações. De seu pai, aprendeu a profissão com quinze anos, tendo construído cerca 
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de trezentos barcos “picaretos”, para lá dos trabalhos de recuperação e reparação de largas dezenas; 

foi também construtor de rodízios (de eixo vertical) das azenhas, praticamente desaparecidas do Tejo. 

Além disso, foi redeiro e sempre praticou a pesca profissional de pesqueira, com barco e demais 

artes, dedicando-se na atualidade a construir miniaturas de barcos “picaretos”, modelos artesanais 

muito procurados. O senhor João Gregório do Centro Náutico Moitense moderou com mestria uma 

exposição viva de uma longa experiência de trabalho e de vida em atividades do Médio Tejo pouco 

conhecidas a jusante, que despertou atenção e interesse na audiência que a enriqueceu com 

testemunhos de outros mareantes. 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 e da borda-d’água. 

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) Uma comunicação sobre este Projeto foi publicada no Boletim da SGL de 2013, editado em 

2014. 

(iii) A base de dados informática decorrente do Projeto (PBCM) foi disponibilizada na página 

Web da SGL. 

(iv) No primeiro semestre de 2014 decorreram conversações entre a SGL e o CITCEM – Centro 

de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, Unidade de I&D da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto que manifestou interesse em assumir a continuidade e 

desenvolvimento do Projeto, as quais conduziram em 17 de julho à celebração de um protocolo sobre 

o processo de transição. 

(v) A Secção congratulou-se com a celebração do supracitado protocolo, o que permite conferir a 

desejada continuidade e desenvolvimento do Projeto que considerou pioneiro em Portugal e muito 

importante para o esforço de estudo das culturas marítimas nacionais. 

c) Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios (RNCMR) 

(i) O 3.º Encontro da RNCMR 

 Em 30 de maio de 2014, realizou-se na Biblioteca Municipal Rocha Peixoto da Póvoa de 

Varzim o 3.º Encontro da RNCMR, que foi convocado pela Mesa da respetiva presidência, Câmara 

Municipal da Póvoa de Varzim (presidente, Eng. Aires Henrique do Couto Pereira) e Sociedade de 

Geografia de Lisboa (vice-presidente, CAlm José Bastos Saldanha, devido ao falecimento do Prof. 
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Doutor Henrique Souto), com a finalidade de apreciar a atividade desenvolvida pela Rede Nacional 

no biénio 2011-2013, consolidar orientação e eleger a Mesa para o biénio seguinte, 2014-2016. O 

Encontro foi organizado pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim (pelo secretário da Mesa, Dr. 

Manuel Costa) em parceria com a SGL. Inscreveram-se 60 pessoas. Foi presidido pelo Dr. Luís 

Diamantino Batista, vice-presidente da mesma Câmara Municipal, em representação do seu 

presidente, e pelo CAlm. José Bastos Saldanha. 

 Na abertura, o Dr. Luís Diamantino saudou o representante da SGL e demais entidades, deu 

as boas-vindas aos participantes e assinalou o período, de dois anos, em que o Município da Póvoa de 

Varzim presidiu à RNCMR. O CAlm. José Bastos Saldanha associou-se com júbilo à abertura deste 

Encontro pela importância que reveste a continuidade e a afirmação de um movimento societário 

como é esta Rede Nacional. Ora, um tal propósito só foi possível graças ao prestimoso e dedicado 

acolhimento que lhe foi proporcionado de modo incondicional pelo Município da Póvoa de Varzim, a 

partir do 2.º Encontro realizado nesta cidade em 2 de setembro de 2011; e então foi possível dar 

início a um dos desígnios do 1.º Encontro: a itinerância da sua organização de modo a valorizar o 

conceito de rede e a conceder a todos e a cada Município ribeirinho uma oportunidade de evidenciar 

os seus valores patrimoniais e culturais. A terminar, considerou ser de elementar justiça significar ao 

Município da Póvoa de Varzim o reconhecimento por mais este importante contributo cultural das 

gentes e mares poveiros, que lança o desafio à Mesa da Rede a eleger de ser digna continuadora deste 

legado. 

 Em seguida, o Encontro prestou uma homenagem póstuma ao Prof. Doutor Henrique Souto, 

vice-presidente da RNCMR, falecido em 6 de março de 2014, guardando um minuto de silêncio em 

sua Memória. 

 A conferência de abertura foi proferida pelo Doutor Luís Martins que apresentou uma 

estimulante comunicação titulada “Somos poveirinhos pela graça de Deus... Somos do Reino da 

Póvoa”, elaborada em coautoria com o Dr. Manuel Costa. 

 Logo depois, o CAlm. José Bastos Saldanha historiou o desenvolvimento do “Projeto de 

pesquisa bibliográfica sobre culturas marítimas” (PBCM), iniciado em 2011 sob coordenação do 

Prof. Cat. João Freire, que foi apresentado no 2.º Encontro. O Projeto foi concluído em outubro de 

2013 e a SGL instalou na sua página Web a base de dados informática decorrente do PBCM com o 

propósito de facultar o seu acesso público por intermédio de uma página introdutória de acesso. 

Informou depois que o Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória 

(CITCEM), Unidade de I&D da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, manifestou interesse 

em assumir a continuidade e desenvolvimento do Projeto, estando em curso conversações com a SGL 

conducentes à celebração de um protocolo sobre o processo de transição. Solicitou então à Prof.ª 
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Doutora Inês Amorim, representante do CITCEM, que complementasse a informação prestada com 

uma demonstração do acesso público àquela base de dados pela Web. 

 No balanço da experiência de descentralização da RNCMR pelo Município da Póvoa de 

Varzim, além da intervenção de abertura do Dr. Luís Diamantino, o CAlm José Bastos Saldanha 

mencionou os dois relatórios do Município da Póvoa de Varzim sobre atividades alusivas ao Mar 

referentes aos períodos de 2011-2012 e 2013-2014 que exuberantemente traduziram o manifesto 

empenho da comunidade poveira em honrar uma responsabilidade partilhada com a SGL pela 

continuidade da RNCMR, ao iniciar uma itinerância transcomunitária, que se pretende valorizadora 

do conceito da mesma Rede e conceda uma oportunidade a todos de evidenciarem a diversidade dos 

seus valores patrimoniais e culturais. Endereçou depois uma palavra de justo agradecimento aos 

senhores presidentes da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, em exercício nos anos de 2011 a 

2014, pela expressão de confiança no provir da Rede, aliás na linha do pensamento do saudoso 

Manuel Lopes, ao senhor Dr. Luís Diamantino Batista, vereador e agora vice-presidente da mesma 

autarquia pelo acompanhamento que dedicou à Rede e também ao Dr. Manuel Costa, diretor da 

Biblioteca Municipal Rocha Peixoto pela ação atenta e eficiente como conduziu o secretariado, bem 

patente na organização exemplar dos 2.º e 3.º Encontros. Seguiu-se um animado debate moderado 

pelo Dr. Abel Coentrão, jornalista de “Público”. 

 Retomados os trabalhos após um curto intervalo, procedeu-se à eleição da Mesa da RNCMR 

para o biénio 2014-2016, tendo o CAlm José Bastos Saldanha explicado o modo de funcionamento 

da Rede Nacional, em que se manteve o esquema de articulação existente, dirigido pela Mesa 

(constituída por um presidente, um vice-presidente e um secretário), eleita pelos participantes do 

Encontro, mediante listas em que figurem as candidaturas para instituição organizadora (presidente e 

secretário) e a instituição cessante (vice-presidente). Do esquema de articulação fazem parte todos os 

participantes nos Encontros e os futuros aderentes; ele é servido por um espaço de comunicação 

mantido pela instituição eleita como presidente da Mesa, por intermédio do qual circula a 

informação, começando pela divulgação da ata do 3.º Encontro e das suas conclusões e difusão da 

agenda da Rede e convocatórias e atas de encontros intercalares e do Encontro no termo do biénio 

(2014-2016). 

 Apresentaram candidaturas para instituição organizadora (presidente e secretário) 

fundamentadas no trabalho que vêm desenvolvendo em prol da cultura dos mares e dos rios e das 

suas potencialidades: o Município de Espinho, representado pela Dr.ª Leonor Lêdo da Fonseca, 

vereadora da Cultura, e o Município de Esposende, representado pelo Dr. Rui Cavalheiro, chefe da 

Divisão de Cultura e Turismo. Constituíram-se duas listas de candidatura para instituição 

organizadora, uma da Câmara Municipal de Espinho e a outra da Câmara Municipal de Esposende; a 
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SGL integrou as duas listas como instituição cessante, por proposta da Câmara Municipal da Póvoa 

de Varzim. O escrutínio por braço levantado teve o resultado seguinte que recebeu a aclamação do 

Encontro: o Município de Espinho, 4 votos; o Município de Esposende, 16 votos; e 9 abstenções. A 

Mesa da RNCMR para o próximo biénio, de 31 de maio de 2014 a 30 de maio de 2016, ficou 

institucionalmente constituída por presidente e secretário (Município de Esposende) e vice-presidente 

(SGL). 

 O representante do Município de Esposende tomou a palavra para agradecer a confiança que o 

Encontro depositou na comunidade esposendense, a qual elege o mar e os rios como uma mais-valia 

e um verdadeiro motor económico da região e do país. Com efeito, Esposende tem desenvolvido 

desde sempre um intenso trabalho em prol da cultura dos mares e dos rios, um valioso e inestimável 

património, que se consubstancia através da Rede de Museus do Mar de Esposende (MUMAR-E), 

num total de 22 instituições, e nos projetos “Esposende, Terra e Mar” e “Tradição Viva: 

Comunidades Piscatórias de Esposende”, além de outros projetos com cariz científico centrados na 

orla costeira, em parceria com Universidades nacionais e estrangeiras, autarquias e ONG. E 

evidenciou a sua incidência no plano turístico, mormente nas atividades balneares e náuticas. Por fim, 

mas não menos importante, assinalou ser o Município de Esposende signatário do Manifesto para a 

“Libertação da Via da Água”, que se iniciou em 2010 como um movimento em torno da 

sustentabilidade e autenticidade patrimonial das embarcações tradicionais. 

 Ao encerrar o Encontro, o Dr. Luís Diamantino felicitou os membros da Mesa eleita, 

agradeceu a cooperação prestada pela SGL e saudou a participação empenhada de todos. 

(ii) O 4.º Encontro da RNCMR 

 Na manhã do dia 16 de novembro, no salão nobre dos Paços do Concelho, decorreu o 4.º 

Encontro da RNCMR, presidido pelo Arq. Benjamim Pereira, Presidente da Câmara Municipal de 

Esposende, que se encontrava ladeado pelo Dr. Luís Diamantino, Vice-presidente da Câmara 

Municipal da Póvoa de Varzim em representação do presidente cessante da Mesa da Rede Nacional, 

e pelo CAlm José Bastos Saldanha, em representação do Presidente da SGL. Neste Encontro, tomou 

posse a mesa da presidência da RNCMR para o biénio 2014-2016, assumindo o Município de 

Esposende os cargos de presidente (Arq. Benjamim Pereira) e secretário (Dr. Rui Cavalheiro) e a 

SGL o de vice-presidente (CAlm José Bastos Saldanha). 

 Na intervenção de abertura, o CAlm José Bastos Saldanha salientou a importância que 

revestiu a tomada de posse dos membros da Mesa eleita em 30 de maio passado para a continuidade e 

a afirmação de um movimento societário como é esta Rede Nacional, salientando que um tal 

propósito só foi possível graças ao prestimoso e dedicado acolhimento que lhe foi proporcionado 

pelo Município da Póvoa de Varzim, o que permitiu o início da itinerância da sua organização de 
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modo a valorizar o conceito de rede e a conceder a todos e a cada Município ribeirinho uma 

oportunidade de evidenciar os seus valores patrimoniais e culturais. E concluiu ser inerente á 

presidência da Mesa do Encontro a iniciativa de construção ascendente da RNCMR, o que reveste 

um desafio para a comunidade local ao mobilizar uma estrutura piloto que se baseie numa rede 

(formal e informal) constituída por município, universidade e escolas, administração portuária, 

organizações económicas e sociais, empresas e órgãos de comunicação social, associações cívicas e 

cidadãos. 

 Por seu turno, o Dr. Luís Diamantino começou por cumprimentar o Município de Esposende 

pela assunção da Presidência da Rede Nacional, congratulou-se por estar assegurada a sua 

continuidade e afirmação no render da ação desenvolvida pelo Município da Póvoa de Varzim e 

ofereceu toda a colaboração no plano intermunicipal para “aproveitar todas as oportunidades” no 

sentido de consolidar o processo de implantação em curso. 

 O novo presidente da Mesa da RNCMR defendeu que “o mar e o rio têm sido elementos 

marcantes na história de Esposende” e realçou que “o Município tem vindo a dar a conhecer o papel 

desta dinâmica no território concelhio, seja pela cultura tradicional, seja pelo seu potencial turístico, 

pela atividade da pesca tradicional, pelo desporto de mar e até pelos problemas da acentuada erosão 

costeira ligando as novas oportunidades, o empreendedorismo, a inovação e a investigação”. No 

quadro da RNCMR, apontou a importância de se definir um plano de atividades bienal, no qual 

destacou a criação de um prémio para valorizar a literatura dedicada ao mar e aos rios e a celebração 

de efemérides como o Dia da Água, o Dia Nacional do Mar, o Dia do Pescador, entre outras, de 

modo a conferir-lhes a desejada visibilidade no âmbito da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos 

Rios, através de eventos e publicações. 

 A encerrar, o Arq. Benjamim Pereira agradeceu a participação do Dr. Luís Diamantino e a 

cooperação prestada pela SGL e saudou a participação de todos quantos se dignaram estar presentes 

conferindo ao Encontro, além de desejada solenidade, confiança no provir da RNCMR.  

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 68 embarcações típicas (entre 

canoas, catraios, faluas e quatro varinos) inscritas em 2014/2015 no respetivo Livro de Registos, 

patente no Núcleo Museológico da Marinha do Tejo existente no Museu de Marinha. 

b) A apresentação do mapa "Portugal é Mar" pelos ministros da Agricultura e do Mar e da 

Educação e Ciência, uma carta que retrata a realidade territorial do país, nomeadamente a sua 

dimensão marítima e inclui a proposta de Extensão da Plataforma Continental, em 20 de fevereiro. 

c) A 5.ª edição do Concurso Nacional do “Kit do Mar”, em 11 de abril. 
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d) A 6ª Edição do ArteMar Estoril, exposição internacional de escultura patente no passeio 

marítimo Cascais-Estoril, organizado pela Câmara Municipal de Cascais, de 16 de maio a 15 de 

junho. 

e) O 1.º Congresso Nacional “A Ponte Entre a Escola e a Ciência Azul”, exclusivo para alunos 

do Ensino Secundário a trabalhar o mar, organizado pela Estrutura de Missão para a Extensão da 

Plataforma Continental em parceria com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em 20 de 

maio. 

f) A entrega dos prémios LIDE-Mar de excelência em várias facetas das atividades no mar, sob 

o patrocínio da LIDE Portugal, em 28 de maio.  

g) A segunda edição do Prémio de Estudos em Cultura do Mar Octávio Lixa Filgueiras do 

Museu Marítimo de Ílhavo distinguiu, em 15 de novembro de 2014, o trabalho “Apanhados na Rede: 

Considerações das noções de progresso e modernidade na comunidade piscatória de Porto Formoso” 

da autoria de Amaya Sumpsi Langreo.  

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

do Jornal da Economia do Mar, para as edições temáticas da Revista de Marinha e da revista Marés 

da Mútua dos Pescadores e para as edições on-line da Revista de Gestão Costeira, da Revista 

Científica Electrónica Maria Scientia do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica 

Portuguesa, da revista AÇAFA da Associação de Estudos do Alto Tejo e de “Notícias do Mar”.  

i) 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). 

j) Os festivais da Sardinha (Portimão), do Marisco (Olhão) do Bacalhau (Ílhavo), do Peixe-

Espada Preto (Sesimbra) e do Peixe (Lisboa). 

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

Marítimo de Ílhavo (que inclui o Aquário dos Bacalhaus), do Ecomuseu Municipal do Seixal e da 

Biblioteca Municipal Rocha Peixoto da Póvoa de Varzim, as conversas mensais no Museu de 

Marinha animadas pelo seu Grupo de Amigos, o ciclo de seminários da Unidade de Geologia 

Marinha do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP e o ciclo de palestras “Quintas do Mar” 

do Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências de Lisboa, além das tertúlias sobre a reforma da 

Política Comum das Pescas, organizada pela Sciaena e Liga para a Protecção da Natureza, entre 

outras, e de eventos pontuais sobre a temática do Mar, abordados por diversas instituições. 

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

Vida interna 

1) A Secção realizou todas as sessões ordinárias previstas para 2014, em 16 de janeiro, 6 de 

março, 8 de maio, 10 de julho, 2 de outubro e 4 de dezembro, mediante convocação por e-mail e por 
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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. 

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 para a Redução de Catástrofes e a jornada 

comemorativa do Dia Nacional do Mar, ajudou a consolidar a RNCMR por intermédio dos seus 3.º e 

4.º Encontros e prosseguiu o trabalho de ampliação 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 RNCMR 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 por intermédio da RNCMR 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 2014 foi plenamente cumprido; no 

entanto, a sua execução foi muito 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. Em 31 de dezembro, o número de vogais é de 19, devido ao 

falecimento do Professor Henrique Souto e à demissão de sócio da Doutora Isabel Torres de 

Noronha, mantendo-se 8 sócios com participação suspensa, pelo que o número de vogais ativos é 

apenas de 11, o que suscita a necessidade de mobilização de mais membros através dos sócios que 

vão sendo eleitos para a SGL, além de prosseguir o incentivo a uma participação mais ativa dos seus 

vogais e 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 próximo ano, 2015, a tentativa de normalizar a 

compilação da Agenda do Oceano integrando-a 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. 
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7) O Programa de Atividades de 2015 foi aprovado na sessão de 10 de julho de 2014, 

distinguindo-se o tema para 2015 de outro a ponderar nas Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” dos 

anos seguintes: “Portugal 2020 – Perspetivas de inovação e crescimento azul”, no quadro do 

compromisso de Portugal com os objetivos da Estratégia Europa 2020, designado por Programa 

Nacional de Reformas de Portugal (Portugal 2020). O processo eleitoral conducente às eleições para 

a Assembleia da República, presumivelmente em outubro de 2015, compele a um ciclo de ações 

(cujo conteúdo seja percetível pelo cidadão comum) a realizar no primeiro semestre de 2015 para 

colocar o mar e as zonas costeiras na agenda eleitoral sob o lema “A dimensão marítima de Portugal 

no quadro da Estratégia Europa 2020 – Que perceção eleitoral em 2015?”. 

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 

de Geografia dos Oceanos em 2015 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: Dr. José Hipólito Monteiro (18429), 

 – Secretário: Cte. Jorge Manuel Novo Palma (19566), 

 – Vice-Secretário: Doutora Ana Maria Correia Ferreira (20688). 

9) A SGO tem participado ativamente no planeamento e execução da Homenagem Nacional ao 

Professor Mendes-Victor, que se iniciou em 2013 e finalizará com o lançamento do livro sobre a 

Vida e a Obra previsto para o dia 13 de outubro de 2015. 

10) O Eng. Fernando Ribeiro e Castro, estimado consócio e Secretário-Geral do Fórum 

Empresarial da Economia do Mar, faleceu em 20 de março, vítima de doença prolongada, tendo a 

Secção aprovado um voto de pesar e apresentado sentidas condolências à Família enlutada. E evoca 

saudosamente a colaboração que incondicionalmente sempre prestou às iniciativas da SGO. 

11) Tal como sucedera nos anos anteriores, as Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” procuraram 

em 2014 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 a atividade desenvolvida pela Secção da Indústria foi no sentido de haver uma maior 

participação dos vogais nas ações levadas a cabo e procurar envolver outras Comissões e Secções, 
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possibilitando, assim, uma visão mais global e uma maximização dos resultados sobre temas comuns 

ou afins. Do mesmo modo, deu-se continuidade ao tratamento de matérias importantes e 

condicionantes para a indústria nacional como os de energia, o papel dos empresários na atual e 

difícil conjuntura, os novos e tradicionais mercados, e os fatores económicos e financeiros externos.  

Das cinco grandes ações realizadas e abertas à sociedade civil, quer a nível de conferências quer em 

almoços debates e a seguir referidas, quatro foram realizadas por vogais das respetivas secções 

envolvidas.  

A 9 de abril no almoço debate o Sr. Dr. Pedro Ferreira de Carvalho dissertou sobre ”Os jovens 

empresários em Portugal”.  

O palestrante deu uma visão atual do papel que os jovens empresários estão a desenvolver no sentido 

de criarem mais empresas e responderem aos desafios que se colocam à indústria nacional. 

A 14 de maio no almoço debate o Sr. Dr. José Pedro Castanheira desenvolveu o tema “ Economia 

real e financeira - Porque é que os banqueiros não emprestam mais dinheiro à economia.”  

Tema pertinente para atual conjuntura financeira da banca nacional e internacional com reflexos nas 

empresas nacionais, a que o palestrante alertou para a situação presente e futura da banca versus 

empresas 

A 18 de junho a Comissão Americana com a colaboração das Secções de Ciências Militares, 

Economia e Indústria realizou a conferência “ A primeira Guerra Mundial e o papel desempenhado 

pelo petróleo na logística”. Introduziu o tema o Sr. General António Domingos Barrento. O Doutor 

José Caleia Rodrigues dissertou sobre o mesmo. A importância que o petróleo tem vindo a 

desempenhar nas grandes decisões mundiais ao longo dos tempos ficou bem patente. 

Como apoio da Secção de Economia tiveram lugar duas conferências. 

A 30 de outubro teve lugar a conferência proferida pela senhora jornalista Margarida dos Santos 

Lopes subordinada ao tema “Os desafios económicos e estratégicos no Médio Oriente e suas 

implicações com Portugal”  

Este tema tem o máximo interesse, nomeadamente, perante a problemática do abastecimento do 

petróleo à Europa, e a posição da indústria nacional sobre a mudança dos mercados desta zona 

geográfica. 

A 11 de novembro o Sr. Prof. Doutor Marco António d`Oliveira proferiu a conferência “Ciclos 

Económicos e Expansão Portuguesa.” O conferencista dissertou sobre o papel que a economia dos 

países tem influenciado a economia mundial em ciclo económicos, dando relevo ao papel importante 

que “o ciclo português” desempenhou durante a expansão portuguesa.  

Dando cumprimento a uma das sugestões propostas nas reuniões de reflexão interna, de haver um 

maior contacto com o mundo empresarial, no dia 23 de setembro realizou-se uma visita à empresa 
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Joca Metalomecânica. Está visita teve o maior interesse, pois foi possível ver como uma pequena 

empresa familiar se transformou numa moderna média empresa com respostas atempadas aos 

problemas de um sector que tem atravessado alguns problemas no nosso país.  

Para 2015 propõe-se a mesma linha de atuação nomeadamente contribuir para a reflexão sobre a 

execução do Quadro Estratégico Comum 2014-2020 na sua vertente industrial. Para o próximo ano 

continua-se a considerar prioritário o sector energético e procurar um estreitamento com as 

organizações dos empresários portugueses, nomeadamente, as representam os empresários nacionais 

da diáspora para possibilitar soluções que conduzam a um maior desenvolvimento na 

internacionalização das empresas portuguesas. 

Novos vogais: 

- 20590 - Eng. José Luís Fraga da Silveira Viana. 

- 20777 - Eng. Pedro Nuno Fernandes Custódio.  

A mesa para o próximo ano ficou assim constituída.  

Presidente Dr. José Manuel de Braga Dias. 

V/Presidentes Sr. António Ferreira de Carvalho e Prof. Eng. Marco António de Oliveira 

Secretário Dr. Pedro Ferreira de Carvalho 

V/Secretário Eng. José Luís Teixeira Pedro. 

 

4.25. Secção de Instrução Publica 

Presidente: Profa. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos 

1. A Secção de Instrução Pública definiu na primeira Reunião de Janeiro de 2014 o Programa de 

Trabalho para o ano de 2014. Com o apoio do Sr. Professor João Pereira Neto, Secretário Geral 

Perpétuo da Sociedade de Geografia, foi concebido o Programa para esta Secção de forma a 

apresentar as suas conclusões no final do ano.  

2. O PROGRAMA de TRABALHO consistiu no levantamento na Biblioteca da Sociedade de 

Geografia de material sobre Educação e Instrução que viesse a contribuir não só para um melhor 

conhecimento dos Fundos dessa Biblioteca, mas também para o estudo da questão da Instrução na 

generalidade, no nosso País, através do estudo de diferente documentação eventualmente 

arquivada na Biblioteca da SGL.  

3. A apreciação, valorização e estudo dessa documentação foi iniciada em Fevereiro de 2014 e 

trabalhada profundamente até Dezembro de 2014. Para apresentação das conclusões provisórias 

foi realizada uma Sessão/Conferência – que por dificuldades de calendário se realizou em Janeiro 

de 2015. 
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4. Nessa Sessão, coordenada pela Presidente da Secção, foi revelado o trabalho do ano de 2014, que 

se sintetiza: 

5. A)- Levantamento e exploração de Livros e outra Documentação relativos ao Século XVIII sobre 

o tema da Instrução/Educação.  

      B)- Apresentação do Trabalho, numa  

      1ª parte, sobre : -“ O Século XVIII e  A  Polémica do  “Verdadeiro Método     

                                   de Estudar” de LUIZ VERNEY; e     

      2ª parte sobre: - “1892 - Congresso Pedagógico Hispano - Portuguez – Americano –  

                                  Secção Portugueza – 1892 – Lisboa”.  

                                   - Análise e comentário sobre as comunicações apresentadas nesse  

                                   Congresso de 1892. 

6. Esta Sessão, que foi muito participada, revelou o interesse pelo trabalho desenvolvido durante um 

ano, sendo de aconselhar o aprofundamento desse tema e um melhor conhecimento dos Fundos 

da Biblioteca da SGL. 

 

4.26. Secção de Jurisprudência 

Presidente: Dr. Nuno Moraes Bastos 

Encontrando-se a pretérita Secção de Ciências Sociais e de Jurisprudência na situação 

estatutariamente prevista no art. 33.º §5º, resultou a mesma convocada pela Direcção no dia 30 de 

Janeiro de 2014 tendo sido para a respectiva mesa eleitos para o biénio 2014-2015 o Dr. Nuno 

Moraes Bastos (Presidente), o Mestre Tiago Cochofel de Azevedo (Vice-Presidente) e a Prof. 

Doutora Mariana Cortez (Secretária da Mesa). 

No decurso do interesse suscitado pelas actividades projectadas, no âmbito das ciências jurídicas, 

pela actividade da Secção resultou entretanto deliberada a extinção da referida Secção, tal como 

então configurada, em benefício do surgimento da Secção de Jurisprudência e de uma nova Secção 

de Ciências da Comunicação. 

Transitaram assim em funções, com o respectivo mandato, no âmbito da Mesa da Secção de 

Jurisprudência o Dr. Nuno Moraes Bastos, na qualidade de Presidente, e o Mestre Tiago Cochofel de 

Azevedo, na qualidade de Vice-Presidente. 

Constituiu tarefa prioritária na actividade da Secção de Jurisprudência o incremento da participação 

de sócios da Sociedade de Geografia de Lisboa com formação jurídica nos respectivos trabalhos, 

termos em que resultaram à mesma admitidos na qualidade de vogais, Dra. Carla Neves Matias, sócia 

nº 20716, o Dr. Paulo Herberto da Costa Ramos Martins, sócio nº 20717, o Dr. André de Sá 

Machado, sócio nº 20745, o Dr. José Costa Pinto, sócio nº 20718, o Dr. Rui Miguel Botelho Ferreira, 
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sócio nº 20756, o Dr. Rui Ribeiro Lima, sócio n.º 20743, o Dr. João Pedro Varandas, sócio número 

20755. Resultaram ainda admitidos, na mesma qualidade, a Mestre Ana Pedrosa Augusto, sócia n.º 

20778. 

Decorreu igualmente da Actividade da Secção de Jurisprudência a realização de várias reuniões 

internas, procedendo-se a reflexões específicas, informais e participadas sobre as alterações 

legislativas em curso e, de igual modo, sobre as perspectivas de evolução em matéria de 

Conformidade (Compliance), designadamente em matéria de prevenção do branqueamento de 

capitais ou sanções económicas e financeiras, para o que a Secção contou com o saber e 

disponibilidade do Dr. Carlos Lourenço, sócio n.º 20770 da Sociedade de Geografia de Lisboa. 

Com maior visibilidade e abrangência, a Secção de Jurisprudência considerou ainda no respectivo 

plano de actividades: 

- a 24 de Junho de 2014, no Auditório Adriano Moreira, uma Conferência subordinada ao tema 

“Os desafios do Pré-Sal no Brasil e em Angola”, que contou com o Dr. Rui Amendoeira e com o 

Engº José Rebelo como oradores; 

- a 27 de Junho de 2014, na sala do Convívio, a almoço-debate sobre o tema "O Código do Governo 

das Sociedades do Instituto Português do Corporate Governance – Oportunidade e Desafios”, no qual 

foi orador o Engº Manuel Maria Agria, Vice-Presidente Executivo do Instituto Português de 

Corporate Governance. 

 

4.27. Secção Luís de Camões 

Presidente: Profª. Dra. Maria Isabel Pestana de Mello Moser 

A Secção Luís de Camões, realizou durante o ano de 2014 nove reuniões, sendo uma, presidida pela 

Sr.ª Presidente Prof.ª Dr.ª Maria Isabel Moser, uma, presidida pela Sr.ª Secretária Eng.ª Maria da 

Glória Almeida, e sete, presididas pelo Sr. Vice-Presidente Embaixador Dr. Abel de Lacerda 

Botelho, em substituição da Sr.ª Presidente, por impossibilidade física da presença desta. 

As reuniões efectuaram-se de acordo com o seguinte calendário: 

17 de Janeiro – Dr. Abel de Lacerda Botelho – “A Ilha dos Amores em “Os Lusíadas “é Real? Ou 

Imaginária? 

21 de Fevereiro – Prof. Dr.  José António Segurado e Campos – “ A Inês de Castro, de  Camões ao 

Século XXI. 

21 de Março – Dr. Abel de Lacerda Botelho – “ Como Camões apresenta Tethys a El-Rei D. 

Sebastião na Dedicatória de “Os Lusíadas”. 

 11 de Abril – Dr. Abel de Lacerda Botelho – “ Reflexão sobre anteriores Comunicações 

apresentadas”. 
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23 de Maio – Prof.ª Dr.ª Maria Isabel Rebelo Gonçalves – “ Comparações e Símiles nas Éclogas de 

Camões”. 

20 de Junho – Dr. Abel de Lacerda Botelho – Sessão de homenagem a Luíz Vaz de Camões com o 

tema, “Os Lusíadas – Bíblia Lusitana onde Luíz Vaz de Camões desvenda o conhecimento cósmico e 

canta a imortalidade de lusos e da Pátria”. 

24 de Outubro – Dr. Abel de Lacerda Botelho – “ Estruturação das Actividades para o ano social 

2014/2015”. 

28 de Novembro – Dr. Abel de Lacerda Botelho – “ A Língua Portuguesa e Camões”. 

19 de Dezembro – Eleição da Mesa 2015 – Nesta reunião foram eleitos para o exercício do Ano 

2015, os seguintes membros: 

Presidente – Prof. Cat. Dr. José António Segurado e Campos 

Vice-Presidente – Prof. Dr. Eng.º Armando Tavares da Silva 

Secretário – Eng.º Eurico Brandão de Ataíde Malafaia 

Vice-Secretário – Prof.ª Dr.ª Maria Isabel Dias da Silva Rebelo Gonçalves 

 

4.28. 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 23 a 26 de Julho de 2014 o Congresso 

Internacional Os Dominicanos no Mundo Luso-Hispânico, História, Arte e Património em co-

organização com o Instituto de São Tomás de Aquino (ISTA); 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) / 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias; Centro Interdisciplinar de História, Culturas 

e Sociedades da Universidade de Évora (CIDEHUS)/ Universidade de Évora; e Sociedade Histórica 

da Independência de Portugal (SHIP).  

O Congresso foi organizado em torno das seguintes áreas temáticas: Estruturas e história 

institucional; Correntes de espiritualidade; Acção pastoral, missões e confrarias; Património 

edificado, artes, iconologia e música; Horizontes intelectuais (Tomismo e neotomismos, Escola de 

Salamanca e Direito Natural; Assistência e ensino; Biografias de relevo; Circuitos e itinerância no 

mundo; Os Dominicanos na época contemporânea (extinção, restauração, actualidade); Bens e 

rendimentos; Bibliotecas, arquivos e fontes. 

A Comissão Organizadora foi constituída pelos Prof.s Doutores Fernando Larcher, Fr.António José 

de Almeida, OP., e M.Madalena Pessôa Jorge Oudinot Larcher. Integraram a Comissão Científica: os 

Prof.Doutores Luís Aires de Barros (Presidente), Fr.António de Almeida, OP, António Matos 
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Ferreira; Artur Anselmo, Augusto Pereira Brandão, Fernanda Olival, Fernando Larcher, Fr.Gaspar 

Sigaya, OP, Hugues Didier, João Paulo Oliveira e Costa, Fr.José Nunes, OP, Fr.Manuel Pereira 

Gonçalves, OFM, Manuela Mendonça, Maria Madalena Pessôa Jorge Oudinot Larcher, Saúl Gomes, 

Susana Goulart Costa, Teresa Leonor do Vale e Zulmira Santos. 

Intervieram nas sessões do início e encerramento os Profs.Doutores Luís Aires de Barros, Presidente 

da SGL, José Nunes, OP., Presidente do Instituto São Tomás de Aquino e Fernando Larcher, 

Presidente da Secção “A Ordem de Cristo e a Expansão” em nome da Comissão Organizadora, bem 

como o Rev.mo Padre Fr.Pedro da Cruz Fernandes, OP, Prior Provincial da Província de Portugal da 

Ordem dos Pregadores. 

Foram apresentadas as seguintes comunicações: AIRES GOMES FERNANDES, Velhas paredes, 

novos inquilinos – ou breve história da passagem dos mosteiros regrantes para os dominicanos; 

ALFONSO ESPONERO CERDÁN, OP, Los Padres Jacinto da Silva y Francisco Oliveira, dos 

domínicos portugueses en la Valencia Barroca; AMARO CARVALHO DA SILVA, A Tradição 

dominicano no espaço do neo-tomismo; ANA LÚCIA BARBOSA, Arquitectura dos conventos 

femininos da Ordem Dominicana no Sul de Portugal; ANA PATRÍCIA R. ALHO, O Ciclo da água 

no Mosteiro de Santa Maria da Vitória. Análise ao sistema hidráulico; ANA PROSÉRPIO, O 

Convento de São Domingos de Lisboa na evolução da sua envolvência urbana; ANA RITA 

TRINDADE, Convento de Santana de Leiria: vivências entre a fundação e a as Invasões Francesas 

(1494-1811); ANTÓNIO-JOSÉ DE ALMEIDA, OP, As pinturas de Vicente Carducho na atual 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Lisboa; ANTÓNIO MATOS FERREIRA, Os Dominicanos 

em Portugal quando oficialmente não existiam congregações; AUGUSTO MOUTINHO BORGES e 

VERA SEPÚLVEDA DE CASTELBRANCO, Rota Dominicana em Portugal: Património, 

Arquitetura e Arte; CATARINA MADUREIRA VILLAMARIZ, Mediocres domos et humiles 

habeant fratres nostri: especificidades da Arquitectura Dominicana em Portugal nos séculos XIII e 

XIV; CÁTIA TELES E MARQUES, Implantação, arquitectura e fortuna patrimonial dos conventos 

dominicanos em Lisboa; CONCEPCIÓN GARCÍA GARCÍA, Noticias del Convento de Santo 

Domingo de Santiago durante la Edad Media através de un pleito del siglo XVIII; DIANA LÚCIA 

GOMEZ-CHACON, Patronazgo femenino de la Orden de Predicadores en Castilla y Portugal a 

fines de la Edad Media: las reinas Catalina y Felipa de Lancaster; DIANA OLIVARES 

MARTINEZ, Fray Tomás de Torquemada y Fray Alonso de Burgos: dos dominicos enfrentados en 

la corte de los Reyes Católicos a la luz de su actividad como promotores artísticos; DOMINGO 

L.GONZÁLEZ LOPO, Las cofradías de Ntra. Sra. del Rosario y del Niño Jesús como instrumento de 

reforma y reconquista espiritual: el ejemplo de Galicia y el Norte de Portugal (1500-1850); EDITE 

ALBERTO, Manuel de Sousa Coutinho cativo em Argel: subsídio para a sua biografia; EDUARDO 
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DUARTE, Iconografia de D.Frei Bartolomeu dos Mártires; EDUARDO RUIZ SÁNCHEZ, 

Patronazgo y misiones: motivaciones espirituales e intereses mundanos en la expansión de la Orden 

de Predicadores en el norte de España; EMILIO CALLADO ESTELA, El Dominico Portugués 

Fray Damián Fonseca (1573-+1633); FERNANDA MARIA GUEDES DE CAMPOS, Escritos de 

Dominicanos em Bibliotecas Conventuais Portuguesas; FERNANDO LARCHER, Os primórdios da 

Congregação Dominicana da Índia (1548-1551); FILIPA AFONSO, A invisibilidade do visível: a 

pintura de Frei Angélico à luz da teologia tomista; FRANCISCO CORBÓZ, O belo e os 

transcendentais em Tomás de Aquino; FRANCISCO FELIZOL, Pensamento tomista e Renée 

Girard; FRANCISCO JAVIER GÓMEZ DÍEZ, Del Origen a la Predicación de los Índios. Una 

paradoja teológica para el pensamento del siglo XVI: Gregorio García, OP, frente a José de Acosta, 

SJ; FRANQUELIM NEIVA SOARES, A reforma católica na arquidiocese de Braga por D. Fr. B. 

dos Mártires; GASPAR DE ROJA SIGAYA, OP, Tabularium Ordinis Praedicatorum: Utilization of 

the Archives for the Iubilaeum 800; GILBERTO CORALEJO MOITEIRO, Singularidades de uma 

tradição textual: O Livro dos Ofícios da Ordem dos Pregadores, de Humberto de Romans, nos 

séculos XV-XVI; HUGUES DIDIER, Deus escreve direito por linhas tortas, De l’influence indirecte 

de l’ordre des Frères Prêcheurs dans la fondation de la Compagnie de Jésus par saint Ignace de 

Loyola ; JOÃO PEDRO FERREIRA GASPAR ALVES DA CUNHA, Os Dominicanos e a 

Arquitectura Religiosa Moderna em Portugal e Espanha; JOSE CARLOS MENESES 

RODRIGUES, Contributo de Amarante e Baião para um roteiro turístico-religioso dominicano; 

LEANDRO GARCIA, Frei Nazareno Confaloni: Pintura, Arte e Evangelização no Brasil; 

MADALENA COSTA LIMA, “Primeiro monumento nacional”, “o mais bello monumento da 

arquitectura gothica entre nós”: o Mosteiro de Santa Maria da Vitória como elemento-chave da 

génese da consciência patrimonial portuguesa; MANUEL LOBATO, As culturas nativas e a 

influência política e espiritual dos Dominicanos em Timor e nas ilhas vizinhas: um relacionamento 

ambíguo (1550-1890); MARIA JOÃO SOARES, Um dominicano no bispado de Cabo Verde: D. Fr. 

Sebastião da Ascensão OP (1611-1614); MARIA LUISA JACQUINET, Formas e vivências da 

clausura nos mosteiros de Dominicanas de Lisboa- subsídios para um estudo; MARIA 

MADALENA PJ OUDINOT LARCHER, As doutrinas tardias do padroado: reflexos tardios da 

Escola de Salamanca; MARIA TERESA CABRITA FERNANDES CADETE, A simbologia 

iluminada na pintura de Fra Angelico; MARIO COTELO FELÍPES, “Conservad, Señora mia, los 

cofrades del Rosario”. Aproximação histórico-artística a las Cofradás del Rosario en la Diocesis de 

Santiago de Compostela; MARISA COSTA, As Obras Manuelinas do Mosteiro de S.Domingos de 

Lisboa; MIGUEL ÂNGELO PORTELA, O Convento de Nossa Senhora da Luz de Pedrógão 

Grande: A sua importância no espaço e no tempo; PAOLA NESTOLA, Entre Península Ibérica e 
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Vice Reino de Nápoles: Bispos dominicanos na época dos Habsburgos; PATRÍCIA MONTEIRO, 

VITOR SERRÃO e MILENE GIL CASAL, As pinturas murais do Convento da Saudação de 

Montemor-o-Novo; PAULA PITA GALÁN, La Orden de los Predicadores y el Patrocinio 

Arquitectónico: Promotores y Maestros de Obras Dominicos en el Noroeste de España; PAULO 

ALEXANDRE ALVES, Dois bispos dominicanos no século XX: Domingos Maria Frutuoso (1867-

1949) e Francisco Rendeiro (1915-1967); PAULO FALCÃO TAVARES, Convento dominicano de 

Nª Senhora da Consolação de Abrantes; PEDRO VELEZ, “Espírito dominicano” e “espírito 

franciscano” no pensamento político ocidental; RICARDO FIGUEIREDO, A actualidade de São 

Tomás de Aquino, Metodologias, movimentos e tendências; ROSA MARGARITA CACHEDA 

BARREIROS, La influencia de la Orden de los Dominicos en la creación del lenguaje 

contrerreformista, ROSA TRINDADE FERREIRA, CARLOS REVEZ INÁCIO, FERNANDO 

ANDRADE LEMOS, JOSÉ ANTÓNIO SILVA, A Ordem Dominicana no Lumiar – Quinta dos 

Frades da fundação à actualidade; RUTE DE SOUSA, Teresa Saldanha: o espírito dominicano no 

feminino; SÉRGIO DIAS BRANCO, Frei Betto em Cuba; e SÉRGIO RIBEIRO PINTO, Traços 

gerais da historiografia portuguesa produzida sobre dominicanos na época contemporânea. 

Complementaram o Congresso visitas ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, ao 

Convento de São Domingos de Benfica, à Capela de S.José e ao Museu na Casa Mãe da Congregação 

das Dominicanas de Santa Catarina de Sena, e ao Convento de São Domingos de Lisboa (antigo). 

II. Conferências 

No âmbito do “Seminário permanente A Ordem de Cristo e a Expansão“ realizaram-se as seguintes 

conferências: 

- no dia 7 de Abril, Convento de Cristo – A gestão de um monumento, proferida pela Prof.Doutora 

Arq.ta Andreia Galvão, Directora do Convento de Cristo; 

- no dia 5 de Maio, Os Bens da Ordem de Cristo na Lisboa Manuelina, proferida pela Mestre Marisa 

Costa; 

- no dia 2 de Junho, A cerca do Convento de Cristo, proferida pelo Arq.Álvaro Barbosa; 

- no dia 3 de Novembro, Onde está sepultado D.Lopo Dias de Sousa, último mestre eleito da Ordem 

de Cristo, proferida pelo Prof.Doutor Fernando Larcher. 

III. Em reunião de 9 de Dezembro, foram aprovados por unanimidade, para membros da secção: D. 

Segismundo Carlos José Empis de Bragança, Prof. Doutor Manuel Cardoso Furtado Mendes e Prof. 

Doutor Pedro Rebelo Botelho Alfaro Velez. 

IV. 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 
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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 Jerónimos no Mundo Luso Hispânico. História, Arte e Património, a realizar de 24 

a 27 de Julho. 

V. Foi reeleita por unanimidade para o ano de 2105 a seguinte mesa: 

Presidente – Prof. Doutor Fernando Larcher 

Vice-Presidente - Prof. Doutor Arqto. Augusto Pereira Brandão 

1º Secretário – Eng. Augusto Medina da Silva Folque Gouveia  

2º Secretário – Mestre Arqto. Carlos Alberto Damas Gonçalves Ganhão 

 

4.29. Secção do Ordenamento Territorial e Ambiente 

Presidente: Eng. Silvino Pompeu dos Santos 

A Secção teve 3 reuniões regulares durante o ano de 2014, realizadas em 27 de Janeiro, 21 de Julho e 

3 de Novembro.  

Na reunião de 27 de Janeiro teve lugar a eleição da Mesa da Secção para o ano de 2014, na qual foi 

reconduzida a Mesa anterior, sendo constituída por: Silvino Pompeu Santos (Presidente), Sérgio 

Claudino (Vice-Presidente) e Luís Baltazar (Secretário).  

A Secção organizou durante o ano de 2014 quatro importantes eventos.   

No dia 28 de Janeiro teve lugar um colóquio sobre o tema “Rede Ferroviária de Bitola Europeia”, 

organizado conjuntamente com a Secção de Transportes. Teve a participação dos seguintes oradores: 

Prof. L. Aires de Barros, Presidente da SGL - “Apresentação”; Eng. L. Cabral da Silva - “Integração 

nas redes transeuropeias”; Eng. S. Pompeu Santos - “Uma solução prática e sustentável”; Eng. L. 

Mira Amaral - “A visão da indústria”. O evento foi muito participado, com mais de cinco dezenas de 

participantes 

No dia 26 de Março teve lugar uma conferência proferida pela Professora Idalina Sardinha, do 

Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), intitulada " Projecto REHMINE: Contribuição para 

a Regeneração da Mina de São Domingos", a qual contou com cerca de uma dezena de participantes. 

No dia 30 de Maio teve lugar uma conferência proferida pelo Professor Paulo Dias Correia, Director-

Geral da Direcção Geral do Território, sob o tema " O novo Regime da Política de Solos, de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo”, a qual foi também muito participada, com cerca de duas 

dezenas de participantes. 
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No dia 6 de Junho foram organizadas as Jornadas “Os Jovens e o Território. O Projecto Nós 

Propomos! na Cidade de Lisboa”, destinado aos alunos do ensino secundário, com a apresentação de 

uma seleção de 6 trabalhos realizados na Escola Secundária de Maria Amália Vaz de Carvalho e no 

Colégio de Santa Doroteia, dos 7 trabalhos mais bem classificados. Tratou-se de um evento muito 

animado, com a presença de mais de seis dezenas de participantes, entre alunos, professores e 

familiares. 

No dia 10 de Novembro, teve lugar uma conferência proferida pelo Doutor João Vasconcelos, da 

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche - Instituto Politécnico de Leiria, 

intitulada " Bioclima e habitação. A exposição ao frio como factor de risco da doença 

cardiovascular", a qual contou com cerca de uma dezena de participantes. 

Em Setembro há que lamentar o falecimento do Ten. Cor. António Silva e Castro, um membro muito 

dedicado e activo da Secção. 

 

4.30 Secção de Solidariedade e Política Social 

Presidente: Prof. Cat. Hermano de Almeida Carmo 

No dia 06/Janeiro/14 a secção constituída por Fausto Robalo Amaro, Hermano Duarte de Almeida e 

Carmo, João Pereira Neto, Luiz Gonzaga Soares Ribeiro e Vítor Serra de Almeida, elegeu para o ano 

civil de 2014 os seguintes membros:  

- Presidente: Hermano de Almeida e Carmo 

- Vice- Presidente: Luiz Gonzaga Soares Ribeiro 

- Secretário: Vítor Serra de Almeida 

Seguidamente, foi apresentado, discutido e aprovado o Plano de Atividades da Secção de 

Solidariedade e Política Social. Para o seu primeiro ano de atividade, a SSPS entendeu ser 

conveniente programar um ciclo de eventos (conferências e painéis) subordinados ao título genérico 

A solidariedade: uma perspetiva global. 

Tal programa, partiu da constatação de que as religiões têm sido, ao longo da história, as grandes 

estruturadoras de valores das sociedades humanas, mesmo daquelas que sofreram processos de 

secularização mais evidentes.  

Deste modo e sendo a multiculturalidade um dos traços marcantes da sociedade portuguesa, diversos 

especialistas foram convidados a partilhar o seu saber, sobre o modo como as várias tradições 

religiosas representam e praticam a solidariedade.  

As sessões, decorreram todas no auditório Adriano Moreira, em sessões de aproximadamente duas 

horas, ao fim da tarde, e foram gravadas pela equipa da Universidade Aberta, parceira da Sociedade 

de Geografia de Lisboa neste projeto. 
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Com esta medida foi possível registar em suporte audiovisual todas as sessões, prevendo-se a sua 

utilização futura, quer sob a forma de recursos abertos online, quer sob formatos mais clássicos 

como os formatos DVD ou mesmo scripto. 

No âmbito da parceria, a UAb comprometeu-se a difundir em tempo real os eventos, através do 

mecanismo de streaming, o que permitiria difundi-los para todo o Mundo. Infelizmente tal não foi 

possível, em virtude da SGL não possuir ligação à Internet a partir do auditório. Ficou no entanto o 

compromisso assumido pelo professor Fausto Amaro, que iria envidar todos os esforços para poder 

dotar aquela sala das necessárias ligações. 

A circunstância de as sessões se realizarem às 17h30 e em dias de semana condicionou um pouco a 

dimensão da assistência, que oscilou entre quinze e trinta pessoas. Apesar de relativamente reduzida, 

a sua participação nos debates finais foi sempre elevada, denotando grande interesse pelos temas em 

debate.  

A primeira sessão, realizou-se no dia 25 de Fevereiro com o título genérico de Dom e reciprocidade: 

a solidariedade como constante cultural. 

A sessão foi iniciada pelo presidente da SSPS que, antes de apresentar os convidados, procurou 

fundamentar o tema geral do ciclo de eventos na tese da importância e da urgência da discussão 

sobre a solidariedade como valor universal. 

Seguidamente, o professor doutor Carlos Piteira, do ISCSP/UL fez uma apresentação sobre o dom e a 

reciprocidade nas culturas tradicionais, sublinhando o valor da solidariedade como constante 

cultural. 

Apresentando e analisando um estudo de caso por si investigado, a professora doutora Sónia Frias 

descreveu um sistema de solidariedade informal que observou e estudou em Maputo, entre mulheres 

muito pobres, na altura da guerra civil. 

A segunda sessão, intitulada A solidariedade nas tradições asiáticas, ocorreu no dia 27 de Junho. 

Para ela foram convidados os seguintes especialistas: 

- A mestre Tânia Ganito (ISCSP/UL), que fez a apresentação do tema e dos convidados. 

- O professor doutor Pedro Matias (ISCSP/UL), que falou sobre A solidariedade na tradição 

hinduísta. 

- O professor doutor Paulo Borges (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e vogal da 

direção da União Budista Portuguesa), que refletiu sobre A solidariedade na tradição budista. 

- O professor doutor António Barrento (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e da 

Universidade Católica Portuguesa), que fez uma comunicação sobre a solidariedade nas 

tradições confucionista e taoista. 
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- A professora doutora Irene Rodrigues (ISCSP/UL), que fez um comentário geral aos 

contributos dos colegas e lançando o posterior debate. 

A terceira sessão, intitulada A solidariedade na tradição judaica, e efetivada em 28 de Outubro, 

assumiu a forma de uma conferência.  

Para o efeito foi convidado o doutor Joshua Ruah, médico e Presidente da Assembleia Geral da 

Comunidade Judaica Portuguesa. Desempenhou as funções de apresentadora e comentadora a 

professora doutora Marina Pignatelli do ISCSP/UL, convidada para o efeito dada a sua condição de 

especialista em Judaísmo. 

Para completar as atividades previstas e aprovadas para 2014 mas ainda não realizados por 

dificuldades de agendamento, estão ainda previstos três eventos, que se esperam concretizar ao longo 

do primeiro semestre de 2015: 

- A solidariedade nas tradições cristãs 

- A solidariedade nas tradições islâmicas 

- A solidariedade no Estado Social Europeu 

 

4.31. Secção de Transportes 

Presidente: Prof. Doutor Jorge Paulino Pereira 

1. Almoços-reunião  

Manteve-se a boa prática dos anos anteriores, de fazer, mensalmente, uma reunião de secção à hora 

de almoço, na Sociedade de Geografia de Lisboa. A participação nestes almoços-reunião foi muito 

variável, havendo uma dezena ou mais de participantes em cada mês.  

Para além de um salutar convívio, estes encontros permitiram fazer o ponto da actividade mensal da 

secção. Ali se prepararam as iniciativas a levar por diante nos meses seguintes, se fez a distribuição 

de tarefas pelos confrades e, sobretudo, se organizaram as sessões/conferências. Paralelamente, 

durante o almoço, verificou-se sempre uma troca de impressões muito útil sobre os temas dos 

Transportes, na actualidade. Apenas nos 2 meses de férias se verificou a suspensão destes 

almoços/reuniões, tal como tem acontecido todos os anos. 

2. Sessões/Conferências no ano de 2014  

Em 2014, organizaram-se as sessões, a seguir discriminadas, que contaram com uma assistência 

muito variada. Estima-se que, em média, tivesse havido uma vintena a uma trintena de participantes. 

Contudo, certas conferências foram muito concorridas, e em dois casos, verificou-se mesmo uma 

elevada participação, da ordem das muitas dezenas de assistentes. 

As sessões versaram temas relacionados predominantemente com o Transporte Marítimo e Fluvial (5 

sessões), com o Transporte Ferroviário (2 sessões), com o Transporte Rodoviário (1 sessão) e com o 
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Transporte Aéreo (1 sessão). Contudo, quase sempre, as várias intervenções trataram os assuntos 

num contexto de integração e de intermodalidade entre modos de transporte. 

Neste ano de 2014, as sessões/conferências organizadas pela Secção de Transportes foram as 

seguintes: 

 28 de Janeiro 2014 - “Rede Ferroviária de Bitola Europeia”.  

Foram oradores o Prof. L. Aires de Barros, Presidente da SGL, o Eng. L. Cabral da Silva que falou 

sobre “Integração nas redes transeuropeias”; o Eng. S. Pompeu Santos que discursou sobre a temática 

“Uma solução prática e sustentável”; e o Eng. L. Mira Amaral que abordou o tema “A visão da 

indústria”.  

O confrade promotor da sessão foi o Eng. Luís Cabral da Silva; 

 Sessão de 18 de Fevereiro 2014 “Desafios e oportunidades colocados a Portugal pela abertura 

do “novo” Canal do Panamá”.  

Foram oradores os Senhores Dr. João Franco (Presidente do Porto de Sines), o Prof. Augusto Felício 

(ISEG) e o Prof. J. Paulino Pereira (IST).  

O confrade promotor da sessão foi o Prof. J. Paulino Pereira; 

 Sessão de 20 de Março de 2014 “Céu único Europeu - vantagens e desvantagens para 

Portugal”.  

Foram oradores os Senhores Eng. Luís Coimbra (Presidente da NAV) e o Comandante Pedro Santa 

Bárbara (Presidente da APPLA).  

O confrade promotor da sessão foi o Prof. J. Paulino Pereira; 

 Sessão de 16 de Abril de 2014 (esta sessão não se realizou por ter sido cancelada pelo 

Secretário de Estado dos Transportes, à última hora) “O Plano Estratégico de Transportes e 

Infra-Estruturas (PETI)”.  

O Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Dr. Sérgio Silva 

Monteiro faria a apresentação do tema, estando previsto, como orador, o Sr. Dr. José Eduardo 

Carvalho, Presidente da AIP, que tinha sido o Coordenador do Grupo de Trabalho.  

O confrade promotor da sessão foi o Prof. J. Paulino Pereira; 

 Sessão de 7 de Maio de 2014 “O Sistema Nacional de Busca e Salvamento Marítimo”.  

Foram oradores os Senhores Capitão-tenente Pedro de Lucena Coelho Dias (Marinha) e o Major 

António José Tavares Monteiro (Força Aérea).  

O confrade promotor da sessão foi o Comandante Adriano Beça Gil; 

 Sessão de 4 Junho 2014 “Acidentes de Poluição Marítima - Políticas e Meios de Intervenção”.  

Foram oradores os Senhores Almirante Álvaro Cunha Lopes, Director Geral da Autoridade Marítima 

(DGAM) e a Drª Teresa Cunha, Project Officer, European Maritime Safety Agency (EMSA).  
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O confrade promotor da sessão foi o Almirante Victor Gonçalves de Brito; 

 Sessão de 25 de Junho de 2014 “Marinha Mercante. Que Futuro?” 

Foram oradores os Senhores Almirante Alexandre Fonseca, Eng. Gonçalves Viana e Eng. Jorge 

Almeida.  

Os confrades promotores da sessão foram o Almirante Alexandre da Fonseca e Eng. José Gonçalves 

Viana; 

 Sessão de 24 de Outubro 2014 “Transporte Ferroviário - Bitola Europeia, melhorias 

económicas e oportunidades perdidas”.  

Foram oradores os Senhores Engenheiros Cabral da Silva, Carlos Martins e Mário Ribeiro.  

O confrade promotor da sessão foi o Eng. Luís Cabral da Silva; 

 Sessão de 31 de Outubro de 2014 “Transporte Rodoviário - Políticas e projecto rodoviário em 

Portugal”.  

Foram oradores os Senhores Prof. Jorge Paulino Pereira, Prof. Armando Teles Fortes e Eng. António 

Teixeira.  

O confrade promotor da sessão foi o Prof. J. Paulino Pereira; 

 Sessão de 7 de Novembro 2014 “Transporte Marítimo - Canal do Panamá, Canal da 

Nicarágua, Perspectivas para Portugal".  

Foram oradores os Senhores Almirante António Balcão Reis e o Engenheiro Artur Manuel Pires.  

Os confrades promotores da sessão foram o Almirante A. Balcão Reis e Prof. J. Paulino Pereira 

3. Colaboração na Revista da Marinha  

Tal como nos anos anteriores, a Secção de Transportes prestou a sua colaboração na “Revista de 

Marinha” inserindo artigos de confrades que ocuparam em média 2 das páginas de cada um dos 

números daquela conceituada publicação. Esta iniciativa só é possível devido ao amável convite do 

Director da Revista e nosso confrade, Almirante Henrique da Fonseca. 

 

4.32. Secção de Turismo 

Presidente: Dra. Ana Cristina Pereira Neto 

No âmbito da Candidatura do Montado a Património da Humanidade, que está a ser preparada pela 

Entidade Regional de Turismo do Alentejo, foi realizado no dia 10 de Dezembro 2014 pelas 15h00, 

um Colóquio intitulado Montado – uma visão interdisciplinar, promovido pelas Secções de Turismo 

e de Antropologia e pela Comissão de Protecção da Natureza, cujo programa se apresenta: 

15h00 - Abertura 

15h15 - Professor António Vermelho do Corral (Presidente da Secção de Antropologia)   



95

93 
 

 O Montado. Sobro com ou sem montado. A simbiose do Património Natural com o Património 

Cultural Material e Imaterial. 

15h45 - Professora Ana Pereira Neto (Presidente da Secção de Turismo) O Montado e o Turismo. 

16h15 - Professor Eng.º Eugénio Sequeira (Vice- Presidente da Comissão de Protecção da Natureza)   

O Montado, as alterações climáticas e a conservação da natureza. 

16h45 - Debate 

Após o debate a secção reuniu para eleição da mesa do ano de 2015, tendo sido aprovada a lista com 

a seguinte constituição: 

Presidente - João Martins Vieira 

Vice-Presidente - Ana Pereira Neto 

Secretária - Maria João Pereira Neto 

Vice-Secretário – Manuel Rosado Caldeira Pais 

 

5. BIBLIOTECA 

Diretor: Professor Doutor João Pereira Neto  

A Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa (BSGL) foi frequentada, durante o ano de 2014, 

por 1595 leitores, o que representa uma média de cerca de 145 leitores mensais. Os meses com maior 

afluência foram fevereiro e junho, facto que poderá estar relacionado com o calendário académico. 

Estes valores referem-se exclusivamente a leitura presencial, não estando por isso contabilizadas, 

todas as consultas via e-mail e telefónicas que, são hoje em dia, muito significativas. 

Mais que os leitores habituais, sócios e não sócios, é pertinente traçar o perfil dos leitores que, pela 

primeira vez, frequentaram a BSGL. A partir das suas fichas de inscrição sabe-se que dos 125 novos 

leitores, cerca de metade (51%), são de nacionalidade portuguesa. Os novos leitores de outros países 

da CPLP representaram cerca de 31%, com particular destaque para o Brasil (15,2%), Angola (8,0%), 

Moçambique (4,8%) e Cabo Verde (3,2%). Os novos leitores europeus representaram 9,6% e os 

provenientes do Continente Americano, com exceção do Brasil, cerca de 8%, destacando-se os 

oriundos dos E.U.A (4,0%) e Canadá (2,4%). 

A média etária dos novos leitores foi de 40 anos. Em termos profissionais, a grande maioria eram 

estudantes universitários, professores e investigadores. 

Estes novos leitores recorreram à BSGL, em grande parte, para realização de trabalhos académicos. 

Destes, destacaram-se mais uma vez, as teses de Doutoramento (29,3%), Mestrado (13,6%) e outros 

trabalhos universitários (14,4%). As pesquisas para fins de publicação representaram 12,0%. 

Dos investigadores que preparavam as suas teses de Doutoramento, 48,4% eram portugueses, 18,1% 

brasileiros, 12,1% moçambicanos e 9,0% americanos. 
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Quanto aos temas destas pesquisas destacaram-se, como tem vindo a ser habitual, os temas africanos 

(69,69%), seguindo-se os temas brasileiros, embora com uma percentagem muito inferior (9,3%). 

Importa referir que, a maioria dos Doutorandos brasileiros, debruçaram-se sobre temas africanos. 

Quanto às universidades frequentadas por estes novos leitores, destacaram-se a nível nacional a 

Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Lisboa e 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 Federal da Bahia, Universidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, 

Federal Fluminense, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, Federal de Santa Catarina, 

Federal de Mato Grosso e Pará. Destacaram-se também algumas universidades norte-americanas e 

europeias, nomeadamente a Michigan State University, University of New York, University of New 

Mexico, Princeton University, Wageningen University, Université Bordeaux Montaigne e 

Universidad Complutense de Madrid. Das universidades africanas refira-se a Universidade Agostinho 

Neto e a Universidade Eduardo Mondlane. 

Para além das pesquisas de Doutoramento, devem salientar-se outras pela sua especificidade. Mais 

concretamente uma pesquisa de apoio à intervenção arqueológica na cidade de Mbanza Kongo 

(antigo Reino do Congo), outra investigação relacionada com o Plano Nacional da Água em Angola, 

e ainda uma sobre a História de Maquela do Zombo, solicitada por esta administração municipal 

angolana. 

No contexto de todas estas investigações, foram pedidas 52 reproduções fotográficas de alguns dos 

documentos estudados, a maioria das quais para incorporação em teses académicas, realização de 

conferências ou publicações de artigos ou obras. 

Até ao fim de Dezembro de 2014 foram realizados 4984 registos informáticos, tendo a base de dados 

nesta data 53260 entradas. Destes novos registos, 55,3% referem-se a monografias, 42,5% a registos 

analíticos e 2,2% a publicações em série. A catalogação de cartografia representou, no âmbito geral, 

8,24%. 

Deram entrada na BSGL 288 novas monografias, maioritariamente por oferta (227), mas também ao 

abrigo de relações de permuta com outras instituições nacionais e estrangeiras (55) e por compra (6). 

Assinale-se que, no âmbito das ofertas, 13%, resultaram de solicitações a editores e autores, o que 

revela uma boa aceitação do mundo editorial aos pedidos da BSGL e traduz o prestígio desta 

instituição. 

Dos ofertantes destacaram-se a título pessoal o Sr. Professor Doutor Fausto Amaro, a Sr.ª Professora 

Doutora Maria Beatriz Rocha Trindade e o Sr. Dr. Mário Beja Santos. Em termos institucionais 

devem ser mencionadas as Edições Almedina, assim como as Edições Colibri e os Livros Horizonte 
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A cooperação com outras instituições manifestou-se também, com a continuação das permutas do 

Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa com publicações científicas de outras instituições. No 

fim do ano, vigoravam 55 permutas portuguesas e 78 estrangeiras (54 das quais europeias). Acresce 

que, para além destas permutas, são assinadas mais 6 revistas estrangeiras, maioritariamente inglesas. 

Pode assim a BSGL, continuar a fornecer aos seus leitores, um vasto número de publicações seriadas, 

algumas das quais únicas no país.  

Nos últimos anos, a BSGL tem vindo a organizar mostras bibliográficas e/ou cartográficas, por 

ocasião de algumas conferências ou para acompanhar algumas visitas à Instituição, com o intuito de 

divulgar o seu riquíssimo e variado acervo, por vezes pouco conhecido. Este ano estas mostras 

acompanharam os seguintes eventos: 

- Exposição organizada pela Direcção-Geral do Território, “O Marégrafo e a sua Relevância 

Científica” – 12 a 19 de maio; 

- Seminário “A Etnografia e as Belas-Artes”, organizado pelas secções de Etnografia e Arte e 

Literatura – 5 de junho; 

- Conferência “Reconfigurações Espaciais. Diferenciação social em cidades de Angola e 

Moçambique, organizada pelo Instituto Universitário de Lisboa, ISCTE, Fundação para a Ciência e 

Tecnologia e Comissão Africana da SGL – 20 de julho; 

- Congresso Internacional “Os Dominicanos no Mundo Luso-Hispânico” – 23 a 26 de julho; 

- Colóquio “À descoberta dos arqueólogos na Europa: o caso de Portugal”, promovido pela Secção 

de Arqueologia – 3 de outubro; 

-A mulher e a Arqueologia, organizado pela Secção de Arqueologia – 21 de outubro; 

- Conferência “A Heráldica da Guiné Equatorial”, organizada pela Secção de Heráldica – 23 de 

outubro; 

- Conferência “O Teatro Romano de Lisboa”, promovido pela Secção de Arqueologia – 6 de 

novembro; 

- Ciclo de conferências por ocasião dos 450 anos do nascimento de Shakespeare, promovido pelo 

Instituto de Cultura Europeia e Atlântica e Secção de Literatura da SGL – 19 de novembro. Nesta 

mostra, deu-se especial destaque às traduções de D. Luís I, importante figura na História desta 

Instituição; 

- Seminário “A Arqueologia em África – Conceitos, práticas e projectos”, promovido pela Secção de 

Arqueologia – 26 de novembro 

- Seminário Portugal e Suécia no tempo da Rainha Cristina, organizado pela Embaixada da Suécia e 

Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística da SGL – 10 de dezembro 



98

96 
 

Para além destas mostras, foram exibidos alguns documentos cartográficos e bibliográficos por 

ocasião das muitas visitas efetuadas à SGL. Além das visitas de universidades e escolas secundárias, 

destaquemos a visita das Embaixatrizes em Portugal dos seguintes países: Angola, Argentina, 

Bangladesh, Brasil, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Eslováquia, França, Geórgia, Itália, 

Luxemburgo, Perú, Roménia, Suécia e Turquia. 

Na sequência do trabalho iniciado em 2013, concluiu-se a catalogação informática de todas as 

publicações da SGL, colmatando uma importante lacuna na nossa base de dados. Esta informatização 

está já disponível para as pesquisas a realizar no âmbito das comemorações dos 140 anos da SGL, o 

que ajudará não só a compreender a História da Instituição, mas também o importante papel da SGL 

na História das Ciências. 

 

8. MUSEU 

Prof. Doutor Fausto Robalo Amaro 

Curadora: Doutora Manuela Cantinho 

O Museu desempenhou as suas funções nas diversas vertentes com regularidade. Destacamos as 

seguintes actividades:  

I - Estudo e reorganização de colecções 

Galeria 1 – Oriente  

Trabalhos realizados:  

a) Levantamento e identificação de cerca de 2000 objectos, expostos e em reserva; limpeza 

superficial e acondicionamento dos mesmos.  

b) Estudo das colecções a expor (China e Índia). 

II. Revalorização do espaço expositivo 

Trabalhos realizados: 

1. Substituição do sistema iluminação 

O sistema de iluminação desta galeria encontrava-se num estado de degradação acentuado. Tratava-

se de uma instalação, com várias décadas, que apresentava sérios riscos de incêndio e que provocava 

uma degradação acelerada dos objectos expostos. 

a) Substituídos os balastros ferromagnéticos por balastros electrónicos (menor aquecimento e 

menor consumo de energia).  

b) Substituídas as lâmpadas florescentes por lâmpadas T8 58/840 com protecção ultravioleta. 

c) Substituição da cablagem e instalação de conector/sinalizador e reguladores de fluxo 

luminoso. 

2. Vitrinas  
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Trabalhos efectuados: 

a) Revestimento interior das vitrinas com painéis MDF (costas, base e tecto) e sua pintura. 

b) Anodização de peças de alumínio p/ colocar prateleiras. 

c) Plintos de várias dimensões p/ expor os objectos. 

III. Fototeca /sector de digital /estúdio de fotografia /design gráfico 

a) A fototeca tem dado continuidade ao levantamento dos conteúdos fotográficos (papel), 

organização, limpeza, digitalização e acondicionamento das espécies  

b) Foi adquirido novo equipamento informático e de digitalização para fazer face ao volume de 

trabalho. 

c) Deu-se continuidade à digitalização de negativos de vidro. 

d) Procedeu-se à digitalização de imagens da fototeca para satisfazer pedidos externos.  

e) Cobertura de alguns eventos realizados na SGL - nomeadamente pelas comissões, secções, 

exposições, congressos e visitas de personalidades -, o que tem permitido enriquecer o 

arquivo. 

f) Satisfação dos pedidos feitos na Biblioteca da SGL: nomeadamente a reprodução de espécies 

cartográficas, documentos dos reservados ou de livros acima de A3. Tarefa que contribui para 

os resultados financeiros que no ano em apreço atingiram o valor de 2.186€. 

g) Levantamento fotográfico do acervo do museu, para responder a pedidos de empréstimo, 

nacionais e estrangeiros, tendo em vista a sua publicação nomeadamente em catálogos. 

h) No âmbito do processo de revalorização da Galeria 1 (Oriente) e do respectivo estudo das 

colecções da China, Índia e Timor, foi necessário proceder: a um levantamento fotográfico 

exaustivo dos objectos aí expostos e acondicionados; à cobertura fotográfica das operações de 

higienização e reacondicionamento dos objectos. Neste contexto realizaram-se cerca de 3500 

imagens.  

i) Para memória futura procedeu-se ao acompanhamento fotográfico das obras então realizadas 

(recuperação das vitrinas e alteração do sistema de iluminação das mesmas). 

IV. Divulgação 

a) Realizaram-se visitas guiadas ao Museu da SGL, mediante marcação prévia. O número de 

visitantes – nacionais e estrangeiros – estima-se em cerca de 900. 

b) Deu-se início à reformulação do site e efectuou-se o lançamento de uma plataforma de 

pesquisa bibliográfica sobre culturas marítimas. Salienta-se que em média, durante os 

últimos nove meses, houve entre 500 e 1000 (com um pico em Janeiro) visitas mensais ao 

site da SGL. Destacam-se para além de Portugal (12408), os Estados Unidos da América 

(7681), o Brasil (2911), a Índia (1170), Angola (922) e o Reino Unido (918). 
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c) O museu tem vindo a colaborar com museus nacionais e estrangeiros, tendo em vista a 

organização de exposições. 

d) Concepção gráfica e acompanhamento editorial das publicações da SGL: nomeadamente 

o Boletim e as Memórias (paginação, edição electrónica, tratamento de imagens e 

acompanhamento da impressão).  

e) Concepção e produção de desdobráveis, impressos e cartazes, com especial destaque para 

o cartaz relativo aos “140 Anos da Sociedade de Geografia de Lisboa”. 

f) De salientar a notícia, publicada a 9 de Janeiro no jornal “El País”, na qual se destacam os 

dez museus que reúnem o conjunto patrimonial mais relevante relativo às explorações 

europeias. O Museu da Sociedade de Geografia de Lisboa é considerado o sexto mais 

importante.  

V. Parcerias / Apoio científico 

a) A curadora do Museu tem vindo a realizar estudos comparativos com colecções 

congéneres (ex: Museu Antropológico da Universidade de Coimbra).  

b) No âmbito do apoio científico, a curadora tem vindo a colaborar com os museus 

Nacional de Arqueologia e da Academia das Ciências de Lisboa na identificação e 

classificação das suas colecções etnográficas extra-ocidentais. 

VI. Palestras/Comunicações 

Manuela Cantinho - Proferiu uma palestra no Museu Nacional de Arqueologia (MNA), subordinada 

ao tema “A máscara Dembo do MNA”.  

Manuela Cantinho - Colaborou no catálogo e na exposição do MNA “África Reencontrada: o ritual e 

o sagrado em duas colecções públicas portuguesas”. 

Manuela Cantinho – Autora das 17 entradas sobre o património cultural da SGL, no âmbito do 

projecto “Sharing History Arab World-Europe 1815-1922”, Museum With No Frontiers-MWNF 

(ficará on-line em 2015). 

Rogério de Sousa – “Style and composition: a genealogical perspective on coffin decoration    

(21st Dynasty)”, Colloquium Ancient Egyptian Coffins: craft traditions and functionality, Monday 28 

July and Tuesday 29 July 2014 BP Lecture Theatre, British Museum. 

Rogério de Sousa – “Body, Cosmos and Eternity”, Archaeopress Egyptology 3, pp. 91-110, Oxford 

OX2 7ED. 
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9. MOVIMENTO DE SÓCIOS

Durante o ano 2014 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 25 Sócios que faleceram no decorrer do ano 2014. 

Muitos deles foram figuras de relevo na vida pública portuguesa. Registam-se os seus nomes:  

10889 Alm. Carlos da Fontoura Garcez de Lencastre 
16048 Prof. Manuel Jacinto Nunes 
16291 Dr. Francisco Simas Alves de Azevedo 
17195 Arqto. Álvaro Santiago Ponce Dentinho 
17340 Maria Orlanda Cunha e Serra 
17708 Dr. José Gonçalves Viegas Dias 
17920 Dr. Armando Carlos Alves 
17933 Dra. Alda da Conceição Moura de Almeida 
18049 Gen. Gabriel Augusto do Espirito Santo 
18113 Eng. José Luís Pereira Gonçalves 
18219 Dr. José Ferreira Gomes 
18329 Gen. António da Silva Osório Soares Carneiro 
18461 Dra. Gabriela Moreira Leitão Fernandes 
18468 João Dias Afonso 
19627 Embaixador Adelino Mano Queta 
18695 Cap. Manuel Casimiro Soares de Sousa 
18739 Dr. Juiz Fernando Carlos do Cais Fernandes 
19464 Eng. Eugénio Manuel Verissimo de Sousa Medina 
19580 Dra. Dalila Maria Evaristo dos Santos Cabrita Mateus 
19584 Dra. Maria Helena Ferreira Pontes Carreira 
19804 Doutor Henrique de Matos Nogueira Souto 
19935 Eng. Rui Pereira Correia 
20098 Dra. Maria Graciana Dias Marques 
20534 Eng. Fernando Augusto de Almeida Ribeiro e Castro 
20700 Tcor. António da Silva e Castro 

Movimento de Sócios durante o ano 2014 foi: 

Sócios existentes em 31.12.2013.........................   1279 

Efectivo (reentraram)..........................................    + 3     

Eleição de sócios em 3 de Junho 2014 ................    +23 

 1305 

Sócios Falecidos.................................................    -25 

Eliminados de sócio……………..........................   - 36     

Declinação da Qualidade de sócio………………..    - 22    -83  

Sócios existentes em 31.12.2014…………………  1196
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10 – QUADRO DE OURO 

Por no ano 2014 terem completado 50 anos de vida associativa, sem interrupção, foram inscritos no 

Quadro de Ouro os seguintes sócios: 

 

16727  Dr. Carlos Moreira Rato      
16767  Prof. Cat. Luís António Aires‐Barros   
16827  Manuel do Rosário Botas   
16830  Prof. Doutor Pedro M. Soares Martinez 
16832  Prof. Dra. Raquel Soeiro de Brito   
16842  Dr. Francisco Manuel Reis Caldeira   

 

 

11 – QUADRO DE HONRA 

Nos termos do § 2º do artigo 18º do Estatuto foram inscritos no Quadro de Honra, os seguintes sócios 

por terem completado 25 anos de efetividade, sem interrupções: 

4668 Otto Luís Marie Czernin
18997 Prof. Dr. Armindo Nunes Fernandes dos Santos
18982 Dr. Gualberto Baptista Coimbra
18983 Porf. Eng. Henrique Augusto Barbosa Estácio Marques
18987 Eng. José Alberto Aguiar Sá Azeredo
18988 Cte. José António Teixeira Cervaens Rodrigues
18992 José Fernando Coelho Ferreira
18997 Prof. Dr. Manuel João Mendes da Silva Ramos
19007 Dr. Tomaz  Rebelo Espirito Santo
19008 Dr. Vitor Manuel Escudero Campos
19015 Tenente Cor. João José Brandão Ferreira
19016 Mestre João Manuel das Neves Cardoso da Cruz
19018 Cor. José Manuel dos Santos Dias de Carvalho
19021 Dr. Manuel Paulo Lalande Vieira Pinto
19023 Prof. Dra. Maria da Conceição Vilhena
19026 Dra. Maria Leonor Mendes Correia de Matos
19038 Dr. António Justino Alves Ribeiro
19040 Dr. António Neves Pereira
19043 Doutora Elba Morais Rêgo Tôth
19046 Dr. João Carlos dos Santos Garcia
19051 C/Alm Luís Gonzaga Soares Ribeiro
19052 Dr. Luís José Torres Falcão da Fonseca
19055 Dra. Maria de Conceição Lino de Almeida Gomes Pereira  
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12 – MOVIMENTO DA SECRETARIA 

Durante o ano foram recebidos e registados 390 ofícios e cartas. 

No mesmo período foram expedidas as seguintes espécies: 

Cartas................................................     129 

Circulares...........................................    519 

Convites Conf. e Actos Públicos........      239 

                                          887 

É de salientar que durante o ano foram recebidos mais de 8000 e-mails.  
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SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
Rua Portas Sto Antão 100 - 1150-269 Lisboa

Contribuinte 500 788 928

2014 2013
Recebimentos de Membros + 79.950,00 83.560,00
Recebimentos de Vendas/Publicaçoes + 11.162,57 13.053,04
Recebimentos de actividadades - CAI + 39.952,07 38.960,45
Recebimentos de actividadades - eventos + 16.909,03 24.854,63
Pagamentos a fornecedores - (262.825,42) (198.795,17)
Pagamentos ao pessoal - (115.525,59) (116.324,33)

Caixa gerada pelas operações +/- (230.377,34) (154.691,38)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -/+
Outros recebimentos/pagamentos +/-   

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) +/- (230.377,34) (154.691,38)
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis - (29.512,93)
Ativos intangíveis -
Investimentos financeiros -
Outros ativos -

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis +
Ativos  financeiros + 124.754,61
Outros activos +
Subsídios /Donativos + 57.454,28 51.527,30
Juros e rendimentos similares + 47.575,66 33.462,41
Dividendos + 22.885,74 21.315,06

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) +/- 127.915,68 201.546,45
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos +
Realizações de fundos e de outros instrumentos de Fundos +
Cobertura de prejuízos +
Doações +
Outras operações de Financiamento +

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos -
Juros e gastos similares -
Dividendos -
Reduções de fundos  e de outros instrumentos de fundos -
Outras operações de financiamento -

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 0,00 0,00

Variação de caixa e seus equivalentes (102.461,66) 46.855,07
Efeito das diferenças de câmbio +/- 31.369,68 (11.412,59)
Caixa e seus equivalentes no início do período +/- 1.133.214,82 1.097.772,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período +/- 1.062.122,84 1.133.214,82

Lisboa, 30 de janeiro de 2015

O Técnico Responsável   -   Ana Maria Cortez

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
Rua Portas Santo Antão,  100  - 1150-269 Lisboa

Contribuinte 500 788 928

(1)+(2)+(3)

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

RUBRICAS
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SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
Rua Portas Sto Antão 100 - 1150-269 Lisboa

Contribuinte 500 788 928

31-12-2014 31-12-2013

ACTIVO

Ativo não corrente:
Ativos fixos tangíveis……………………………………………
     Mobiliário e Material 6 12.504,55 23.529,20
     Museu 6 20.311,05 20.311,05
     Bibloteca 6 64.440,44 64.440,44
     Outros- Obras no Convívio 6 61.339,83 66.793,81
Participações financeiras - outros métodos…………………………… 29.302,48 29.297,18

187.898,35 204.371,68
Activo corrente:

Inventários…………………………………………………………………   
    Livros, Medalhas, Publicações e outros 17 101.913,23 101.649,37

            Centro de Apoio a Investigadores (convívio) 17 492,37 649,40
Estado e outros entes públicos…………………………………………. 0,00 0,00
Patrocinadores/Associados/Membros 10 44.290,00 40.640,00
Outras contas a receber………………………………………………… 15 7.429,85 19.540,94
Diferimentos………………………………………………………………. 1.801,74 1.843,01
Ativos financeiros detidos para negociação………………………… 4;7 32.544,23 30.821,36
Caixa e depósitos bancários……………………………………………. 4;9 1.062.122,84 1.133.214,82

1.250.594,26 1.328.358,90

Total do Activo 1.438.492,61 1.532.730,58

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais  
Fundos ……………………………………………………………….. 12 1.103.000,00 1.103.000,00
Reservas …….………………………………………………………….. 12 377.362,11 442.042,83
Resultados transitados…………………………………………………..

1.480.362,11 1.545.042,83
Resultado líquido do período…………………………………………….. (114.742,60) (64.680,72)

Total do capital próprio 1.365.619,51 1.480.362,11

Passivo

Passivo não corrente:
Outras contas a pagar…………………………………………………... 16 7.105,30 10.934,50

7.105,30 10.934,50
Passivo corrente:

Estado e outros entes públicos…………………………………………. 8 10.436,66 9.530,21
Patrocinadores/Associados/Membros 10 684,36 5.363,06
Outras contas a pagar…………………………………………………... 16 54.169,04 26.540,70
Diferimentos………………………………………………………………. 477,74

65.767,80 41.433,97

Total do passivo 72.873,10 52.368,47

Total dos Fundos patrimoniais e do Passivo 1.438.492,61 1.532.730,58

Lisboa, 30 de janeiro de 2015

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

Rua Portas Santo Antão,  100  - 1150-269 Lisboa
Contribuinte 500 788 928

B A L A N Ç O 



31-12-2014 31-12-2013

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas .................................................................................................. 20 11.162,57 15.678,24
Prestações de Serviços:
 Quotas e Diplomas 10 99.840,00 102.260,00
 Quotas e Diplomas (anos anteriores) 10 (16.240,00) (9.920,00)
 Centro de Apoio a Investigadores (convívio) 19 39.952,07 38.960,45
Subsídios, doações e legados à exploração.................................................................................... 14 57.454,28 51.527,30
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas................................................. 18;19;21 (21.120,68) (24.036,17)
Fornecimentos e serviços externos......................................................................................... 18 (187.955,35) (88.613,06)
Gastos com o pessoal.............................................................................................................. 18 (170.367,17) (173.448,15)
Aumentos/reduções de justo valor........................................................................................... 7 1.722,87 851,58
Outros rendimentos e ganhos................................................................................................... 9;11 51.533,41 25.302,27
Outros gastos e perdas............................................................................................................ 11 (8.844,08) (26.081,43)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (142.862,08) (87.518,97)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização............................................................. 6 (16.478,63) (16.528,89)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (159.340,71) (104.047,86)

Juros e rendimentos similares obtidos...................................................................................... 13 44.598,11 39.860,55
Juros e gastos similares suportados........................................................................................

Resultado antes de impostos (114.742,60) (64.187,31)

Imposto sobre o rendimento do período.................................................................................... 22 (493,41)

Resultado líquido do período (114.742,60) (64.680,72)

Lisboa, 30 de janeiro de 2015

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

RUBRICAS NOTAS PERÍODOS

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
Rua Portas Santo Antão,  100  - 1150-269 Lisboa

Contribuinte 500 788 928

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
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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 2014, tendo sempre recebido da Direcção todos os elementos 

solicitados e apreciado as Contas e os respectivos documentos complementares. 

Nestes termos, emite o seguinte parecer: 

1. Que as demonstrações financeiras e principais políticas contabilísticas foram preparados no 
quadro das disposições em vigor, em conformidade com a legislação aplicável; 

2. Que a Direcção desenvolveu, ao longo de todo o exercício, uma prudente e criteriosa gestão 
dos recursos da Sociedade, como está evidenciado no Balanço e na Demonstração de 
Resultados;  

3. Que, não obstante esse esforço, o Resultado líquido do período registou um agravamento, 
devido sobretudo ao aumento da renda, fixado pelo proprietário do edifício em 10,016.39 
euros mensais;  

4. Que o Resultado líquido negativo registado se traduziu directamente na redução dos Fundos 
Patrimoniais da Sociedade, conforme está registado no Balanço; 

5. Que as receitas obtidas pela Sociedade de Geografia de Lisboa não suportam o montante das 
despesas, agravadas em 2014 pela dimensão da nova renda do imóvel, o que conduzirá a 
médio prazo ao esvaziamento dos Fundos Patrimoniais. 

A Comissão Revisora de Contas propõe: 

1- Um voto de louvor à Direcção pelo empenho demonstrado no governo da Sociedade e de 
confiança, por todo o seu esforço na procura de uma solução que permita solucionar o seu 
principal ponto crítico financeiro; 

2- O reconhecimento, pela sua dedicação, a todos os Funcionários e Colaboradores; 
3- O agradecimento a todas as entidades que têm prestado à SGL o seu imprescindível apoio; 
4- O reconhecimento do trabalho desenvolvido por todas as comissões e secções: 
5- Que o Relatório e Contas da Gerência sejam aprovados. 

 
 
 
 

José Dantas Saraiva 
Ana Teresa Murta 

José Caleia Rodrigues 
 

 




