SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA

RELATÓRIO DA GERÊNCIA
E
Parecer da Comissão Revisora de Contas

Referido a 31 de Dezembro de 2015

1. Considerações Gerais
Prezados Consócios
Na sequência do que foi pormenorizadamente mencionado no Relatório da Gerência referente
a 2014, no que concerne à situação da renda do imóvel que a SGL ocupa desde 1897, há que
mencionar a publicação em Diário da República da Resolução do Conselho de Ministros nº41/2015,
cujo texto se publica em anexo a este Relatório.
Citam-se as conclusões:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve o seguinte:
1 — Reconhecer o interesse público, de natureza cultural, científico e histórico, da parte do imóvel
ocupado pela Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), sito no n.º 100, da Rua das Portas de Santo
Antão, concelho de Lisboa.
2 — Reconhecer o idêntico interesse público na salvaguarda da afetação daquele imóvel à atividade
que ali vem sido desenvolvida pela SGL desde 1897.
3 — Determinar o desenvolvimento dos procedimentos necessários à salvaguarda dos interesses
públicos presentes, nos termos do Código das Expropriações e da alínea b) do n.º 1 do artigo 50.º da
Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e à definição dos termos da presença da SGL no edifício.
4 — Assegurar aos serviços competentes os recursos financeiros subjacentes ao procedimento
previsto no número anterior e os necessários à salvaguarda no imediato dos interesses públicos.
Foram desenvolvidas diligências no âmbito da Secretaria de Estado da Cultura do Governo
para a implementação das medidas decorrentes desta Resolução do Conselho de Ministros. A
Direcção Geral do Património Cultural deverá desencadear o processo de expropriação. Entretanto o
F.F.C. atribuíu um subsídio de 80.000€ para minorar as despesas com as rendas já pagas que montam
a 220.000€.
Com a posse do Governo já foi realizada uma audiência com o Senhor Ministro da Cultura
que se mostrou sensível ao andamento das tramitações para cumprir a Resolução do Conselho de
Ministros nº 41/2015.
Em relação às principais actividades sócio-culturais ao longo do ano de 2015 elas foram
diversificadas e atingiram o número de 152 acções. Todavia destacaremos:
Comemorando-se em 2015 os 140 anos da fundação da SGL foram organizadas algumas
manifestações culturais para salientar e comemorar a efeméride.
Deste modo se organizaram dez conferências a realizar mensalmente de Janeiro a Novembro
salientando facetas importantes da vida da SGL:
Elas foram:
- Prof. Doutor Adriano Moreira “A conjuntura internacional em 1890”
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- Prof. Doutor João Pereira Neto “Luciano Cordeiro no contexto da época da fundação da Sociedade
de Geografia de Lisboa”
- Prof. Doutor Ilídio Peres do Amaral “O papel da Sociedade de Geografia de Lisboa na delimitação
das fronteiras das antigas colónias portuguesas em África e de Timor”
- Dr. João Abel da Fonseca “A Sociedade de Geografia de Lisboa e as explorações geográficas de
Angola à contra-costa”
- Prof. Doutor António Dias Farinha “O valor do Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa
(1876-2014) para a História de Portugal”
- Alm. José Bastos Saldanha
“A Sociedade de Geografia de Lisboa, a Marinha e o Mar”
- Prof. António Vermelho do Corral “A Sociedade de Geografia de Lisboa e as Ciências Sociais”
- Doutora Manuela Cantinho “O espólio cultural da Sociedade de Geografia de Lisboa: o museu
etnográfico e histórico, a biblioteca, a cartoteca”
- Prof. Doutor Mário Avelar “Os literatos na SGL”
- Prof. Luís Aires-Barros “Os 140 anos da Sociedade de Geografia de Lisboa”.
Abertura de concurso internacional para o Prémio Gago Coutinho de Ciências da Terra e do
Espaço. Houve sete concorrentes, cinco portugueses e dois brasileiros. O júri constituído por
representantes da Academia das Ciências de Lisboa, da Academia Portuguesa da História, da
Academia de Marinha, do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e da SGL atribuiu o
prémio, no valor de 3.000€, ao trabalho “Detecção directa de luz reflectida de 51 Pegb” de Jorge
Martins, Nuno Santos, Pedro Figueira e Cláudio Melo.
O prémio foi entregue em sessão de encerramento do ciclo de conferências atrás mencionado
em 10 de Novembro, data da fundação da SGL.
Nesta mesma data foi inaugurada a Galeria Oriente do nosso Museu após sua remodelação
profunda e restauro de inúmeras peças agora expostas. Este trabalho foi realizado pelos sócios
Doutora Manuela Cantinho e Carlos Ladeira a quem é devido um agradecimento especial.
A realização do terceiro ciclo de conferências comemorativas do 6º Centenário da Tomada de
Ceuta agora dedicado ao tema “Execução”.
Foi realizada uma Sessão de Homenagem ao Almirante João de Azevedo Coutinho,
presidente da SGL de 1940 a 1944. Numa sessão muito concorrida foi feita uma conferência pelo
Comandante António Canas Mendes subordinada ao título “Almirante Azevedo Coutinho:
marinheiro, soldado e político”.
Como resultado de estudo de investigação realizado no âmbito da Secção de Ciências
Militares foi publicada a Memória nº 17 sobre “Uma visão estratégica para Portugal” apresentada em
sessão pública de 3 de Julho.
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Desenvolveu-se o ciclo de conferências promovido pela Secção de Ciências Militares sobre o
tema “O espaço nacional. Envolventes e responsabilidades estratégicas, a salientara participação de
diversas personalidades tratando de temas diversos e actuais.
Iniciou-se e tem prosseguido o ciclo de conferências subordinado ao tema “Memórias da
Adesão” promovida pela Comissão Europeia. Pretende-se que os textos das intervenções venham a
ser publicados.
A Secção da Ordem de Cristo e a Expansão realizou a Conferência Internacional “Os
Jerónimos no mundo luso-hispânico: história, arte e património. Foi bastante concorrida e teve visitas
guiadas ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.
Em 1 de Outubro, em conjunto com a Associação25 de Abril prestou-se homenagem pública
ao Sócio Honorário Coronel Vitor Alves. A sessão decorreu na Sala Portugal, com várias
intervenções e vasto público.
O IV Colóquio de Detecção Remota: Observação da Terra”, organizado pela Secção de
Geografia Matemática e Cartografia, realizou-se durante todo o dia 27 de Novembro, envolvendo
largas dezenas de participantes, maioritariamente jovens estudantes universitários de vários graus e
inúmeros investigadores ligados ao ramo científico em discussão.
Em 2105 tivemos o pesar de perder alguns dos nossos sócios. Destacarei pela sua enorme
dedicação e labor em prol da SGL o Prof. Óscar Soares Barata. Refiro-me ainda aos sócios, Prof.Eng.
Ário Lobo de Azevedo, Dr. Carlos Moreira Rato, Dr. Fernando Augusto Marques, Prof. Manuel
Alfredo de Morais Martins, Eng. Manuel Nunes Domingos, Dr. António Luiz Corrêa Leite de
Magalhães, Dr. Luís de Oliveira Fontoura, Prof. Doutor João Bettencourt da Camara, Dr. Armando
Carlos Alves, Prof. Doutor Artur Torres Pereira, Prof. João Bettencourt da Camara, Dr. José Ulisses
Ribeiro Braga, Dr. António Gomes Santos Fernandes, Dr. João Luís Ribeiro Leal de Faria, Dr.
António Gomes Santos Fernandes, Dr. João Nuno Cid Larcher Ovídio, Dr. Zózimo João de Castro
Rego, Cap. Alexandre Eduardo Moita de Deus, Dr. Alexandre Pessoa de Lucena e Valle, Prof. Dr.
Manuel Rosado Caldeira Pais, Embaixador Adelino Mano Queta, Prof. Ana Maria da Silva Amaro,
Gen. José Eduardo Carvalho de Paiva Morão, Dr. Humberto Carlos Baquero Moreno, Dr. Manuel
José de Campos Magalhães.
Segue-se a enumeração das conferências, colóquios, sympósia, etc. realizadas em 2015 na
SGL. Creio que ilustram bem a acção sócio-cultural da nossa Sociedade no panorama cultural e
nacional.
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2015
A Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) foi criada em 1875, sendo uma associação
privada, com fins científico-culturais, instituição benemérita de utilidade pública e grã -cruz da
Ordem de Cristo (decreto de 3 de abril de 1928), Grã -Cruz da Ordem de Instrução Pública (24
de novembro 1950), membro honorário da Ordem do Infante D. Henrique (2 de maio de 1964) e
membro honorário da Ordem de Sant’Iago da Espada (16 de agosto de 1983). O Chefe de Estado
é o seu Presidente de Honra.
Fundada por Luciano Cordeiro, desenvolveu um papel histórico ao longo de 140 anos,
nomeadamente na exploração do continente africano, nos contributos cartográficos e geográficos
para a delimitação e defesa das fronteiras internacionais dos atuais países lusófonos desse
continente, na recolha etnográfica e de património cultural, assim como na divulgação científica,
através do seu boletim, que se publica ininterruptamente desde 1876. Entre outras, organizou
as expedições de Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens, Serpa Pinto e Henrique Carvalho, ou
a primeira expedição científica à Serra da Estrela, dirigida por José de Sousa Martins e que
contribuiu para as ciências médicas e meteorológicas portuguesas.
Em 1880 o Governo decide integrar, na SGL, a Comissão Central Per nente de Geografia,
um organismo governamental, anteriormente na d pendência do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, delegando as suas funções de interesse nacional na SGL.
Com a referida Comissão Central Permanente de Geografia, decidiu o governo, por Decreto
de 19 de janeiro de 1893, criar a Comissão de Cartografia, com funções respeitantes à Geografia
Política e à Geografia Física. Esta Comissão de Cartografia conduziu à Junta das Missões Geogr
ficas e Investigações Coloniais, depois Junta de Investigações do Ultramar — JIU, cujo nome
mudou para Junta de Investigações Científicas do Ultramar — JICU, e a partir de 1983, para
Instituto de Investigação Científica Tropical — IICT. Foi também criada, na SGL, a Escola
Colonial, onde funcionou até 1936, antecessora do atual Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas, da Universidade de Lisboa.
A importância da sua atividade cultural e científica é sobejamente conhecida e está patente
na sua existência com mais de um século e que atravessou todos os regimes políticos distintos
da história contemporânea e recente de Portugal, tendo hoje a preocupação fundamental da
manutenção e reforço dos laços culturais e científicos com os países de língua oficial portuguesa.
Desde 1897 a SGL está instalada e desenvolve a sua atividade em amplo edifício classificado
situado na Rua das Portas de Santo Antão, no n.º 100, concelho de Lisboa, que incorpora a fachada
do Coliseu dos Recreios.
Ali existem, entre outros, um museu, uma biblioteca e um espólio assinalável sob o
ponto de vista cultural, científico e histórico. A biblioteca, aberta ao público, possui um espólio
bibliográfico composto por cerca de 62.000 obras e cerca de 6.000 manuscritos, incluindo os
cadernos e diários de viagem de Gago Coutinho, Silva Porto, Hermenegildo Capelo, Serpa Pinto
e Roberto Ivens, além de uma valiosa coleção de cartografia. O museu, os padrões de Diogo Cão,
a urna de Afonso de Albuquerque, as coleções etnográficas, são o património do encontro de
culturas e povos, desde os Descobrimentos.
O interior do edifício foi construído, desde o início, para corresponder às necessidades
e missão da SGL, com o projeto da autoria do arquiteto municipal José Luis Monteiro e apoio
financeiro público, no âmbito das celebrações do IV centenário da viagem de D. Vasco da Gama.
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Toda a construção interior foi projetada para a atividade da SGL, e o seu museu, sendo de destacar
as Salas Portugal, Algarve e Índia.
Este imóvel foi classificado como imóvel de interesse público em 1996, pelo Decreto
n.º 2/96, de 6 de março, sendo há muito indissociável do mesmo a SGL e vice-versa. Tanto
o património imóvel como o património móvel integrado, são partes inseparáveis da história,
missão e funções da SGL.
A presença da SGL naquele edifício desde 1897 até à presente data tem sido salvaguardada
por um vínculo contratual de natureza privada correspondente ao contrato de arrendamento,
estabelecido entre a SGL e uma entidade de natureza privada.
De acordo com os estatutos da SGL, homologados por Decreto de 12 de agosto de 1880,
incumbe ao Estado providenciar «casa adequada à sua sede, instalações e serviços», tendo, ao
longo de mais de um século, vários organismos do Estado cumprido esta obrigação, através do
apoio financeiro para o pagamento do arrendamento.
Cabe ao Estado a permanência do património cultural e do interesse público presente e
assegurar a presença da SGL naquele edifício e afetação do mesmo à utilização e atividades que
ali são desenvolvidas há mais de um século. Nesse sentido foram desenvolvidas nos dois últimos
anos negociações tendentes à aquisição do edifício ocupado pela SGL com a proprietária, sem
sucesso.
O interesse público presente, em particular do Património Cultural, permite ao Estado
operar a aquisição do imóvel através da declaração de utilidade pública e da expropriação, nos
termos do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, e do
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 50.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve
o seguinte:
1 — Reconhecer o interesse público, de natureza cultural, científico e histórico, da parte do
imóvel ocupada pela Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), sito no n.º 100, da Rua das Portas
de Santo Antão, concelho de Lisboa.
2 — Reconhecer o idêntico interesse público na salvaguarda da afetação daquele imóvel à
atividade que ali vem sido desenvolvida pela SGL desde 1897.
3 — Determinar o desenvolvimento dos procedimentos necessários à salvaguarda dos
interesses públicos presentes, nos termos do Código das Expropriações e da alínea b) do n.º 1 do
artigo 50.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e à definição dos termos da presença da SGL
no edifício.
4 — Assegurar aos serviços competentes os recursos financeiros subjacentes ao
procedimento previsto no número anterior e os necessários à salvaguarda no imediato dos
interesses públicos.
Presidência do Conselho de Ministros, 28 de maio de 2015. — O Primeiro-Ministro, Pedro
Passos Coelho.
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2. Conferências e outros actos públicos
Durante o ano de 2015 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 nas respectivas actas.
Nas salas da Sociedade de Geografia de Lisboa, no ano de 2015 realizaram-se os seguintes actos
públicos:
Janeiro
13 - Conferência “Os fundos da Biblioteca da SGL - O Congresso sobre Educação em 1892”,
promovido pela Secção de Instrução Pública e pelo Núcleo dos Sócios apoiantes da Biblioteca. Foi
oradora a Profa. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos.
14 - Conferência “A Navegabilidade do Rio Douro” promovido pela Secção de Transportes. Foi
orador o Cte. Adriano Beça Gil.
21 - Conferência “A Navegabilidade do Rio Tejo” promovido pela Secção de Transportes. Foi
orador o Cte. José António Cervaens Rodrigues.
22 - Sessão Solene promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística, “Evocação e
Homenagem ao Senhor Dr. Francisco de Simas Alves de Azevedo (1933-2014) ”.
23 - Conferência “Sócios correspondentes da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa - século
XIX” promovida pela Secção de História. Foi oradora a Mestre Patricia Moreno.
28 - Conferência “A conjuntura internacional em 1890” integrado no Ciclo de Conferências das
Comemorações dos 140 anos da sua fundação. Foi orador o Prof. Doutor Adriano Moreira.
29 - Conferência “A história da Luta Contra o Cancro em Portugal”, promovido pela Secção de
História da Medicina. Foi orador o Prof. Doutor António Gentil Martins.
30 - Conferência “Perspectivas para o desenvolvimento portuário na região de Lisboa a Sines”,
promovido pela Secção de Transportes. Foram oradoras: Dras. Marina Ferreira e Lídia Sequeira.
Fevereiro
3 - Sessão de Homenagem ao Almirante João de Azevedo Coutinho por ocasião do sesquicentenário
do seu nascimento. Foi orador o Cte. António Costa Canas com o tema “Almirante Azevedo
Coutinho: marinheiro, soldado e político”.
4 - Conferência “Experiência e desenvolvimento da navegação no rio Guadiana”, promovido pela
Secção de Transportes. Foram oradores: Cte. Hugo Bastos e Eng. Óscar Mota.
9 - Conferência “A Europa vista de Moscovo e suas implicações económicas e politicas”, promovida
pelas Secções de Economia e Indústria. Foi orador o jornalista José Milhazes.
4
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9 - Conferência “Sobre o futuro terminal de contentores no Barreiro”, promovido pela Secção de
Transportes. Foram oradores: Eng. Jorge Pinho de Almeida e Dr. Rui d’Orey.
11 - Conferência “A perspetiva económica da navegabilidade dos principais rios portugueses”,
promovida pela Secção de Transportes. Foi orador o Doutor José Augusto Felício.
18 - Conferência “A Quinta do Real Palácio de Queluz e outros históricos Palácios de Lisboa
outrora propriedade dos Corte-Reais”, promovida pela Comissão Côrte Real. Foi orador o Dr. João
Moniz.
19 - Conferência “A família Barata da Quinta dos Padrões: os Barata de Lima, os Barata de Tovar e
os Barata Salgueiro”, promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Sr.
Dr. Nuno Barata-Figueira.
20 - Conferência “Terminal de Contentores do Barreiro - a Engenharia”, promovido pela Secção de
Transportes. Foram oradores: Srs. Prof. Paulino Pereira, Eng. José Amorim de Oliveira e Eng~.
Pedro Figueira.
23 - Conferência “Consideração sobre a participação de Portugal na I Guerra Mundial”, promovida
pela Secção de História. Foi orador o Sr. TCor. João Brandão Ferreira.
25 - Conferência “Luciano Cordeiro no contexto da época da fundação da Sociedade de Geografia
de Lisboa” integrado no Ciclo de Conferências das Comemorações dos 140 anos da sua fundação.
Foi orador o Prof. Doutor João Pereira Neto.
26 - Conferência “Entre as primeiras: mulheres médicas portuguesas”, promovida pela Secção de
História da Medicina. Foi oradora a Doutora Isabel Lousada.
Março
2 - Ciclo de Conferências “A Solidariedade: uma perspectiva global”, promovido pela Secção de
Solidariedade e Politica Social, sobre o seguinte tema: A Solidariedade nas tradições cristãs. Foram
oradores: Padre Dr. Florentin Dobrescu, Dra. Laura Dobrescu, Pastor Dr. José Salvador e Padre
Manuel Pereira de Almeida.
5 - Apresentação do livro “Bonecos de Estremoz: Etnografia e Arte”, da autoria do mestre José
Fernando Reis de Oliveira. A apresentação do livro foi feita pelo Prof. Cat. João Pereira Neto.
7 - Jornada Comemorativa “Memórias de Fragateiros”. Foram oradores: João Luís Soares Pedro,
João Luís Letras e Manuel Lima. Promovido pela Secção de Geografia dos Oceanos.
10 - Conferência “A Europa entre os projectos e as memórias”, promovida pela Comissão Europeia.
Foi orador o Prof. Doutor Adriano Moreira.
17 - Ciclo de Conferências “Arqueólogos e Arqueologia - de ontem e de hoje”, promovido pela
Secção de Arqueologia. Foram oradores: Drs. Luís Miranda Pereira e Carlos Alberto Mendes sobre o
tema “Albino dos Santos Pereira Lopo: o homem, a obra, o militar, o arqueólogo”.
5
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18 - Conferência “Os conceitos geográficos de Eneas Silvio Piccolomini (Papa Pio II)”, promovida
pela Comissão Côrte-Real. Foram oradores: Engs. José Mattos e Silva e António Mattos e Silva.
19 - Conferência “Divagações Heráldicas”, promovida pela Secção de Genealogia Heráldica e
Falerística”. Orador: Arqt. Segismundo Ramires Pinto.
20 - Conferência “Golada do Tejo. Mitos e Realidades”, promovido pela Secção de Ordenamento do
Território e Ambiente. Orador: Eng. Silvino Pompeu dos Santos.
23 - Conferência “A Golada da Trafaria - razões para o seu fecho e potencial para aproveitamento
portuário e urbano”, promovida pela Secção de Transportes. Oradores: Prof. Paulino Pereira e Prof.
A. Tiago Teixeira.
24 - Conferência “O papel da Sociedade de Geografia de Lisboa na delimitação das fronteiras das
antigas colónias portuguesas em África e de Timor” integrado no Ciclo de Conferências das
Comemorações dos 140 anos da sua fundação. Orador: Prof. Doutor Ilídio Peres do Amaral.
25 - Conferência “Arqueologia da autoestrada do Baixo Alentejo: intervenções mais significativas
do Neolítico ao Período Moderno”, promovida pela Secção de Arqueologia. Oradores: Dra. Sandra
Brazuna e Dr. António Carlos Varela.
26 - Conferência “53 Anos de Alergologia - criação de uma especialidade”, promovida pela Secção
de História da Medicina. Orador: Prof. Cat. Antero Palma-Carlos.
31 - Conferência “Comunicação Política”, promovida pela Secção de Ciências da Comunicação.
Orador: Dra. Mónica Ferro.
31 - Congresso de Cidadania Lusófono, promovido pelo Movimento Internacional Lusófono.
Abril
8 - Conferência “A corrida aos Oceanos”, promovida pela Comissão de Relações Internacionais.
Orador: V/Alm. António Silva Ribeiro.
9 - IV Seminário de Falerística, promovido pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística.
Vários oradores.
9 - Conferência “Política de estacionamento como instrumento de gestão da mobilidade urabans”,
promovido pela Secção de Transportes. Oradores: Prof. F. Nunes da Silva e Eng. Paulo Nabais.
10 - Conferência “Percorrer a Pé o Perímetro de Portugal - O desafio superado” promovida pela
Secção de Geografia Matemática e Cartografia. Oradores Engenheiros Maria de Belém Costa Freitas
e José Herdade.
13 - Conferências “Quando e por quem foi armado cavaleiro da Ordem de Cristo D. Sebastião?” e
“D. Sebastião e os Trinitários: memórias de um resgate real”, promovidas pela Secção da Ordem de
Cristo e a Expansão. Oradores: Prof. Fernando Larcher e Profa. Edite Alberto.
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14 - Seminário “ANTÓNIO FERRO - 120 ANOS DEPOIS DO SEU NASCIMENTO”, promovido
pela Secção de Estudos do Património, Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística e Fundação
António Quadros. Vários oradores.
21 - Conferência “Ceuta, una ciudad espácio-frontera marcada por su Geografia y su História”,
integrada nas Comemorações do 6º Centenário da Tomada de Ceuta (1415). Foi orador o Prof.
Ramon Galindo Morales.
23 - Sessão Comemorativa do Dia de São Jorge - Patrono da Cavalaria, promovida pela Secção de
Genealogia, Heráldica e Faleristica, subordinada ao tema “Honra e Glória da Sacra e Militar Ordem
Constantiniana de São Jorge. Oradores: Dr. Vitor Escudero e Arq. Segismundo Pinto.
23 - Lançamento do livro do Colégio Militar.
27 - Conferência “Sócios correspondentes da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa - século
XIX”, promovida pela Secção de História. Oradora: Mestre Patrícia Moreno.
27 - Lançamento livro do Prof. José Manuel Marques do IST sobre “A geochenical atlas of the
Portuguese mineral waters”.
28 - Conferência “A Sociedade de Geografia de Lisboa e as explorações geográficas de Angola à
contra-costa” integrado no Ciclo de Conferências das Comemorações dos 140 anos da sua fundação.
Foi orador o Dr. João Abel da Fonseca.
28 e 29 - Seminário promovido pela Secção de Jurisprudência sobre o seguinte tema: “Criminologia
e Segurança”. Vários oradores.
29 - Seminário “Arqueologia e seus públicos - comunicar, divulgar e preservar a memória”
promovido pela Secção de Arqueologia. Vários oradores.
30 - Conferência “José Vicente Barbosa du Bocage - Percursos de um médico pela História
Natural”, promovida pela Secção de História da Medicina. Oradora: Mestre Catarina Madruga.
Maio
6, 15 e 27 - Ciclo “Contributos para o debate político-partidário sobre uma agenda do Mar para a
próxima legislatura, XIII (2015-) ”, promovido pela Secção de Geografia dos Oceanos.
13 - Seminário “Prata Antiga: da pompa à circunstância (sécs. XVI-XIX) ”, promovido pelas
Secções de Genealogia, Heráldica e Faleristica e Estudos do Património. Vários oradores.
13 - Conferência “As ameaças globais e a segurança interna: evolução para um novo paradigma”,
promovida pelas Comissão de Relações Internacionais e Secção de Ciências Militares. Oradores:
MGen. Vieira Borges e Prof. Armando Marques Guedes.
14 - Conferência “Contributo para um novo modelo socioeconómico sustentável para distribuição de
água potável em meio rural na Guiné Bissau”, promovido pela Secção de Geografia Matemática e
Cartografia. Oradores: Doutor Justen Nosoliny e Eng. João Serras Pereira.
14 - Conferência promovida pela Ordem dos Advogados. Sala Portugal.
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18 - Conferência “A Pedra Dighton - o seu significado histórico. Valores e contravalores”,
promovido pela Comissão Côrte-Real. Foi orador o Prof. José Manuel Ferreira Coelho.
20 - Ciclo de Conferências Encontros ERA, promovido pela Secção de Geografia Matemática e
Cartografia. Foi orador do Dr. António Carlos Varela com o tema “Grandes recintos de fossos no
interior alentejano: dados actuais e implicações sociais e territoriais”.
21 - Conferência “Os novos títulos Algarvios”, promovido pela Secção de Genealogia, Heráldica e
Falerística”. Oradores: Dona Madalena Ferreira Jordão e Comendador Ernesto Ferreira Jordão.
23 - Inauguração da Exposição “Memórias de um Explorador: A Colecção Henrique de Carvalho da
Sociedade de Geografia de Lisboa”, promovida pela SGL, pela CML e pela DHCM.
26 - Conferência “A Sociedade de Geografia de Lisboa e as Ciências Sociais” integrado no Ciclo de
Conferências das Comemorações dos 140 anos da sua fundação. Foi orador o Prof. António
Vermelho do Corral.
28 - Conferência “Procriação Medicamente Assistida, P.M.A - da resolução de um problema
técnico, à criação de múltiplas questões éticas”, promovida pela Secção de História da Medicina”.
Orador: Prof. Doutor António Manuel Pereira Coelho.
29 - Concerto Sala Portugal promovido pela Galeria Zé dos Bois.
Junho
1 - Mesa Redonda “Fotografar a História”, promovida pela Secção de História. Oradores: Fotógrafos
António Homem Cardoso; Pedro Mónica; Rosa Reis e José Soudo.
3 - Lançamento da Memória 17 “Uma Visão Estratégica para Portugal”, promovido pela Secção de
Ciências Militares. Foi apresentada pelos Generais António Jesus Bispo e António Fontes Ramos.
4 - Ciclo de Conferências “Memórias da Adesão”, promovido pela Comissão Europeia. Foi orador o
Dr. António Martha com o tema “As minhas memórias das negociações da adesão”.
8 - Conferência “Turismo de Cruzeiros em Lisboa: importância e futuro”, promovida pelas Secções
de Turismo e Transportes. Oradores: Dr. Bruno Marcelo e Dr. Barata Moura.
16 - Seminário “A Etnografia e as Belas Artes no contexto Europeu”, promovido pelas Secções de
Etnografia e Artes e Literatura. Vários oradores.
17 - Almoço-Debate “Balanço e actividade de prevenção do branqueamento de capitais e
financiamento do terrorismo em 2014 e novas tipologias de branqueamento de capitais e
financiamento do terrorismo”, promovido pela Secção de Jurisprudência. Foi orador o Dr. Miguel
Trindade Rocha.
18 - Conferência “Duas representações heráldica setecentistas inéditas”, promovida pela Secção de
Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Mestre Marco Sousa Santos.
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19 - Debate/Mesa Redonda “Os contributos da Náutica de Recreio para o Desenvolvimento
Português”, promovido pela Secção de Transportes. Foram oradores: Dra. Maria da Saúde Inácio,
Eng. Sérgio Ribeiro e Dr. Eduardo Almeida Faria.
23 - Conferência “O valor do Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa (1876-2014) para a
História de Portugal” integrado no Ciclo de Conferências das Comemorações dos 140 anos da sua
fundação. Foi orador o Prof. Doutor António Dias Farinha.
24 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea - Trajectos na Arqueologia Lisboeta
Contemporânea”, promovido pela Secção de Arqueologia. Foram oradores: Dra. Inês Mendes da
Silva e Dr. Pedro Braga.
25 - Concerto Sala Portugal - Associação Portuguesa de Apoio à Vitima - APAV
25 - Ciclo de Conferências “Memórias da Adesão”, promovido pela Comissão Europeia, dedicado
ao tema “Os antecedentes e o arranque das Negociações”. Vários oradores.
25 - Conferência “O cripto-judaísmo e a medicina nos secs. XVI e XVII”, promovido pela Secção
de História de Medicina. Orador: Dr. Joshua Ruah.
29 - Conferência “Ceuta 1415 - o Conselho Régio de Alhos Vedros, o último antes da partida de
Lisboa”, promovido pela Secção de História. Orador: Dr. Francisco Noronha dos Santos.
30 - Conferência “Câmara Eclesiástica de Lisboa: alguns contributos para o estudo dos italianos e
famílias de origem italiana em Portugal”, foi orador o Prof. Rui Mendes.
Julho
1 - Conferência “A utilização sustentável do Solo, da Água e da Biodiversidade”, promovido pela
Comissão de Protecção da Natureza. Foi orador o Eng. Eugénio Sequeira.
2 - Seminário “Le Corbusier, no cinquentenário da sua morte” promovido pela Secção de Artes e
Literaturas. Vários oradores.
2 - Lançamento da Revista “Rossio”, promovido pela CML.
16 - Conferência “Sífilis - Impacto social em quatro séculos de história”, promovido pela Secção de
História da Medicina”. Orador: Prof. Doutor Germano de Sousa.
22 a 25 - Congresso Internacional Os Jerónimos no Mundo Luso-Hispânico, promovido pela
Secção da Ordem de Cristo e a Expansão. Vários oradores.
23 - Conferência “Representação mitológica na heráldica castrense”, promovida pela Secção de
Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Mestre José Estevéns Colaço.
28 - Conferência “A Sociedade de Geografia de Lisboa, a Marinha e o Mar” integrado no Ciclo de
Conferências das Comemorações dos 140 anos da sua fundação. Foi orador o Almirante José Bastos
Saldanha.
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Setembro
9 - Conferência “A Sociedade de Geografia de Lisboa e as Ciências Sociais”, integrado no Ciclo de
Conferências das Comemorações dos 140 ano da sua fundação. Foi orador o Prof. Dr. Vermelho do
Corral. No mesmo dia foi apresentado o livro “O Colmeal, a aldeia fantasma”, do autor da
comunicação.
14 - Conferência “Aspectos relevantes e curioso da chegada à Ibéria da primeira expedição marítima
de Cristóvão Colón”, promovida pela Comissão Côrte-Real. Oradores: Engenheiros José e António
Mattos e Silva.
16 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea - Trajectos na Arqueologia Lisboeta
Contemporânea”, promovido pela Secção de Arqueologia. Foram oradores: Dra. Marina
Carvalhinhos, Dr. Nuno Mota e Dr. António Marques.
17 - Ciclo de Conferências “Memórias da Adesão”, promovido pela Comissão Europeia. Foi orador
o Dr. João Salgueiro com o tema “Experiência e ensinamentos da adesão à União Europeia”.
22 - Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas” ,
promovido pela Secção de Ciências Militares. Foi orador o General Valença Pinto com o tema “Um
Mundo em Evolução. A Globalização, a Ordem e os desafios à Governação Colectiva”.
23 - Seminário “Arquivos para a História da Fotografia e dos Fotógrafos em Portugal (sécs. XIX e
XX) ”, promovido pela Secção de Estudos do Património e com colaboração da Secção de Artes e
Literatura. Vários oradores.
24 - Colóquio “A Luz na Estratégia de Conservação do Solo”, promovido pela Comissão de
Protecção da Natureza. Vários oradores.
24 - Conferência “Hospitais Civis de Lisboa; um olhar sobre o passado”, promovido pela Secção de
História da Medicina. Foi orador o Dr. Luiz Damas Mora.
27 - Sessão de Homenagem ao escritor Ramalho de Ortigão. Sala Portugal.
28 e 29 - Congresso 18th FRWG-Fishing through Time, promovido pelo Laboratório de
Arqueociências - DGPC (DEPOF) e EnvArch-CIBIO-InBIO e pela Secção de Arqueologia.
29 - Conferência “O espólio cultural da Sociedade de Geografia de Lisboa: o museu etnográfico e
histórico, a biblioteca, a cartoteca”, integrado no Ciclo de Conferências das Comemorações dos 140
ano da sua fundação. Foi oradora a Profa. Doutora Manuela Cantinho.
Outubro
1 - Lançamento do Livro “Vítor Alves. O Homem, o Militar, o Político”, da autoria de Carlos
Ademar. Foi apresentado pelo Prof. António Sampaio da Nóvoa.
5 - Ciclo de Conferências “História da Administração Pública”, promovido pela Secção de
Administração Pública. Foi orador o Prof. Doutor João Bilhim com o tema: “Do Cameralismo ao
Neo-Weberianismo: Itinerário da Administração pública na Europa continental”.
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7 - Conferência “Os intelectuais portugueses e a questão de Casamansa (1839-1843) ”, promovido
pela Secção de História. Foi orador o Doutor Daniel Estudante Protásio.
13 - Conferência “Ceuta - Uma grande operação anfíbia” integrada nas Comemorações do 6º
Centenário da Tomada de Ceuta (1415). Foi orador do Cte. Filipe Mendes Quinto.
14 - Conferência “Miguel Côrte-Real”, promovida pela Comissão Côrte-Real. Foi orador o Alm.
Henrique da Fonseca.
14 - Seminário “Sítios e materiais: (re)leituras e (re)interpretações” promovido pela Secção de
Arqueologia. Vários oradores.
15 - Conferência “Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) - Uma oportunidade para o
Futuro marítimo de Portugal”, promovido pela Secção de Transportes. Oradores: Dra. Alexandra
Amolly e Dr. Francisco Costa.
19 - Conferência “Timor-Gap: A disputa pelo controlo dos recursos petrolíferos ao largo de TimorLeste”, promovida pela Secção de Jurisprudência. Foram oradores: Dra. Bárbara Alexandre, Dr.
Carlos Watson-Ferreira e Eng. Frederico Barreira.
19 - Conferência “As eleições de 4 de Outubro: comunicação política e cenário pós eleitorais”,
promovida pela Secção de Ciências da Comunicação. Foi orador o Prof. Doutor José Fontes.
20 - Dia Internacional da Redução das Catástrofes, promovida pela Secção de Geografia dos
Oceanos. Vários oradores.
21 - 1º Ciclo de Conferências “A Europa e o Desafio Islâmico”, promovido pela Comissão de
Relações Internacionais. Foram oradores os Prof. Jaime Nogueira e o Sheik Munir que
desenvolveram o tema: “O Islão e o Ocidente: Cooperação ou Conflito?”.
22 - Ciclo de Conferências “Memórias da Adesão”, promovido pela Comissão Europeia. Foram
oradores: Dr. Pedro Ordaz, Dr. Victor Martins, Drª. Marta Melo Antunes e Drª. Teresa Moura, que
desenvolveram o tema: "A União Aduaneira e Relações Externas".
24 - Lançamento do livro de José Rodrigues dos Santos, promovido pela Gradiva.
26 - Conferência “Conservação de primatas não humanos na Guiné: será tarde demais?”, promovida
pela Comissão Africana. Foi oradora a Profª. Doutora Catarina Casanova.
27 - Conferência “Os literatos na SGL”, integrado no Ciclo de Conferências das Comemorações dos
140 ano da sua fundação. Foi orador o Prof. Doutor Mário Avelar.
28 - Conferência “Biogeografia da Cor”, promovida pela Comissão de Protecção da Natureza. Foi
orador o Prof. Doutor Jorge Paiva.
28 - COLÓQUIO “LUSO-BRASILEIRO, Raízes Medievais do Brasil Moderno - Do reino de
Portugal ao Reino Unido de Portugal Brasil e Algarves”, promovido pelas Academias, de Ciências de
Lisboa, Academia de Marinha, Academia Portuguesa da História, pela Comissão de História Militar
e pela Sociedade de Geografia.
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29 - Conferência “As figuras de cera no ensino médico”, promovida pela Secção de História da
Medicina. Foi orador o Prof. Doutor A. Poires Baptista.
30 - Sessão Solene de Abertura do Ano Académico 2015-2016 da Secção de Genealogia, Heráldica e
Falerística. Foi apresentada a Conferência: “Uma teatral patranha heráldico-genealógica vicentina”
pelo Prof. Doutor Paulo Morais Alexandre. Cerimónia Pública do Auto de Entrega do Fundo
Bibliográfico Benito Martinez à Biblioteca da SGL.
Novembro
2 - Ciclo de Conferências “História da Administração Pública”, promovido pela Secção de
Administração Pública. Foi orador o Prof. Doutor Miguel Pereira Lopes com o tema “A Governação
Portuguesa no Brasil do Século XVIII: Análise da Carta do Marquês de Pombal a Joaquim de Mello
e Póvoas, governador do Maranhão em 1761”.
4 - Conferência “Luanda, Cidade (im)Previsível? Governação e transformação urbana e
habitacional: paradigmas de intervenção e resistências no novo milénio”, promovida pela Comissão
Africana. Foi oradora a Profa. Doutor Sílvia Leiria Viegas.
6 - Debate/Mesa Redonda sobre o tema “O porto de Sines e os contentores - Passado, Presente e
Futuro”, promovido pela Secção de Transportes. Foram oradores: Dr. João Franco e Dr. Carlos
Vasconcelos.
9 - Conferência “Uma leitura histórica de Portugal: os desígnios nacionais e as visões
mobilizadoras”, promovido pela Secção de Ciências Militares. Foi orador o Gen. Martins Barrento.
10 - Conferência “Os 140 anos da Sociedade de Geografia de Lisboa, integrado no Ciclo de
Conferências das Comemorações dos 140 ano da sua fundação. Foi orador o Prof. Cat. Luís AiresBarros.
11 - Seminário “Sítios e materiais: (re)leituras e (re)interpretações” promovido pela Secção de
Arqueologia. Oradores: Dras. Mariana Diniz e Joaquina Soares.
12 -Conferência “Penamacor Militar: da restauração à República”, promovido pela Secção de
História. Foi orador o Doutor Augusto Moutinho Borges.
12 - Seminário “A Pintura Mural em Luís Dourdil”, promovido pela Secção de Estudos do
Património. Vários oradores.
16 - Jornada Comemorativa do Dia Nacional do Mar, promovida pela Secção de Geografia dos
Oceanos. Vários oradores.
15 - Ciclo de Conferências “O espaço Nacional -. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”,
promovido pela Secção de Ciências Militares em colaboração com a Comissão Americana. Foi
orador o Doutor Caleia Rodrigues com o tema “A Geopolítica da energia - novos desafios impostos
às Grandes Potências”.
12

16

17 - Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional - Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”,
promovido pela Secção de Ciências Militares em colaboração com a Comissão Americana. Foi
orador o Prof. Doutor Caleia Rodrigues.
18 - Conferência “O palmo no reinado de D. Manuel”, promovida pela Secção de Geografia,
Matemática e Cartografia”. Foi orador o Prof. João Manuel Casaca.
20 - Conferência “Consequências do Fecho da Golada do Tejo” promovida pela Secção de
Transportes. Oradores: Eng. Hidrógrafo Mário Simões Teles (“Morfodinâmica da Região das Barras
do Tejo”) e Engº. José Gonçalves Viana (“Aproveitamento da Restinga no caso do fecho das
Goladas).
23 - Conferência “Um ano após a erupção do Foto em Cabo Verde: uma síntese científica e um olhar
fotográfico”, promovido pela Secção de Geografia, Matemática e Cartografia.
24 - Ciclo de Conferências “Memórias da Adesão”, promovido pela Comissão Europeia, dedicado
ao tema “As Pescas”, foram oradores: Dr. Eurico Monteiro, Dr. Miranda Mendes, Dra. Amélia
Ramalho, Dr. Marcelo de Vasconcelos (testemunho por escrito).
26 - Conferência “Genética Médica em Portugal - um contributo para a sua história”, promovido
pela Secção de História da Medicina. Foi oradora a Profa. Heloísa Santos.
26 - Conferência “O 2º Visconde de Santarém e as principais sociedades geográficas do seu tempo
(1821-1845) ”, promovida pela Comissão Côrte-Real. Foi orador o Doutor Daniel Estudante Protásio.
27 - IV Colóquio Detecção Remota: Observação da Terra, promovido pela Secção de Geografia
Matemática e Cartografia. Vários oradores.
27 - Conferência “O Modelo Económico Chinês”, promovido pelas Secções de Economia e
Indústria. Foi oradora a Dra. Fernanda Ilhéu.
27 - Conferência “A primeira viagem do Chefe do Estado Português a Angola - 1938, comemorada
através duma peculiar memória falerística: A medalha À lealdade dos Portugueses nativos de Angola
1482-1938”, promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Arquitecto
Segismundo Ramires Pinto.
30 - Conferência “Utilização de computador e internet em Portugal, promovido pela Secção de
Ciências da Comunicação. Foi orador o Prof. Doutor João Cardoso da Cruz.
Dezembro
1 - Comemoração do Bicentenário do Congresso de Viena. Foram oradores: Professores António
Vermelho do Corral, José Caleia Rodrigues e João Pereira Neto.
2 - Ciclo de Conferências “História da Administração Pública” promovido pela Secção de
Administração Pública. Foi orador o Professor Doutor Joaquim Caeiro, com o tema “Mouzinho da
Silveira no contexto da Administração Pública contemporânea”.
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3 - Seminário “Luís Chaves (1888-1975) e Sebastião Pessanha (1892-1975), entre a etnografia, a
arqueologia e a salvaguarda patrimonial”, promovido pelas Secções de Arqueologia, Estudos do
Património e Etnografia. Vários oradores.
4 - Conferência “O conflito entre John Fitzgerald Kennedy (35º Presidente dos Estados Unidos da
América) e Portugal - Causas e consequências”, promovido pela Secção Americana. Foi orador o
Prof. Paulino Pereira.
4 - Conferência “Renascimento um período inovador na História da Humanidade, no que concerne à
Medicina na figura de André Vesalius”, promovida pela Comissão Côrte-Real. Foi orador o Prof.
José Ferreira Coelho.
10 - Conferência “Documentos soltos inéditos sobre Gago Coutinho” promovida pela Secção de
História integrada nas Comemorações dos 140 anos da SGL. Foi orador o Doutor Rui Costa Pinto.
11 - Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”
promovido pela Secção de Ciências Militares. Foi orador o Professor Nuno Garoupa com o tema:
“Os desafios Ambientais e Demográficos. Impactos na segurança e no desenvolvimento. As áreas
críticas”.
14 - Seminário “Imagética e conexões mundiais”, promovido pela Secção de Artes e Literatura.
14 - Ciclo de Conferências “Relações Luso-Italianas na época Medieval e Moderna”, promovida
pela Secção de Artes e Literatura. Foi oradora a Profa. Mariagrazia Russo.
15 - Ciclo de Conferências “Memórias da Adesão”, promovida pela Comissão Europeia sobre o
tema “ As Questões Financeiras: livre circulação de capitais; a harmonização fiscal; os recursos
próprios. A Política Regional”. Oradores: Dr. Amílcar Theias, Dr. Jorge Santos, Dr. Madureira Pires.
16 - Comemoração do V Centenário da morte de Afonso de Albuquerque sobre o tema: “Afonso de
Albuquerque e os Estados Islâmicos”. Orador: Cte. Filipe Mendes Quinto.
17 - Conferência “A Era no Litoral Sudoeste - actuações arqueológicas no âmbito do Programa
POLIS”, promovida pela Secção de Arqueologia. Foram oradoras as Dras. Inês Mendes Silva e
Helena Reis.
18 - Conferência “Quinas e Linhagens - algumas reflexões sobre as primitivas armas do Rei de
Portugal”, promovido pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Orador: Dr. David
Fernandes Silva.
3. Boletim
Diretor: Prof. Doutor Óscar Soares Barata.
Foi editado e distribuído aos sócios o Boletim de 2015.
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4. Comissões Gerais e Secções Profissionais
Regista-se a atividade destes órgãos institucionais com base nos relatórios apresentados pelos
respetivos presidentes.
4.1 - Comissão Africana
Presidente: Prof. Doutora Sónia Infante Girão Frias Piepoli
Em reunião realizada no dia 16 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: Doutor José Manuel de Braga Dias
Secretária: Mestre Maria da Luz Ramos
Vice-Secretário: Mestre Afonso Vaz Pinto
Atividades realizadas em 2015 no âmbito da Comissão Africana
1. Conferências Nacionais
•

26 de outubro - Conservação de Primatas não Humanos na Guiné-Bissau: será tarde demais?

Foi oradora a Senhora Profa. Doutora Catarina Casanova, antropóloga, docente no ISCSP,
Universidade de Lisboa e investigadora no CAPP
•

4 de novembro - Luanda cidade (im)previsível? Governação e Transformação Urbana e
Habitacional: Paradigmas de intervenção e resistências no novo milénio.

Foi oradora a Senhora Profa. Doutora Sílvia Leiria Viegas, investigadora na Faculdade de
Arquitetura da Universidade de Lisboa.
2. Conferências Internacionais
Está em preparação a conferência internacional intitulada:
Países Africanos de Língua Portuguesa - quarenta anos de independências, quarenta anos de história.
4.2. Comissão Americana
Presidente: Prof. Doutor José Caleia Rodrigues
A Comissão Americana, em reunião realizada em 21 de Janeiro de 2015, pelas 17h00, na Sala de
Convívio da Sociedade de Geografia de Lisboa, procedeu à eleição da Mesa para o ano em curso,
tendo sido eleitos por unanimidade os seguintes membros:
Presidente: 20473 - Prof. Doutor José Júlio Caleia Rodrigues
Vice-Presidente: 19592 - Dr. José Manuel de Braga Dias
Vice-Presidente: 20174 - Prof. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos
Secretário: 20676 - Dr. Pedro Ferreira de Carvalho
Secretária: 20751 - Prof. Doutora Ruth Elisa Correia da Fonseca da Costa Deus
No âmbito das actividades para 2015 foram realizadas três conferências.
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A primeira, realizada em 17 de Novembro, pelas 17h30, no Auditório Adriano Moreira, foi
promovida pela Secção de Ciências Militares em colaboração com a Comissão Americana.
Esta sessão fez parte integrante do Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional – Envolventes e
Responsabilidades Estratégicas” que a Secção de Ciências Militares se propôs realizar.
A sessão foi introduzida pelo Senhor General João Carlos Geraldes seguindo-se-lhe a comunicação
do Prof. Doutor José Caleia Rodrigues subordinada ao título “Geopolítica da energia - Novos
desafios impostos às grandes potências”.
A comunicação, depois de uma breve apresentação das disponibilidades de energia no mundo, focou
os limites da segurança energética e a dependência a que podem estar sujeitas as grandes potências
com consequências a incidir nas esferas geopolítica e geoestratégica. A terminar apresentou o dilema
da segurança e as consequências ambientais resultantes das aplicações tecnológicas que permitem
aceder a novas origens energéticas.
A 1 de Dezembro de 2015 realizou-se, no Auditório Adriano Moreira, uma sessão comemorativa do
bicentenário do Congresso de Viena de 1815 numa manifestação de cooperação entre a Secção de
Antropologia e a Comissão Americana.
Esta sessão foi aberta pelo Prof. António Vermelho do Corral que apresentou os objectivos do
Congresso de Viena, a que se seguiu uma dissertação do Prof. Doutor José Caleia Rodrigues.
Na sua dissertação, intitulada “O Congresso de Viena de 1815” apresentou as causas e motivações do
Congresso que se seguiu, no tempo, à desastrosa Campanha da Rússia encetada por Napoleão e dos
seus seguintes insucessos que culminaram com a entrada dos Aliados em Paris e a sua incondicional
rendição e posterior envio para exílio. Foi salientado que o Congresso levou a cabo a imposição do
desenho de um novo mapa da Europa e a dinamização da independência das nações sul-americanas.
Não deixou de ser igualmente salientado o Anexo XV da Acta Final do Congresso de Viena de 1815
que contém a “Declaração das Potências relativa à Abolição do Comércio de Escravos”. Nesta
Declaração vários governos europeus apelaram à rápida abolição do comércio de escravos e que,
sucessivamente, todas as potências que possuíssem colónias em diferentes partes do mundo
assumissem o dever de o abolir, fosse por decretos legislativos ou por tratados, ou por qualquer outra
forma de compromisso formal.
A sessão foi encerrada pelo Prof. Cat. João Pereira Neto que chamou a atenção para a extensa
bibliografia existente na Sociedade de Geografia de Lisboa sobre este tema e teve ocasião de citar
documentos que considerou de maior relevância.
A terceira conferência organizada por esta Comissão foi realizada em 4 de Dezembro de 2015, pelas
17h30, na Sala Algarve, sob o tema: “O conflito entre John Fitzgerald Kennedy (35º Presidente dos
Estados Unidos da América) e Portugal - Causas e consequências”.
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Esta conferência foi apresentada pelo Prof. Doutor Engenheiro Jorge Paulino-Pereira que salientou as
enormes dificuldades que Portugal teve que enfrentar nesse período sob administração de J. F.
Kennedy e como, eventualmente, as diversas formas com que as tentou ultrapassar.
Foi considerado o reforço da continuidade de cooperação entre esta Comissão e as outras Comissões
e Secções, nomeadamente com a Secção de Ciências Militares, tendo já agendado novos eventos para
o ano de 2016 no âmbito do Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional – Envolventes e
Responsabilidades Estratégicas”.
4.3. Comissão de Estudos Côrte-Real
Presidente: Prof. Doutor José Manuel Ferreira Coelho
Este ano prosseguimos os mesmos objectivos assumidos na anterior Presidência na determinação, de
dar acolhimento e tentar nova aproximação a todos os elementos desta Comissão a um ideal de:
1 – Fomentar o maior número de interessados das famílias com apelido Côrte-Real, e outras, no
âmbito a esta “Comissão de Estudos”, a uma metodologia de investigação nos 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. Não nos pareceu, este ano lectivo apropriado, em virtude dos sucessivos
e interessantes Cursos, Colóquios, Conferências e outras actividades sobre “Ceuta e a Expansão
Portuguesa”.
3 – É de nossa posição que, o Congresso Internacional Côrte-Real deverá ser realizado em Tavira,
ou em Angra do Heroísmo (Terceira) ou eventualmente em Lisboa, com a periodicidade de 3 em 3
anos.
4 – Uma vez que, este ano a Cidade de Tavira foi homenageada com uma réplica da Pedra de
Dighton, pelo Curso da Armada, Miguel Côrte-Real, propomos à Comissão de Estudos Côrte-Real
que, para o próximo ano 2016, se tome em conta o I SIMPÓSIO “CÔRTE-REAL” em Angra do
Heroísmo (Açores)
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, outras afins e museológicas.
6 – Determinar, que para todas as reuniões desta Comissão, serão avisados os seus membros, pela
secretaria da mesma Sociedade, com antecedência de 2 semanas, com a possibilidade da data na
última semana mensal em curso.
7 – Em cada sessão realizada deverá ser lavrada uma acta.
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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 CôrteReal”, em Revistas e Cadernos da Especialidade, em particular nos da própria Sociedade de
Geografia, Boletim Anual da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, como nos Cadernos
Barão de Arêde (conceituada revista trimestral de notável implantação em Estudos de Genealogia,
Heráldica e Ensaios Históricos relevantes)
Na eventualidade de rigor científico, poderá ser importante a existência de uma Comissão Científica
de Revisão de Trabalhos e Artigos, conferindo maior credibilidade às publicações. (não
ultrapassando três elementos, júris, com obrigatoriedade extra de tutela do Presidente).
10 – Será intenção desta “Comissão de Estudos” o rigor, a investigação, e a divulgação de factos
históricos relevantes, aos feitos e obras dos Côrte-Real, e não só, 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 2015.
No ano de 2015 tiveram lugar na Sociedade de Geografia, cinco reuniões de trabalho, com
elaboração das respectivas actas em: 13 de Janeiro, 21 de Abril, 10 de Setembro, 17 de Novembro e
em 28 de Dezembro do ano em curso,
I - Foram proferidas as seguintes Conferências e Palestras na Sociedade de Geografia de
Lisboa.
Assim:
- No dia 18 de Março de 2015, no auditório Adriano Moreira, os senhores Engenheiros: José Mattos
e Silva e António Mattos e Silva, apresentaram a Conferência “Os conceitos geográficos de Eneas
Silvio Piccolomini (Papa PioII)”. Mesa constituída pelo Presidente da Comissão de Estudos C.R.,
vogais: Dr. João Moniz Campos e Oradores. A apresentação dos conferencistas esteve a cargo do
Prof. Doutor José Manuel M. Ferreira Coelho.
- No dia 18 de Maio de 2015, no auditório Adriano Moreira, o senhor Prof. Doutor José Manuel
Martins Ferreira Coelho apresentou a Conferência: “A ‘Pedra de Dighton’ – seu significado histórico
– valores e contravalores”. Mesa presidida pelo Senhor Presidente da S.G.L. Prof Luiz Aires-Barros,
Vice-almirante Henrique da Fonseca e Dr. João Moniz Campos.
- No dia 14 de Setembro de 2015, na Sala Algarve, os senhores Engenheiros: José Mattos e Silva e
António Mattos e Silva, apresentaram a Palestra “Aspectos relevantes e curiosos da chegada à Ibéria
da primeira expedição marítima de Cristovão Colón”. Mesa presidida pelo Presidente da Comissão
de Estudos Côrte-Real; V/Almirante Henrique da Fonseca e Dr. João Moniz Campos.
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- No dia 14 de Outubro de 2015, na Sala Algarve o senhor V/Almirante Henrique Alexandre Silva da
Fonseca proferiu a palestra “Miguel Côrte-Real”. Mesa presidida por S. Ex.ª Almirante Nuno Vieira
Matias e pelo Presidente da Comissão de Estudos Côrte-Real.
- No dia 26 de Novembro de 2015, na Sala Algarve o senhor Doutor Daniel Estudante Protásio
apresentou a Comunicação “O 2º Visconde de Santarém e as principais sociedades geográficas do seu
tempo” (1821-1845). Mesa presidida pelo Presidente da Comissão de Estudos Côrte-Real.
- No dia 4 de Dezembro de 2015, no auditório Adriano Moreira o senhor Prof. Doutor José Manuel
Martins Ferreira Coelho proferiu a palestra “ O Renascimento período inovador da Ciência não
descurando a arte médica”. Mesa presidida pelo palestrante, acompanhada pela Senhora Prof. Drª
Maria do Sameiro Barroso e pelo Senhor Prof. Doutor Ivo Furtado.
II - Esta Presidência e alguns Membros desta Comissão estiveram activos em diversos eventos.
(Presidências de sessões culturais, Conferências, Visitas guiadas e em Lançamentos de livros.)
Assim:
1- Em 24 de Abril os engenheiros José e António Mattos e Silva, apresentaram no Clube Naval de
Cascais a palestra intitulada: “Cristovão Colón e a sua chegada a Cascais no dia 4 de Março de 1493”
2 - Numa cerimónia religiosa católica, com acompanhamento de Eucaristia e Cânticos Gregorianos,
realizou-se a 11 de Abril deste ano, na Capela da Pousada de São Francisco em Beja, a Investidura de
Cavaleiros e Damas, da Ordem Militar e Hospitalar de São Lázaro de Jerusalém.
Após juramento foram empossados como “Cavaleiros de Justiça” o Presidente da Comissão de
Estudos Corte Real, como os associados Óscar Caeiro Pinto, Fernando Águas e Hugo Miguel Jorge
Águas. Ao senhor arquitecto Luís Soveral Varella, já Cavaleiro de Justiça, e também membro desta
Comissão de Estudos Côrte Real da SGL, foi conferido, a Comendadoria do Alentejo e Algarve do
Grão Priorado de Portugal.
3 – Em 30 de Junho, a convite da Delegação Distrital de Faro da Ordem dos Engenheiros, José
Mattos e Silva apresentou no auditório da dita Delegação a palestra, “Cristóvão Colón e a sua
passagem por Faro em 1493”
4 – A cidade de Tavira procedeu no dia 27 de Julho de 2015 à cerimónia da inauguração da réplica da
Pedra de Dighton (no jardim anexo à margem esquerda do rio Gilão em continuidade à rua João Vaz
Côrte-Real). Em cerimónia solene, estiveram presentes os Membros Camarários da cidade de Tavira,
bem como altas individualidades militares locais, como ainda, da parte da Armada Portuguesa, os
representantes do Curso Miguel Côrte-Real e dignos Almirantes ligados à cultura e história naval.
Fora honroso para a Sociedade de Geografia de Lisboa, a presença da Comissão de Estudos CôrteReal, na locução inaugural, proferida pelo seu Presidente.
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5 – Nas Jornadas Históricas de Tavira na semana que antecedeu a inauguração do monumento, foi
proferido uma palestra alusiva ao tema, pelo Senhor Vice Almirante Henrique da Fonseca, no Clube
de Tavira.
6 – A convite do “IX Seminário de Estudos Históricos sobre o Algarve” em 8 de Agosto, na
Biblioteca Municipal Álvaro Campos, Tavira, foi proferida pelo Prof. Doutor José Manuel Martins
Ferreira Coelho a palestra “A réplica da Pedra de Dighton, oferta à cidade de Tavira. Seu significado
valores e contra valores”.
Foi lembrada, enaltecida e agradecida toda a obra de um antigo membro desta Comissão de Estudos
Côrte-Real, colega, historiador e particularmente amigo, o luso-americano, senhor Dr. Manuel
Luciano da Silva.
7 – Em 21 de Outubro os irmãos José e António Mattos e Silva, apresentaram ao Clube Naval de
Cascais a palestra intitulada “Fernão de Magalhães, agente secreto ao serviço de Portugal”.
8 – Na Academia de Letras e Artes de Portugal (ALA), a 5 de Novembro de 2015, foi proferida a
Conferência histórica “Ruy Gomes da Silva, um grande de Espanha, fidalgo Português que não
conheceu Portugal” pelo Presidente da Comissão de Estudos Côrte Real da Sociedade de Geografia
de Lisboa.
9 – Foi lançada na Ordem dos Médicos de Lisboa (grande auditório), a 10 de Novembro a reedição
do primeiro escrito de 1960, Física Médica, da FML do Professor Doutor José Manuel Martins
Ferreira Coelho. A mesa foi composta pelo Presidente da Secção do Sul da O.M., pelo Dr Pedro
Migueis, Drª. Maria do Sameiro Barroso, Dr. Manuel Gunderson Marques, Engenheiro José Mattos e
Silva e pelo Autor.
10 – No dia 11 de Novembro realizou-se na Universidade Federal de São Salvador da Baia a
apresentação e discussão jurídica do trabalho, do Senhor Conselheiro Bernardo Guimarães Fisher
Nogueira intitulado “Evolução Histórica do Conceito de Documento”.
11 – No dia 20 de Novembro realizou-se a abertura da XII Exposição Colectiva da Academia de
Letras e Artes de Portugal, no Salão Nobre do Hotel Cidadela em Cascais. O Presidente da Comissão
de Estudos Côrte Real apresentou um quadro a óleo de sua autoria “O romper do dia”.
12 - Na Academia de Letras e Artes de Portugal (ALA), a 15 de Dezembro de 2015, foi proferida a
Conferência e Prova de Vinhos “O Vinho como uma preciosidade da Humanidade. – Portugal paraíso
dos vinhos” pelo Presidente da Comissão de Estudos Côrte Real da Sociedade de Geografia de
Lisboa e o senhor Engenheiro Thomaz Lima Mayer.
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III – Outras medidas de Mérito Associadas à Comissão de Estudo Côrte-Real
1 – Reveste-se de mérito e dedicação a atitude da Drª Patrícia Moreno na participação e empenho na
colecta de livros diversos, para a Republica da Guiné-Bissau.
2 - A Comissão de Estudos C-R, felicita e enaltece os elementos directores do Centro de Estudos de
Genealogia e Heráldica Barão de Arêde Coelho, no nome do seu Presidente Arquitecto Luis Soveral
Varella (Barão de Arêde Coelho) bem como do seu Secretário Óscar Caeiro Pinto, ambos membros
da Comissão de Estudos C-R da Sociedade de Geografia de Lisboa, pelo empenho, rigor e divulgação
cultural não só nacional como estrangeira pela revista “Cadernos Barão de Arêde”, de publicação
trimestral. São de louvar os trabalhos publicados nesses Cadernos Nº 3, 4 e 5 autoria de Luís Soveral
Varella, Óscar Caeiro Pinto, Daniel Estudante Protásio e José Manuel Martins Ferreira Coelho.
3 - Reveste-se igualmente de mérito os trabalhos publicados, no Boletim nº 41, da Academia
Internacional da Cultura Portuguesa, dos irmãos José e António Mattos e Silva e de José Manuel
Martins Ferreira Coelho.
IV – Foram propostos para novos Membros desta Comissão de Estudos Côrte-Real, da S.G.L,
os seguintes candidatos:
- Arquitecto Nuno Pinto Leite
- Dr. Fernando Águas
- Dr Hugo Miguel Jorge Águas
V – 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 nº XV desta
Comissão de 17 de Novembro de 2015.
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 e Eng. Carlos João Nunes
Martins.
4.4. Comissão Europeia
Presidente: Embaixador João Rosa Lã
Corpos dirigentes da Comissão em funções:
Embaixador João Rosa Lã - Presidente
Dr. Mário David - Vice-Presidente
Profª Doutora Maria Mongiardim Flor e Almeida – Vice-Presidente
Doutor Miguel Francisco Loureiro de Mattos Chaves – Vice-Presidente
Almirante António Carlos Rebelo Duarte – Secretário
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Embaixador José Carlos Cruz Almeida - Secretário
Actividades
1 - As actividades da Comissão Europeia iniciaram-se com a realização de uma Conferência pelo
Senhor Prof. Doutor Adriano Moreira com o tema “A Europa entre os projectos e as memórias”,
em 10 de Março de 2015.
2 - Com o objectivo de alargar o âmbito das suas actividades e poder contar com a colaboração de
outras entidades que partilham os mesmos objectivos da C.E da SGL, foram estabelecidas as
seguintes parcerias:
-Representação da Comissão Europeia em Lisboa - Dra. Maria de Aires
-Instituto de História Contemporânea da FCSH/UNL - Prof. Doutora Fernanda Rollo e Doutora Alice
Cunha.
3 - Organizou-se e pôs-se em execução o Ciclo de Conferências denominado de “Memórias da
Adesão”, destinado a dar a conhecer à sociedade portuguesa, em geral, e aos sócios da SGL, em
particular, as diversas etapas e episódios vividos pelos intervenientes no processo de preparação e
negociações, que contém as seguintes actividades: (em anexo o Programa completo deste Ciclo que
está em curso até Março de 2016).
Estas sessões são gravadas (meios áudio visuais) e destinam-se a posterior transcrição de forma a dar
corpo a um Livro que será editado como comemoração dos 30 anos de adesão de Portugal ás
Comunidades Europeias.
3.1- Foram realizadas, em 2015, 5 sessões deste ciclo, tendo o mesmo sido inaugurado com a
conferência proferida pelo Dr. António Martha sob o tema “As minhas memórias da Adesão”.
Seguiram-se as mesas redondas dedicadas a “Os antecedentes e o arranque das negociações”, ao
dossier “A União Aduaneira e Relações Externas”, e ainda “As Questões financeiras: livre circulação
de capitais; a harmonização fiscal; os recursos próprios” e “A Politica Regional”. No âmbito deste
ciclo o Dr. João Salgueiro proferiu ainda uma conferência intitulada “ Experiência e ensinamentos da
adesão à União Europeia”.
4 - No âmbito das directrizes emanadas pela Direcção da SGL, designadamente do seu Presidente,
deu-se início a uma colaboração sistemática da Comissão Europeia com outras Comissões e Secções
da SGL, com vista a tornar mais coerente a sua actividade e a explorar as sinergias daí decorrentes.
4.1 Realização por parte da Comissão Europeia, com a colaboração das secções de Economia e da
Indústria da SGL, de um Ciclo de Conferências denominado: “Os Empresários portugueses face à
União Europeia”. No dia 30 de Novembro, realizou-se a primeira sessão dedicada às “Questões
Energéticas”.
4.2 Participação da Comissão Europeia no Ciclo de conferências organizado pela Secção de Ciências
Militares da SGL denominado: “O Espaço Nacional Envolvente e as Responsabilidades
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Estratégicas”. Estão previstas duas conferências da responsabilidade da Comissão Europeia, em que
serão oradores os membros da direcção, Almirante Rebelo Duarte e Doutor Mattos Chaves.
5 - Foi abordada e aprovada a realização de um Ciclo de Conferências sobre “A Europa – passado e
Prospectiva” proposta pelo Vice-Presidente Doutor Mattos Chaves a ter início após o términus do
actual ciclo das Memórias da Adesão.
6.- Foram admitidos por unanimidade os novos Vogais da Comissão Europeia:
- Embaixador António Jacob de Carvalho:
- Embaixador João Pedro Silveira de Carvalho;
7 - No decurso do corrente ano, realizaram-se cinco reuniões de direcção e mais quatro reuniões
plenárias dos vogais da Comissão Europeia.
4.5. 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 uma reunião no dia vinte e seis de
Janeiro.
Nesta sessão foi eleita a 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.
Foram também debatidas as orientações estratégicas para a Comissão, tendo sido acordado que a
agenda temática dos eventos se deveria organizar, durante o ano de 2015, em função do tema:
História e Filosofia da Geografia, e em função da seguinte calendarização.
Eleições da Mesa, Agenda Estratégica
(AE) e Plano de Atividade 2015
Apresentação da AE à Presidência da
SGL
Sessões-Tertúlia

J

F

M

A

M

J

J

S

O

N

D

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

Esta planificação não foi infelizmente cumprida por manifesta indisponibilidade profissional do
Presidente, pelo que, lamentando, manifesta a sua expetativa de que esta Comissão consiga
doravante, com uma outra liderança e coordenação, prosseguir plenamente os seus objetivos.
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4.6. Comissão de Relações Internacionais
Presidente: Major-General Doutor JM Freire Nogueira
1. No decurso do ano de 2015, para além das reuniões internas tiveram lugar diversas
actividades organizadas, ou co-organizadas, pela Comissão de Relações Internacionais (CRI)
nomeadamente, duas reuniões ordinária da sua Direção (21 de janeiro e 23 de setembro) e três
conferências públicas.
a. A 8 de Abril, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se uma primeira conferência/debate,
tendo como tema “A corrida aos Oceanos”, tendo como orador o Vice-almirante
António Silva Ribeiro. A conferência foi muito concorrida e terminou com um vivo
debate sobre atemática em apreço.
b. A 13 de Maio, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se em colaboração com a Secção
de Ciências Militares, uma segunda conferência sobre o tema: “As ameaças globais e
a segurança interna: evolução para um novo paradigma”, tendo sido oradores o
Major-General Vieira Borges e o Intendente Luís Elias. A conferência foi muito
concorrida, e suscitou da audiência inúmeras questões e um acesso debate.
c. A 21 de Outubro, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se uma quarta conferência e
última no presente ano, que constituiu também a 1ª Conferência do Ciclo“ A Europa e o
Desafio Islâmico“ a realizar em 2015/16 que contou com a presença do Professor Doutor
Jaime Nogueira pinto e do Sheik Munir (em sua substituição e por impedimento deste
esteve presente ….) sobre o tema “O Islão e o Ocidente: Cooperação ou Conflito?”.
Sessão muito interessante, com boas comunicações e auditório cheio.
2. A Direção da CRI em 2015 foi composta pelos seguintes membros:
Presidente:

20391 - Major-General Doutor José Manuel Freire Nogueira

V/Presidente:
V/Presidente:
V/Presidente Executivo:
Secretário:

19614 - Prof. Doutor Manuel Jorge Mayer de Almeida Ribeiro
19938 – Prof. Doutor Armando M. B. Marques Guedes
20577 - Embaixador Eurico Paes
20599 - Tenente-Coronel Doutor Luís Manuel Brás Bernardino

3. Em 31 de Dezembro de 2015, a CRI era composta pelos seguintes membros, abaixo listados
por ordem de antiguidade como sócios da SGL:
17580 Embaixador

Francisco José Laço Treichler Knopfli

18265 Almirante

Henrique Alexandre Silva da Fonseca

18533 Comandante

Orlando Luís Saavedra Temes de Oliveira

19419 Prof. Doutor

Nuno Gonçalo de Carvalho Canas Mendes

19561 Tenente-Coronel Francisco Miguel Gouveia Pinto Proença Garcia
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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
20681 Coronel

Francisco Manuel Guimarães Henriques da Silva
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

4.7. Comissão de Protecção da Natureza
Presidente Eng. João Caldeira Cabral
O ano de 2015 iniciou-se com a reunião ordinária, realizada a 22 de Janeiro, onde foi aprovado o
relatório das actividades do ano anterior e o programa de actividades para o 1º semestre.
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Na mesma data tomou posse a Mesa, reconduzida em votação no final do ano anterior, com a
seguinte constituição: Eng. João da Fonseca Caldeira Cabral (presidente), Eng. Eugénio Meneses
Sequeira (Vice-presidente), Eng. Joaquim José Elias Gonçalves (Secretário), Prof. Eng. Miguel
Azevedo Coutinho e Prof. Doutor Carlos Manuel Piteira (Vice-Secretários).
No final do semestre realizou-se nova reunião ordinária tendo sido aprovado o programa de
actividades para o 2º trimestre.
Integrado nas comemorações do “Ano Internacional do Solo” foi realizada uma conferência
intitulada “A utilização sustentável do solo, da água e da biodiversidade” proferida pelo Vogal Eng.
Eugénio Meneses Sequeira.
Em 24 de Setembro, a Comissão de Protecção da Natureza e a Sociedade Portuguesa da Ciência do
Solo promoveram a realização de um colóquio, integrado nas comemorações dos Anos Internacionais
da Luz e do Solo, tendo como titulo “A Luz na Estratégia de Conservação do Solo “, com as
seguintes comunicações:
– A estratégia Europeia e Nacional sobre a protecção do solo – Directiva Quadro – Lei de Bases
– Prof. Carlos Alexandre - Presidente da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo;
– A Luz no Zonamento de Aptidão do uso do Solo – Eng.º João da Fonseca Caldeira Cabral –
CPN/SGL
– A Pastagem Biodiversa em Montado – Resiliência do Sistema face às Alterações Climáticas –
Eng.º David Crespo – Fertiprado
– Alterações climáticas e a Desertificação – A degradação do Solo – Eng.º Lúcio do Rosário –
Comissão Nacional de Coordenação de Combate à Desertificação;
– Mesa Redonda - Participantes: Oradores Convidados
Em 28 de Outubro, integrada nas comemorações do Ano Internacional da Luz, promovidas pela
ONU, realizou-se em uma conferência intitulada “Biogeografia da Cor” proferida pelo Vogal Prof.
Doutor Jorge Paiva, biólogo, do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra.
Em 17 de Dezembro realizou-se uma reunião ordinária onde foi reconduzida a Mesa e apreciada a
programação de actividades para o ano de 2016.
A Mesa reuniu regularmente num ritmo próximo do mensal.
4.8. Secção de Administração Pública
Presidente: Professor Doutor João Faria Bilhim
No seu quarto ano de funcionamento a Secção de Administração Pública iniciou um Ciclo de
Conferências subordinado ao tema “História da Administração Pública”, dentro do qual se realizaram
dois eventos:
1. Conferência “Do Cameralismo ao Neo-Weberianismo: Itinerário da Administração pública na
Europa continental”, proferida no dia 05 de outubro de 2015 às 17h30m pelo Professor
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Doutor João Bilhim, Professor Catedrático do Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas da Universidade de Lisboa e Presidente da CRESAP;
2. Conferência “A Governação Portuguesa no Brasil do Século XVIII: Análise da Carta do
Marquês de Pombal a Joaquim de Mello e Póvoas, governador do Maranhão em 1761”,
proferida no dia 02 de novembro de 2015 às 17h30m pelo Professor Doutor Miguel Pereira
Lopes, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa.
Na primeira destas conferências, o Professor João Bilhim discorreu sobre a evolução histórica dos
pressupostos da Administração Pública numa perspectiva comparada entre países europeus e também
com os EUA, integrando igualmente factores culturais e o seu impacto nas características actuais da
Administração Pública nos diferentes países, nomeadamente na comparação entre a “Europa do Sul”
e a “Europa do Norte”.
Na segunda conferência, o Professor Miguel Pereira Lopes analisou o caso da Governação Pombalina
como um caso de equilíbrio produtivo entre os três tipos de autoridade do Sociólogo Max Weber:
burocrático, tradicional e carismático. Foi ainda debatido como é que esta estrutura de governação
permitiu uma recuperação eficaz do Terramoto de 1755, bem como da potencial aplicação desse
modelo de governação à actualidade.
Ambras as conferências se inseriram no Ciclo de Palestras subordinado ao tema “História da
Administração Pública”, que a Secção de Administração Pública organizou em 2015 e que se
estenderá ao longo do ano de 2016, onde se contará novamente com oradores de elevada reputação
nacional e internacional.
4.9 Secção de Antropologia
Presidente: Prof. Dr. António Vermelho do Corral
O Presidente da Secção disponibilizou todo o seu apoio às solicitações que lhe foram dirigidas, em
diferentes áreas, no âmbito do normal funcionamento da instituição.
Do mesmo modo representou a secção nos eventos levados a cabo pela generalidade das Comissões e
Secções.
Das realizações levadas a efeito pela Secção são de registar especialmente as seguintes:
- Em 18 de Maio – O Presidente da Secção foi convidado para proferir a conferência de abertura da
Semana Cultural levada a efeito pelo Instituto Superior de Educação e Ciência (ISEC) que decorreu
de 18 a 24 do mês, tendo dissertado sobre o tema «Cultura Mediterrânica – Portugal de Norte a Sul.
A unidade na diversidade no âmbito do património cultural material e imaterial».
- Em 9 de Setembro. O Presidente da Secção proferiu a conferência «A Sociedade de Geografia de
Lisboa e as Ciências Sociais», na Sala de Convívio, integrada no ciclo de conferências com que a
Sociedade no decurso do ano pretendeu comemorar os 140 anos da sua fundação.
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- O evento foi continuado com a apresentação do livro «O Colmeal, a aldeia fantasma. Figueira de
Castelo Rodrigo. A verdade factual», da autoria do Presidente da Secção, onde se desenvolve um
acontecimento ocorrido em 1957, simultaneamente social, jurídico e político, que no cumprimento de
uma decisão judicial de despejo uma quinta/lugar ficou, até ao presente, totalmente despovoada.
Estiveram presentes, além de outras individualidades, o Presidente da Câmara Municipal do concelho
de Figueira de Castelo Rodrigo, Dr. Paulo Langrouva, os órgãos sociais da Associação dos Naturais e
Amigos do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo e o Grupo Coral e Etnográfico do mesmo
concelho que apresentou o folclore da sua região e um conjunto de fados. Teve lugar um Porto de
Honra que culminou com uma ceia, tudo num ambiente de grande animação, salutar convívio e
fraterna camaradagem, que se prolongou até cerca da meia-noite.
- Em 17 de Outubro. 1ªs. Jornadas para a Salvaguarda do Património Imaterial do Algarve, que se
realizaram na Biblioteca Municipal de Tavira, com organização da Associação Portuguesa para a
Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, apoio da Câmara Municipal de Tavira e colaboração
das C. M. de Loulé, Silves, Castro Marim, Olhão, V. R. Santo António e Albufeira, Parque Natural
da Ria Formosa, Edições Colibri, PPORTODOSMUSEUS, Tradisom, Universidade do Algarve,
Universidade Lusófona e Sociedade de Geografia de Lisboa, através da Secção de Antropologia
representada pelo seu Presidente, que moderou o IV painel e presidiu à apresentação do Presidente da
Associação Internacional de Paremiologia, Prof. Doutor Rui João Baptista Soares, que dissertou
sobre «Proverbialidades Populares Algarvias».
- Em 18 de Outubro. Continuação das Jornadas supra com programa especial em Loulé,
especialmente nas aldeias de Alte e Vale Judeu, com apresentação de comunicações, visita ao Centro
de Estudos Ataíde Oliveira, contacto com as populações locais, despiques cantados e com cantigas
narrativas tradicionais de humor, requestro e zombaria; e exposição sobre o «Ciclo do Esparto», com
a intervenção de mestres esparteiros.
- No dia um de Dezembro em reunião da secção o Presidente fez um balanço da actividade
desenvolvida durante o corrente ano, a constar do Relatório anual. Procedeu-se em seguida a eleições
para o próximo ano de 2016, mantendo-se a constituição da mesma mesa. Foram apresentadas
propostas de possíveis realizações a levar a cabo no próximo ano.
- No mesmo dia um de Dezembro. Realização conjunta da Secção de Antropologia e da Comissão
Americana. Comemoração do Bicentenário do Congresso de Viena (1815-2015) numa perspectiva da
Antropologia do Estado, tendo como oradores:
- o Presidente da Secção que esquematizou a sua intervenção à Cronologia: 1814: Capitulação de
Paris, Abdicação de Napoleão Bonaparte, Primeiro Tratado de Paris, Começo do Congresso de
Viena; 1815: Batalha de Warteloo, Segundo Tratado de Paris, Fim do Congresso de Viena, Formação
da Santa Aliança.
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- o Presidente da Comissão Americana Professor Doutor José Caleia Rodrigues na sua dissertação
apresentou as causas e motivações do Congresso que se seguiu, no tempo, à desastrosa campanha da
Rússia encetada por Napoleão e dos seus seguintes insucessos que culminaram com a entrada dos
Aliados em Paris e a sua incondicional rendição e posterior envio para o exílio. Foi salientado que o
Congresso levou a cabo a imposição do desenho de um novo mapa da Europa e dinamizou a
independência das nações sul-americanas. Foi igualmente salientado o Anexo XV da Acta Final do
Congresso que contém a Declaração das Potências relativa à Abolição do Comércio de Escravos.
Nesta Declaração vários governos europeus apelaram à rápida abolição do comércio de escravos e
que, sucessivamente, todas as potências que possuíssem colónias em diferentes partes do mundo
assumissem o dever de o abolir, fosse por decretos legislativos ou por tratados, ou por qualquer outra
forma de compromisso formal.
Encerrou a sessão o Prof. Catedrático. João Pereira Neto, Secretário Perpétuo da SGL, que titulou a
sua intervenção «1815-2015 – No 2º. Centenário do Congresso de Viena. Uma perspectiva dentro do
âmbito da Antropologia do Estado e da Geopolítica». Partindo de uma análise conceptual de Estado e
de Sociedade civil pôs em evidência a perspectiva geopolítica de muitas decisões tomadas no
Congresso, particularmente no que se refere à alteração de fronteiras. Chamou ainda a atenção para a
extensa bibliografia existente na Sociedade de Geografia de Lisboa sobre este tema e teve ocasião de
citar documentos que considerou de maior relevância.
- No dia 5 de Dezembro. Sessão Cultural na Ericeira, numa celebração conjunta do Instituto de
Cultura Europeia e Atlântica (ICEA) e da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), na sequência da
existência de um protocolo comum entre ambas as instituições. A sessão tinha como tema
«Património Cultural, do local ao nacional». O encontro iniciou-se com um almoço de
confraternização e diálogo, integrando elementos de ambas as instituições, na melhor instalação
hoteleira local. O evento prosseguiu no Auditório da Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, com o
seguinte programa:
- Abertura da sessão pelos Presidentes do ICEA Dr. José Luís Viegas Freitas e da SGL Professor
Doutor Luís Aires-Barros, que se referiram à importância do evento, à diversidade das comunicações
e ao valimento do património material e imaterial da cultura local e nacional.
Seguiu-se a apresentação das seguintes comunicações:
- «Património – dos sentidos aos sentimentos», pelo Professor Doutor Eduardo Lourenço;
- «Os Carrilhões do Convento de Mafra», pelo Dr. Mário Pereira, Director do Palácio Nacional de
Mafra;
- «Da Oralidade ao Simbólico, integrando a realidade. Rito propiciatório de um processo de cura
em medicina popular», pelo presidente da Secção;
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- «O Museu da Sociedade de Geografia de Lisboa: peça importante do património cultural material
e imaterial da nação», pela Professora Doutora Manuela Cantinho, Curadora do Museu Etnográfico e
Histórico da SGL.
No encerramento usaram novamente da palavra os Presidentes das instituições organizadoras do
evento. De registar, para além do enorme interesse manifestado pelo número e qualidade de
presenças no auditório, o facto de esta sessão, que incluía uma componente local (parceria com o
Agrupamento de Escolas da Ericeira), ser reconhecida como acção de curta duração pelo Centro de
Formação da Associação de Escolas Rómulo de Carvalho.
4.10. Secção de Arqueologia
Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins
Em 2015, aprofundou-se a abordagem inter e transdisciplinar da Secção, realizando-se actividades
em estreita colaboração com outras instituições. Progrediu, em simultâneo, com uma série semestral
de Seminários temáticos, ao mesmo tempo que se iniciaram dois ciclos de conferências e se
promoveu o primeiro Seminário em parceria com outras Secções da SGL.
Os eventos registaram uma afluência expressiva, entre as trinta e as oitenta 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 um novo ciclo de conferências Arqueólogos e
Arqueologia – de ontem e de hoje, somando-se-lhe outras iniciativas reveladoras da intensa
actividade da Secção:
- 17 de Março – Conferências de Luís Miranda Pereira e Carlos Alberto Mendes (Associação “Terras
Quentes”), Albino dos Santos Pereira Lopo: o homem, a obra, o militar, o arqueólogo, no âmbito do
ciclo Arqueólogos e Arqueologia – de ontem e de hoje.
- 25 de Março - Conferência de Sandra Brazuna e António Carlos Valera (ERA Arqueologia),
Arqueologia da auto-estrada do Baixo Alentejo: intervenções mais significativas do Neolítico ao
Período Moderno, integrada nos «Encontros ERA».
- 29 de Abril – 9.º Seminário da Secção de Arqueologia da SGL, Arqueologia e seus públicos –
comunicar, divulgar e preservar a memória.
- Joaquina Soares (Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal), Museus, investigação
e desenvolvimento: para uma biografia do MAEDS.
- Luís Raposo (Museu Nacional de Arqueologia), Museus e Grupos de Amigos: o exemplo do Museu
Nacional de Arqueologia.
- Mário Antas (Museu Nacional de Arqueologia), Arqueologia e seus públicos: comunicar, divulgar
e preservar a memória.
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- José Morais Arnaud (Associação dos Arqueólogos Portugueses), A Associação dos Arqueólogos
Portugueses e a divulgação da actividade arqueológica.
- João Luís Cardoso (Universidade Aberta), O Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de
Oeiras (Câmara Municipal de Oeiras): vinte e sete anos de investigação, divulgação e valorização
do património arqueológico de Oeiras.
- Catarina Viegas (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa), Comunicação em
Arqueologia. Mensagens e destinatários: o caso da UNIARQ.
- Miguel Serra e Eduardo Porfírio (Palimpsesto), A Educação Patrimonial no Projecto Arqueológico
do Outeiro do Circo (Beja): divulgar, envolver, preservar.
- 20 de Maio - Conferência de António Carlos Valera (ERA Arqueologia), Grandes recintos de
fossos no interior alentejano: dados actuais e implicações sociais e territoriais, integrada nos
«Encontros ERA».
- 24 de Junho – Conferências do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta
Contemporânea.
- Inês Mendes da Silva (ERA Arqueologia), O bairro das Olarias da Mouraria: um espaço de fusão
de culturas.
- Pedro Braga (ERA Arqueologia), Preservação de estruturas arqueológicas em contexto
habitacional: problemas e soluções a partir da experiência do Núcleo Arqueológico da Rua dos
Correeiros.
- 16 de Setembro – Conferências do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta
Contemporânea.
- Marina Carvalhinhos (Centro de Arqueologia de Lisboa – DPC/DMC/CML) e Nuno Mota (Centro
de Arqueologia de Lisboa – DPC/DMC/CML), Muralhas, torres e aproveitamento hidráulico: novas
leituras da “Cerca Velha”.
- António Marques (Centro de Arqueologia de Lisboa – DPC/DMC/CML) e Raquel Santos
(Neoépica, Arqueologia e Património), Terraços do Carmo (2013/2015), dinâmicas urbanas:
aterros, desaterros e os finados vivos.
- 28, 29 e 30 de Setembro – acolheu, a pedido do LARC (Laboratório de Arqueociências da DGPC),
o Congresso Internacional “FISHING THROUGH TIME. Archaeoichthyology, Biodiversity,
Ecology and Human Impact on Aquatic Environments.”
- 14 de Outubro –10.º Seminário (e início de novo ciclo de conferências) da Secção de Arqueologia
da SGL, Sítios e materiais: (re)leituras e (re)interpretações.
- Rui Boaventura (Uniarq-Universidade de Lisboa / CMOdivelas), Rui Mataloto (UniarqUniversidade de Lisboa / CMRedondo) e Diana Nukushina (Uniarq-UL) e Marco Andrade (Uniarq31
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Universidade de Lisboa), A anta de Nossa Senhora da Conceição dos Olivais (Estremoz): espólio
velho, questões actuais.
- João Carlos Senna-Martinez (Uniarq - Universidade de Lisboa), A Perdida Orca da Lapa do Lobo,
reencontrada mais de um século depois.
- Ana Margarida Arruda (Uniarq – Universidade de Lisboa), Revisitando Chões de Alpompé.
- José Carlos Quaresma (FCT / FCSH-Universidade Nova de Lisboa), Contextos tardios de Olisipo:
o caso das Escadinhas de São Crispim.
- Catarina Tente e Sofia Pereira (Inst. Estudos Medievais – FCSH – Universidade Nova de Lisboa),
Sepulturas e necrópoles no território rural medieval de Viseu. Revisitar velhos sítios com novas
interpretações.
- 11 de Novembro – Conferências do ciclo Sítios e materiais: (re)leituras e (re)interpretações.
- Mariana Diniz (Uniarq - Universidade de Lisboa), The Pros and Cons of HitchHiking.
- Joaquina Soares (Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal / Uniarq –
Universidade de Lisboa), Economias do Mar e Neolitização da Costa Sudoeste.
- 3 de Dezembro – Seminário em parceria com a Secção de Estudos do Património e a Secção de
Etnografia, Luís Chaves (1888-1975) e Sebastião Pessanha (1892-1975), entre a etnografia, a
arqueologia e a salvaguarda patrimonial.
- Maria Helena Correia Samouco (Sociedade de Geografia de Lisboa), Perfis de Luís Chaves e
Sebastião Pessanha.
- Maria Barthez (FCSH – Universidade Nova de Lisboa), Etnografia e Cultura Popular: as lições de
Luís Chaves (1956-57).
- Ana Ávila de Melo e Lívia Cristina Coito (Museu Nacional de Arqueologia), Luís Chaves em Santa
Vitória do Ameixial. O encontro entre a arqueologia e a etnografia.
- Ana Cristina Martins (FCT / Instituto de História Contemporânea - NOVA – CEHFCi - U.Évora),
Luís Chaves e Sebastião Pessanha: dois etnógrafos entre arqueólogos.
- 17 de Dezembro – Conferência de Inês Mendes da Silva (ERA Arqueologia) e Helena Reis (ERA
Arqueologia), A ERA no Litoral Sudoeste – actuações arqueológicas no âmbito do Programa POLIS.
Prosseguiu-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.
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Nos termos estatutários, procedeu-se à eleição da Mesa para 2016, a 17 de Dezembro de 2015, tendo
sido reconduzidos os seguintes Vogais:
Presidente: Doutora Ana Cristina Martins
Vice-Presidente: Prof. Doutor João Carlos Senna-Martínez
Secretária: Mestre Ana Ávila de Melo
4.11. Secção de Artes e Literatura
Presidente: Profa. Doutora Maria João Pereira Neto
De acordo com os objectivos traçados na primeira reunião da secção realizada no dia 5 de Janeiro de
2015, a secção de Artes e Literatura envolveu – se no 5º Ciclo de Conferências Luso italianas –
Circulação de mercadorias, pessoas e ideias (séculos XV – XVIII) promovido pelo CHAM e que
decorreu no Instituto Italiano de Cultura, Centro de História de Além Mar, Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, Gabinete de Estudos Olissiponenses, Academia de Marinha e Embaixada de
Itália, entre Junho de 2015 e Janeiro de 2016.
Neste contexto, e pese o facto de ter sido anulada pela indisponibilidade do orador uma das sessões
agendadas. Deste modo decorreram as seguintes conferências na Sociedade de Geografia de Lisboa:
•

30 de Junho de 2015 pelas 17h30 “Câmara Eclesiástica de Lisboa: alguns contributos para o
estudo dos italianos e famílias de origem italiana em Portugal” proferida pelo Sr. Prof. Rui
Mendes (Investigador, CDIRF)

•

14 de Dezembro de 2015 pelas 17h30, na Sala Algarve, sobre o seguinte tema: “Fundos da
Biblioteca Nazionale de Roma: manuscritos de interesse para a cultura portuguesa” proferida
pela Sra. Profa. Mariagrazia Russo

Numa iniciativa conjunta com a Secção de Etnografia decorreu 16 de Junho entre as 15 e as 19 horas
um Seminário/ colóquio subordinado ao tema A Etnografia e as Belas Artes no contexto Europeu
com o seguinte programa:
15h00 – Abertura pelo Sr. Presidente da Sociedade de Geografia Prof. Doutor Aires de Barros
15h10 – Prof. Doutor João B. N. Pereira Neto “ Da Academia do Nu e da Escola de Belas Artes de
Lisboa, aos reformados que se dedicam à Pintura num concelho do Barlavento Algarvio - Reflexões
de um Antropólogo Cultural”
15h40 – Mestre Dr. José Fernando Reis Oliveira “ O pintor catalão D. Luis Vermell y Busquets em
Elvas”
16h10 – Profª. Doutora Ana Cristina Martins “A imagética do Grand Tour e o poder da ruina
Arqueológica (sec. XVIII-XIX)
16h40 – Dr. Vitor Escudero “Usos, Costumes e Tradições Europeias no Ex-Librismo”
17h10 – Profª. Doutora Maria João Pereira Neto “Arte e cidade - visões do quotidiano no contexto
das «modernidades»
33

37

17h40 – Mestre Drª Maria Helena Correia Samouco “Etnografia Arte e Cultura na Sicília.
Memórias de viagens”
Dia 2 de Julho organizou-se um Seminário subordinado ao tema Le Corbusier :no cinquentenário da
sua morte, com organização científica da presidente da Secção, entre as 15 e as 19 horas , com o
seguinte programa:
•

Sessão abertura com a Presidente da Secção – Profª Doutora Maria João Pereira Neto

•

Professor Dr Pedro Cortesão Monteiro _ LC e as outras máquinas: formas e retórica

•

Professor Dr Jorge Nunes – O projecto OBUS na Arquitectura e na cidade do Pós Guerra

•

LC visto por alunos da Faculdade de Arquitectura de Lisboa:

•

Le Corbusier e a cor - Catarina Garcias Soares, Diogo Neto Damas, Leonor Pinheiro Torres

•

A unidade de habitação de Marselha – influências em Portugal - Daniela Figueiredo, Diana
Garcia Pereira, Melissa Àvila Jorge, Tatiana Pires dos Santos

•

A Unidade de habitação de Marselha nano condensador Social- Ana Filipa Lopes, Bruno
Santiago, Catarina Reis, João Castro.

•

Professora Drª Raffaella Maddalluno – Diário e Projecto: a viagem como prática.

•

Arquitecto Fernão Simões de Carvalho e Professor Drª Manuela da Fonte – Le Corbusier e a
cidade.

No dia 14 de Dezembro e com a colaboração do Centro de História da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa/Programa de Estudos Imagética, e da Universidade de Évora, Programa de
Doutoramento em Teoria Jurídico – Política e Relações Internacionais sob a coordenação científica
da Professora Drª maria Leonor Garcia da Cruz, realizou – se um dos Seminários Imagética e
Conexões Mundiais, entre as 16 h e as 18h e 30 m.
Com o seguinte programa:
• Maria Leonor García da Cruz- Ceuta na economia da dinâmica ideológico‐institucional de
Portugal. Para uma reflexão historiográfica

•
•

Dr Welber Carlos Andrade - Imagens dos sertões em Angola e América Portuguesa, séculos
XVI‐XIX

Doutor Alberto Oliveira Pinto - Para uma história cultural das representações imagéticas de
Angola

•

Professor Dr Silvério Rocha e Cunha -Civilização do Universal e Globalidade. Contributo do
pensamento de Léopold Senghor para uma crítica da contemporaneidade
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4.12. Secção de Ciências da Comunicação
Presidente: Prof. Doutora Paula Espírito Santo
Como nota prévia começamos por referir que a Secção de Ciências da Comunicação foi
constituída a 14 de Julho de 2014. Esta secção 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.
1. Actividades
A actividade da secção no ano civil de 2015 foi marcada por um conjunto de sessões com
diversos convidados, os quais trouxeram à SGL e à secção um conjunto de assuntos estimulantes, da
actualidade no âmbito das múltiplas áreas de encontro com a área da comunicação. Foram realizadas
as seguintes conferências:
1.1.

31 de Março de 2015, “Comunicação Política”. Conferência proferida pela Senhora
Deputada Mónica Ferro. A experiência parlamentar e a formação em relações
internacionais da convidada foram o mote para uma participada e estimulante
conferencia.

1.2.

19 de Outubro de 2015 , “As eleições de 4 de Outubro: comunicação política e cenário
pós eleitorais.”. Conferência proferida pelo Senhor Prof. Doutor José Fontes. Nesta
conferência foi analisada a actualidade nacional, numa perspectiva de comunicação
bem como sociológica, a propósito das eleições que ocorreram a 4 de Outubro de
2015.

1.3.

30 de Novembro de 2015: “Utilização de computador e internet em Portugal, 19972014”. Conferência proferida pelo Senhor Prof. Doutor João Cardoso da Cruz. Nesta
conferência optou-se por um tema transversal à comunicação e à sociedade actual e
com interesse particular na comunicação.

2. Divulgação
Para além dos canais normais que a SGL utiliza para a divulgação das suas actividades,
optámos por promover nas redes sociais, e concretamente no Facebook as actividades desta secção.
O retorno foi bastante positivo, atingindo dezenas de respostas de apoio. Consideramos que a
estratégia de divulgação da SGL e desta secção, em particular, a que procedemos nas redes sociais
contribuiu bastante para reforçar a visibilidade e a notoriedade da SGL junto de vários públicos e
para atrair novos sócios para a SGL.
3. Novos sócios
Fizemos um esforço importante para a atracção de novos sócios, alguns que manifestaram interesse
em se juntar à SGL e outros que mostraram perseverança e não desmobilizaram até à aceitação da sua
proposta, ao final de vários meses, tais como o Senhor Professor Doutor Artur Rocha Machado.
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4.13. Secção de Ciências Militares
Presidente: General João Carlos Geraldes
Como preâmbulo deste Relatório é oportuno relembrar, em breve síntese, a evolução dos Projectos de
longa duração que, sem prejuízo de outras iniciativas, têm vindo a constituir a prioridade dos
trabalhos da Secção nestes últimos quatro Anos.
Em 2012, pareceu-nos oportuno debater factos que iam surgindo no nosso País e que se nos
afiguravam como condicionantes da eficácia do vector militar da Estratégia de Defesa. Objetivámonos, então, no que entendíamos ser o cerne da questão que se nos colocava – o relacionamento entre
o poder político e as Forças Armadas. Foi assim que nos empenhámos no desenvolvimento de um
projecto intitulado “Os Órgãos de Soberania e a Instituição Militar – o Caso Português”. O texto
produzido pela Secção, conjuntamente com um outro “Ajustar-se à Globalização”, da autoria do
saudoso Professor Soares Barata, foram enviados à que ficou conhecida como Comissão Fontoura, a
pedido desta, como contributo da SGL para os estudos em curso sobre a revisão do Conceito
Estratégico de Defesa Nacional.
No Ano seguinte, entendeu a Secção dar continuidade ao trabalho, ampliando-o e aprofundando-o
num domínio mais amplo a que chamámos “Repensar Portugal numa Perspectiva de Segurança e
Defesa”. Este Projecto foi articulado em três grandes grupos de questões, a saber: “O Quadro
Estratégico Global - a Política de Segurança e Defesa Europeia”, “Os Espaços Estratégicos de
Interesse Nacional – a Segurança e Defesa de Portugal no Espaço Europeu” e “Possibilidades e
Constrangimentos para a Estratégia Nacional - o Contributo do Vector Militar da Defesa”. O trabalho
desenvolvido em torno destas questões deu origem, numa primeira fase, em 2014, a um documento
que intitulámos “Uma Visão Estratégica para Portugal”. Por decisão da Direcção da SGL, o texto,
enriquecido com um prefácio do Presidente da Sociedade de Geografia, Professor Luís Aires Barros,
foi, posteriormente, publicado como Memória da SGL com o número 17 desta Colectânea.
No Ano corrente, a Secção decidiu fechar este ciclo de estudos, focando-se nas possibilidades abertas
e nas limitações que se colocam a um competente, realista e útil exercício por Portugal de estratégias
que dêem atempadas respostas à afirmação dos seus interesses vitais e à assunção das inerentes
responsabilidades como Actor credível no Sistema de Relações Internacionais. Dando continuidade à
deliberação já tomada em 2014, a Secção definiu como prioridade, para 2015, o Projecto intitulado
“O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”. Nele, procura-se descodificar o
muito hostil e volátil, actual ambiente estratégico, em que predominam os efeitos nocivos da
imprevisibilidade, da aleatoriedade e da indefinição na natureza, ritmo e intensidade dos conflitos e
das ameaças. Circunstâncias estas que se afigura deverem aconselhar os responsáveis pela Política e
pela Estratégia nacionais a optimizar as oportunidades oferecidas pelo espaço físico e humano
nacional, mantendo bem presentes a componente irracional da violência e a necessidade de reforçar a
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vigilância, a cautela, a vontade e a perseverança, indispensáveis à flexibilização exigida pelas
contingências estratégicas.
Porque entendemos que a sinergia resultante do saber transversal constitui um factor potenciador
nestes trabalhos da SGL, em todo este percurso procurámos, sempre, com forte apoio da Direcção, o
concurso das Comissões e Secções da nossa Sociedade. É grato sublinhar a disponibilidade das
Comissões Europeia e de Relações Internacionais e da Secção de Economia que, do antecedente nos
acompanham neste propósito, às quais, de forma muito gratificante, se juntam, agora, entre outras, as
Comissões Americana e Asiática e as Secções de Transportes, de Estudos Luso-Árabes e de
Geografia dos Oceanos.
Os fins a atingir com este Projecto, cujo desenvolvimento se prolongará por 2016, são sintetizáveis
numa procura de definir, para o nosso País, modos de acção estratégica que concorram,
sustentadamente, para a prossecução dos objectivos vitais fixados. A acção estratégica deverá ser
desenvolvida, então, no quadro de uma Estratégia Nacional que, alicerçada na vontade que introduz
conteúdo no potencial, satisfaça ajustados critérios, quer de compatibilidade com os recursos
disponibilizáveis, quer de adequação ao ambiente envolvente. Admite-se, pois, que o levantamento
da Estratégia Nacional deverá corresponder à operação de um modelo complexo que, com referência
à actividade humana no “habitat” em mutação acelerada, interprete as constantes e variáveis das
relações de força dominantes, através de hipóteses admitidas sobre as evoluções mais perigosas dos
conflitos de vontades em oposição de que resultem ou possam resultar ameaças aos nossos interesses
vitais.
Porque não estamos sozinhos neste Mundo, temos que ter bem presentes os riscos em que não
devemos nem podemos, mesmo, incorrer, razão pela qual, nesta primeira fase do Projecto - o seu
enquadramento - desenvolvida em 2015 e primeiro trimestre de 2016, se procura descodificar a
“Conjuntura Estratégica Internacional”, ou seja, a origem, a natureza e as consequências das
manifestações de violência que afligem a humanidade, ameaçam a segurança colectiva, colocam em
risco as condições de bem-estar e de desenvolvimento e agravam, directa ou indirectamente, a
degradação do ambiente natural. Numas segunda e terceira fases do Projecto, a concretizar até final
de 2016, proceder-se-á ao estudo e análise dos “Contextos Regionais” de que fazemos parte
integrante para, por fim, se alicerçarem conclusões sobre as aspirações nacionais que justificam os
objectivos estratégicos a prosseguir.
O dinamismo geográfico torna-se, assim, instrumental porque nos proporciona uma vasta informação
sobre a relação entre as sociedades humanas e a natureza, ajudando a levantar o véu sobre muitas das
causas, quer naturais, quer resultantes da acção do Homem que podem estar na origem ou agravar
fenómenos de violência, e, facultando, também, alguma objectividade ao tratamento da incerteza que
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as estratégias contingenciais procuram colmatar. Justifica-se, assim, o pendor geoestratégico que a
Secção imprime na metodologia que adopta no desenvolvimento destes Projectos.
Posta esta introdução, importa balizar alguns dados sobre as actividades desenvolvidas em 2015.
Ao longo de seis Reuniões em Plenário e de cinco Reuniões de Mesa a Secção foi debatendo e
desenvolvendo os seus estudos e coordenando a execução, quer das sessões públicas, quer dos
trabalhos que foram sendo produzidos pelos Vogais.
Logo no início do Ano houve que acompanhar a publicação da Memória nº 17 da SGL. Esta
publicação, patrocinada pela Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário das Amoreiras, SA e
prefaciada pelo Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, obteve, também, na sua composição
e publicação, um muito válido apoio da Comissão Portuguesa de História Militar. Este trabalho da
Secção de Ciências Militares com a colaboração da Comissão Europeia e da Secção de Economia foi
sublinhado num almoço, presidido pelo Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, no qual
tomaram também parte, para além dos intervenientes, uma representação do Patrocinador e o
Presidente da CPHM, Ten. General Alexandre Sousa Pinto. Presidida pelo Presidente da SGL e sob a
Orientação do Vice-Almirante António Alves Sameiro, Vice- Presidente da Secção, a apresentação
pública da Memória, pelo Director do Projecto Ten. General António Bispo, teve lugar mais tarde,
em Junho; esta apresentação foi seguida de uma exposição, pelo Ten. General Fontes Ramos,
Director do Projecto “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”, que deu a
conhecer uma primeira aproximação à programação aprovada para este projecto, materializando,
assim, o propósito da Secção de aprofundar e prolongar o conteúdo da Memória, conforme a previsão
já expressa no Relatório Anual de 2014.
Desde logo, mereceu, também, particular atenção a difusão para acervos bibliográficos e
disponibilização para venda, não só da supracitada Memória, como também do livro “A Grande
Guerra em Moçambique”, editado em 2014, como produto final de um Projecto da Secção dirigido
pelo Professor Engenheiro Fernando Abecassis.
Para além da participação em iniciativas propostas pelas Comissões de Relações Internacionais e
Europeia e, sob a égide da Direcção da SGL, de reuniões preparatórias de acções conjuntas com
outras Comissões e Secções da SGL, nomeadamente com a Secção de Geografia dos Oceanos, esta já
com intervenções definidas para o primeiro e segundo trimestres de 2016, a Secção promoveu, no
âmbito do Projecto “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas” as seguintes
Sessões públicas, sob a forma de Conferências seguidas de debate:
- Em 22 de Setembro, “Um Mundo em Evolução. A Globalização, a Ordem Mundial e os Desafios à
Governação Colectiva”, pelo General Luís Valença Pinto.
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- Em 09 de Novembro, integrada, também, na participação da SGL no Ciclo de Conferências alusivas
ao 40º aniversário do 25 de Novembro de 1975, “Portugal: Perspectivas Históricas, Características e
Tendências”, pelo General António Martins Barrento.
- Em 17de Novembro, com a participação da Comissão Americana, “A Geopolítica da Energia.
Desafios Impostos às Grandes Potências”, pelo Professor Doutor José Caleia Rodrigues.
- Em 11 de Dezembro, “Desafios Ambientais e Demográficos. Impactos na Segurança e nas
Condições Ambientais”, pelo Professor Doutor Nuno Garoupa.
Progressivamente, com base em debates internos e nos conteúdos das conferências realizadas, a
Secção vai recolhendo informação a incluir em textos que se irão articulando de forma a constituir,
sob a coordenação de uma Comissão de Redacção, o produto escrito deste Projecto. Para isso,
contribuirá, certamente, a metodologia aprovada sob proposta do Professor Engenheiro Fernando
Abecassis e que, na Secção, passou a ser designada por “Discussões de Oportunidade”.
De referir, ainda, a colaboração da Secção no Ciclo de Conferências, organizado pela SGL, alusivo
aos 600 Anos da conquista de Ceuta com uma terceira conferência, em 13 de Outubro, intitulada
“Ceuta: Uma Grande Operação Anfíbia”, proferida pelo Comandante Filipe Mendes Quinto.
Importante foi, também, a reiteração do esforço, promovido pelo Major General José Diniz da Costa
com o apoio do Secretariado da SGL, para, dentro das limitações existentes, melhorar e manter
actualizado o Sítio da Secção no Portal da SGL.
Uma referência, a título póstumo, é devida a um inexcedível camarada e amigo de excepção que nos
deixou – O Ten. General José Eduardo Paiva Morão, Director eleito da Secção, desde o início dos
trabalhos em 2006; foi um colaborador entusiasta que com o seu saber e ponderado conselho,
alicerçados numa vasta e esforçada experiência de chefe militar, contribuiu de maneira exemplar para
a concretização dos objectivos que foram sendo definidos no âmbito da Secção.
De salientar, a admissão de dois novos Vogais: O General Luís Valença Pinto e o Ten. General
António José de Mascarenhas com os quais a Secção atinge o interessante efectivo de trinta e três
Vogais.
Por último, nos termos dos Estatutos da SGL e dentro do espírito do seu Regulamento Interno, a
Secção 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 - Prof. Fernando Maria de Gambôa Abecassis Manzanares
Director - Major General José Ribeirinha Diniz da Costa
Secretário - Ten. Coronel João José Brandão Ferreira.
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4.14. Secção de Economia
Presidente Prof. Dr. José Dantas Saraiva
Em reunião da Secção de Economia efectuada no dia 21 de Janeiro de 2016, procedeu-se à eleição da
Mesa para o ano de 2016. 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 2015, 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 e com a Comissão Europeia.
Foram, nesta linha de acção, concretizadas as seguintes iniciativas:
Em 9 de Fevereiro, conferência subordinada ao tema “A Europa vista de Moscovo e suas implicações
económicas e políticas”, proferida pelo jornalista José Milhazes;
Em 27 de Novembro, conferência subordinada ao tema “O modelo económico chinês”, proferida pela
Doutora Fernanda Ilhéu;
Em 30 de Novembro, conferência promovida pela Comissão Europeia, com a colaboração das
secções de Economia e Indústria, subordinada ao tema “A Política Energética Europeia”.
A Secção continuou a promover internamente o debate e a discussão sobre temas actuais
relacionados com a conjuntura nacional e internacional.
4.15. Secção de Estudos Luso-Árabes
Presidente: Prof. Doutor António Dias Farinha
Durante o ano de 2015 a Secção de Estudos Luso-Árabes, sob a orientação do Prof. Dias Farinha,
prosseguiu os trabalhos de investigação na área dos vocábulos portugueses de origem árabe, com
vista à elaboração de um glossário, sendo que se realizaram oito reuniões que decorreram na
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
No âmbito do Ciclo de Conferências Comemorações dos 140 anos da Sociedade de Geografia de
Lisboa, o Presidente e o Secretário da Mesa, a convite da Direcção, realizaram as seguintes
comunicações, por ordem de apresentação:
A 28 de Abril, o Dr. João Abel da Fonseca, “A SGL e as explorações geográficas de Angola à contra
costa” e a 23 de Junho, o Prof. Doutor António Dias Farinha, “O valor do Boletim da SGL (18762014) para a História de Portugal”.
Ainda a convite da Direcção, o Dr. João Abel da Fonseca, no âmbito das Comemorações dos 500
anos da Morte de Afonso de Albuquerque, proferiu no dia 15 de Junho, uma conferência intitulada
“O florentino Giovanni da Empoli e Afonso de Albuquerque, 1503-1515”. O Vice-Presidente,
CALM José Luís Leiria Pinto, dedicou um trabalho ao tema, sendo que apresentou uma comunicação
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na Academia de Marinha, no dia 9 de Junho, intitulada “Afonso de Albuquerque – o obreiro da
Expansão Portuguesa no Oriente”. O Professor Dias Farinha presidiu à Comissão Científica do
Simpósio da Academia de Marinha dedicado à evocação dos 600 anos da tomada de Ceuta, que
decorreu na segunda semana de Novembro, tendo proferido, a 3 de Dezembro, na FLUL, a lição
inaugural do Encontro Luso-Espanhol de História Medieval, organizado pela APEM, em parceria
com a sua congénere espanhola, intitulada “Ceuta e o ultramar”.
Aos 12 dias do mês de Janeiro de 2015, pelas 17:30, reuniu-se na sala do 3º andar do Edifício Sede
da SGL, a Secção de Estudos Luso-Árabes, com a seguinte Ordem dos Trabalhos:
1. – Leitura da Acta da Sessão anterior;
2. – Informações;
3. – Eleição da Mesa para o ano de 2015 e
4. – Comunicação do Presidente da Secção, intitulada “Jihad – doutrina e história”.
A Mesa foi constituída pelo Presidente, Prof. Doutor António Dias Farinha, pelo Vice-Presidente,
CALM José Luís Leiria Pinto, pelo Secretário, Dr. João Abel da Fonseca e pela Vice-Secretária,
Profª Doutora Maria Leonor Cruz.
Após as palavras de boas vindas aos Sócios e Vogais da Secção presentes, Profs. Pereira Neto,
Vermelho do Corral e Olga Iglésias Neves, o Presidente leu a carta em que o Prof. Fausto Amaro
solicitava a justificação da falta.
Entrando na Ordem dos Trabalhos foi lida a Acta da sessão anterior, pelo Secretário da Mesa, que
mereceu a aprovação, por unanimidade.
No subsequente período de Informações foi dada a palavra ao CALM Leiria Pinto que aludiu ao
artigo “PRONTEX 14”, publicado no nº 492 da Revista da Armada, de Janeiro de 2015, em que se
dava conta do exercício naval em que pela primeira vez unidades portuguesas e marroquinas
operaram conjuntamente numa Força Tarefa que permitiu testar, com sucesso, a interoperabilidade
das duas Marinhas. Mais referiu os nomes dos dois navios marroquinos, a saber RNM Sultan Moulay
Ismail e RNM Allal Ben Abdellah, bem como o facto de haver parcerias entre Marrocos e a Argélia,
com Portugal, a nível das respectivas Escolas navais, com vista à frequência de cursos por cadetes
oriundos daquelas, no estabelecimento de ensino congénere português, e ainda que existiam
protocolos relativos à reparação de navios daqueles países no Arsenal do Alfeite. O Prof. Dias
Farinha aproveitou a oportunidade para, sucintamente, dissertar sobre as duas personalidades que dão
nome aos navios marroquinos referidos. Informou ainda que se encontra à disposição dos
interessados no sítio casadel libro.com, vasta bibliografia sobre o tema jihadismo.
A Profª Maria Leonor Cruz aproveitou para falar de Lourenço Pires de Távora sobre que já dissertara,
havia uns anos, na SGL, a convite da Secção de História, relembrando a figura maior daquele fidalgo
português que tendo muito jovem combatido na tomada de Arzila, acompanhou mais tarde o Infante
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D. Luís na expedição de Tunes, e foi embaixador ao reino de Fez, antes de ter sido nomeado Capitãomor de Tânger. Informou ainda sobre a próxima realização do VI Colóquio Internacional Imagética,
dedicado a Comunidade(s): Representações e Significados Ontem e Hoje, a realizar na Faculdade de
Letras de Lisboa durante o ano de 2015, em que serão membros da Comissão Científica, a própria e o
Presidente, apresentando comunicações, para além da sua, duas outras de Vogais da Secção, a saber,
o Prof. Doutor Pedro Barbosa e a Doutora Olga Iglésias Neves.
O Prof. Dias Farinha deu conta da sua recente conferência, realizada na SHIP, na sessão evocativa do
centenário do nascimento do consagrado filólogo, dicionarista e arabista José Pedro Machado, sobre
o qual dissertou relembrando o seu papel no incremento do estudo das palavras portuguesas com
origem no árabe. Recordou, também, que havia sido eleito como sócio efectivo da SGL, na sessão de
25 de Maio de 1960. De seguida congratulou-se pela atempada preparação dos eventos, por parte da
Direcção da SGL, nomeadamente as relativas às comemorações da tomada de Ceuta há 600 anos, que
se vêm a realizar desde 2013, com assinalável êxito, bem como as dos 140 anos da fundação da SGL,
referindo que ele mesmo e o Secretário da Secção foram convidados para realizar conferências no
Ciclo anunciado. Mais acrescentou que também se comemorava, em 2015, o Vº Centenário da Morte
de Afonso de Albuquerque, solicitando aos presentes que se disponibilizassem para preparar uma
comunicação. Prontamente o Vice-Presidente e o Secretário responderam afirmativamente.
Entrados no ponto 3. da Ordem dos Trabalhos – Eleição da Mesa, em que se verificara só existir uma
lista concorrente, em que eram candidatos os actuais membros, os Profs. Pereira Neto e Vermelho do
Corral, propuseram, de imediato, que se votasse a sua recondução. Procedeu-se, então, à votação e a
Mesa foi reeleita por unanimidade e aclamação, tendo o Presidente agradecido a confiança
depositada pelos Vogais, bem como aos restantes membros que aceitaram acompanhá-lo, uma vez
mais. O Prof. Pereira Neto, Secretário Perpétuo da SGL, aproveitou a ocasião para agradecer ao Prof.
Dias Farinha e ao Dr. João Abel da Fonseca, a sua aceitação para proferirem conferências no Ciclo
Comemorativo dos 140 anos da fundação da SGL.
Chegados ao ponto 4. da Ordem dos Trabalhos, o Presidente iniciou a sua conferência, dissertando
longamente sobre o tema: “Jihad – doutrina e história”, percorrendo ao longo do tempo a dilucidação
dos diferentes caminhos seguidos pelo Islamismo, desde a sua fundação até aos nosso dias, com
especial incidência no conceito de «jihad».
No período de debate todos os presentes intervieram com questões que foram logo esclarecidas,
iniciando o orador, em alguns casos, novas potenciais conferências, tal é o seu profundo
conhecimento das matérias abordadas de que é, reconhecidamente, o mais credenciado especialista
nacional.
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A reunião terminou pelas 19:30, com palavras do Presidente, agradecendo a todos a confiança
renovada, face ao resultado da reeleição da Mesa, saudando os seus membros e pedindo um maior
empenho dos restantes Vogais, para o êxito das futuras sessões culturais a programar.
4.16. Secção de Estudos do Património
Presidente: Profa. Doutora Ana Cristina Martins
Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins
Em 2015, aprofundou-se a abordagem inter e transdisciplinar da Secção, realizando-se actividades
em estreita colaboração com outras instituições. Progrediu, em simultâneo, com a série de Seminários
temáticos, alguns deles em parceria com outras Secções da SGL.
Os eventos registaram uma afluência significativa, entre as vinte e as cinquenta presenças, num
testemunho do interesse crescente pelos temas seleccionados, traduzido nos animados debates
registados no final de cada sessão.
- 14 de Abril – Seminário em parceria com a Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística da SGL e
a Fundação António Quadros, António Ferro. O tempo. As ideias. O modo (nos 120 anos do seu
nascimento), seguido de mostra documental, António Ferro. A imagética da memória.
- Madalena Ferreira Jordão, António Ferro: quem foi?.
- António Cardiello, Orpheu acabou. Orpheu continua: António Ferro e a geração de Orpheu –
elementos para uma exposição.
- Guilherme Oliveira Martins, António Ferro: Um jornalista num mundo perigoso….
- Jorge Ramos do Ó, António Ferro e a Politica de Espírito.
- Raquel Henriques da Silva, O Museu de Arte Popular, uma herança à procura de futuro.
- Ernesto Castro Leal: António Ferro, Tempo político e imaginário social (1915-1933).
- José Guilherme Victorino, António Ferro e o turismo como programa político.
- Vasco Rosa, António Ferro e os artistas: uma reavaliação.
- Rosa Paula Rocha Pinto, António Ferro: Os Verde Gaio.
- Teresa Rita Lopes, Sem António Ferro, não haveria “Mensagem”.
- José Carlos Calazans, António Ferro e Mircea Eliade: encontro de identidades.
- Maria Barthez, Da Utopia à Distopia: representações de arte popular em António Ferro (19351948).
Mafalda Ferro/Paulo Baptista, António Ferro e o pós-guerra: o exílio em funções e em vida.
- Vítor Escudero, Ao Mérito de António Ferro – um peculiar estudo de Falerística.
- 13 de Maio - Seminário em parceria com a Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística da SGL,
Prata antiga: da pompa à circunstância (sécs. XVI-XIX).
- Susann Silfverstolpe (Former head of the silver department at the Bukowskis Auction House),
Silver gifts from Swedish monarchs to Russian Tsars during the seventeenth Century.
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- Segismundo Pinto (Sociedade de Geografia de Lisboa / Instituto Português de Heráldica /
(Academia de Heráldica do Algarve), A Heráldica nas salvas portuguesas de aparato.
- Luísa Penalva (Museu Nacional de Arte Antiga), François-Thomas Germain no Museu Nacional de
Arte Antiga.
- Teresa Maranhas (Palácio Nacional da Ajuda), A Baixela da Casa Veyrat. A “prata do casamento”.
- Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (Universidade Católica Portuguesa), À mesa com a Família
Ferreira, no Porto Romântico: o ‘surtout de table’ de bronze de António Bernardo Ferreira II e III, e
o seu uso.
- 15 de Maio - 10.º Seminário de História do Património e da Ciência da Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias, em parceria com o Departamento de Património Cultural da CML e
participação da Secção de Estudos do Património da SGL, Arte em espaços públicos de Lisboa por
entre olhares e sentires.
- Lídia Fernandes (Museu da Cidade – Teatro Romano-CML), Jogos de tabuleiro em espaço público:
sociabilização em Lisboa do séc. XVIII aos inícios do séc. XX.
- Rui da Silva Matos (Divisão do Centro Histórico da Baixa-CML), Os chafarizes da colina do
Castelo – uma memória história de espaços públicosde sociabilidade e de conflito.
- Pedro Bebiano Braga (Museu Bordalo Pinheiro-CML), Antigo mobiliário urbano de Lisboa.
- Maria Bispo (Departamento de Património Cultural-CML), Escultura em espaço público:
transcontexto, agonismos e antagonismos.
- Vítor Escudero (ANBA/CPES-FCSEA-ULHT/SGL), A falerística na arte do espaço púbico de
Lisboa.
- Sílvia Câmara (Galeria Urbana-Departamento de Património Cultural-CML), A arte urbana em
Lisboa: factores determinantes para o seu actual impacto.
- 19 de Maio - Seminário em parceria com o Departamento de Património Cultural da Câmara
Municipal de Lisboa, «Temos de filtrar a realidade». Nno centenário do nascimento do pintor Luís
Dourdil (1914-1989).
- 23 de Setembro – Seminário com a colaboração da Secção de Artes e Literatura, Arquivos para a
História da Fotografia e dos Fotógrafos em Portugal (sécs. XIX e XX).
- Ângela Camila Castelo-Branco (Associação Portuguesa de Photographia),

Fotógrafos

portugueses na diáspora.
- Paulo Ribeiro Baptista (IHA-NOVA / Museu Nacional do Teatro e da Dança), A fotografia
enquanto história: um [novo] olhar sobre o país - Emílio Biel e «A Arte e a Natureza em Portugal».
- Paula Figueiredo Cunca (Arquivo Municipal de Lisboa – DPC / Câmara Municipal de Lisboa),
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico: um acervo sobre Lisboa.
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- Paulo Catrica (Fotógrafo/IHC-NOVA),
A prática e a teoria das fotografias enquanto paisagens de ‘lugar comum’.
- 12 de Novembro – Seminário em parceria com o Departamento de Património Cultural da Câmara
Municipal de Lisboa, A Pintura Mural em Luís Dourdil.
- Luís Fernando A. Dourdil Dinis (Filho do Pintor), Entre memórias.
- Dulcina Carvalho (Conservadora e Restauradora), 48m2.
- Fernando Cortez Pinto Seixas (Arquitecto), Café Império, um espaço do Cinema Império.
- Maria Teresa Bispo (Departamento de Património Cultural da CML),

Escala e verticalidade em

Luís Dourdil.
- 3 de Dezembro - Seminário em parceria com a Secção de Arqueologia e a Secção de Etnografia da
SLG, Luís Chaves (1888-1975) e Sebastião Pessanha (1892-1975), entre a etnografia, a arqueologia
e a salvaguarda patrimonial.
- Maria Helena Correia Samouco (Sociedade de Geografia de Lisboa), Perfis de Luís Chaves e
Sebastião Pessanha.
- Maria Barthez (FCSH - Universidade Nova de Lisboa), Etnografia e Cultura Popular: as lições de
Luís Chaves (1956-57).
- Ana Ávila de Melo | Lívia Cristina Coito (Museu Nacional de Arqueologia), Luís Chaves em Santa
Vitória do Ameixial. O encontro entre a arqueologia e a etnografia.
- Ana Cristina Martins (FCT / IHC-NOVA – CEHFCi-U.Évora), Luís Chaves e Sebastião Pessanha :
dois etnógrafos entre arqueólogos.
Nos termos estatutários, a Mesa para 2016 foi constituída como segue, por decisão da Direcção da
SGL:
Presidente: Prof.ª Doutora Maria João Pereira Neto
Vice-Presidente: Doutora Ana Cristina Martins
1.º Secretário: Dr. António Vermelho do Corral
2.º Secretário: Dr. Vítor Escudero
4.17. Secção de Etnografia
Presidente Mestre Dra. Maria Helena Correia Samouco
A Secção de Etnografia ao longo do ano de 2015 a sua actividade com a realização de dois
Seminários que se pautaram pelo sucesso. Assim, face ao elevado interesse do seminário do ano
anterior, teve lugar em 16 de Junho de 2015, também em colaboração com a Secção de Artes e
Literatura, o Seminário intitulado “ A Etnografia e as Belas- Artes no contexto Europeu”. As
intervenções seguiram-se por esta ordem: abertura do Seminário pelo Sr. Presidente Prof. Doutor
Aires-Barros e apresentaram comunicações:
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*Prof. Doutor João B. N. Pereira Neto -“Da Academia do Nu e da criação, em 1925 da Escola de
Belas-Artesde Lisboa, aos reformados que se dedicaram à Pintura num concelho do Barlavento
Algarvio”.
*Mestre Dr. José Fernando Reis Oliveira- “O Pintor catalão Luís Vermelly Buesquets em
Elvas”.*Profª. Doutora Ana Cristina Martins – “A Imagética do Grand Tour e o poder da ruina
arqueológica (sec. XVIII-XIX).
*Dr. Vitor Escudero – “ Usos, Costumes e tradições no Ex-Librismo”.
*Profª Doutora Maria João Pereira Neto - “Arte e cidade –Visões do quotidiano no contexto das
«Modernidades»” .
*Mestre Drª Maria Helena Correia Samouco –“ Etnografia, Arte e Cultura na Sicília. Memórias de
Viagens”.
O segundo Seminário intitulado “Luís Chaves (1888-1975) e Sebastião Pessanha (1892-1975), entre
a Etnografia a Arqueologia e a Salvaguarda patrimonial” realizou-se em 3 de Dezembro de 2015,
em colaboração com as Secções de Arqueologia e Estudos do Património. Os oradores e títulos das
comunicações foram:
*Mestre Drª Maria Helena Correia Samouco –“Perfis de Luís Chaves e Sebastião Pessanha”
*Drª Maria Barthez –“Etnografia e Cultura Popular; as Lições de Luís Chaves (1956-57) ”.
*Drª Ana Ávila de Melo/Lívia Cristina Coito -“Luís Chaves em Santa Vitória do Ameixal. O
encontro entre a Arqueologia e a Etnografia”.
*Profª Doutora Ana Cristina Martins – “Luís Chaves e Sebastião Pessanha: dois etnógrafos entre
arqueólogos”.
Ainda em 3/12/2015, teve lugar a reunião da Secção de Etnografia que depois de fazer a análise da
atividade desenvolvida decidiu dar continuidade em sessões futuras, no ano de 2016, ao tema das
Artes e ainda à apreciação dos artigos publicados na Revista Terra Portuguesa editada por D.
Sebastião Silva Pessanha. Foi votada a reeleição da Mesa da Secção que ficou com a seguinte
constituição:
Presidente: Mestre Drª Maria Helena Correia Samouco
Vice – Presidente Dr. António Vermelho do Corral
Secretário: Doutora Ana Cristina Pereira Neto.
4.18. Secção de Genealogia Heráldica e Falerística
Presidente: Professor Dr. Benito Martinez
Realizou-se, no passado dia 25 de Setembro de 2014, a Reunião de Trabalho, da Secção de
Genealogia, Heráldica e Falerística da Sociedade de Geografia de Lisboa que aprovou o programa do
Ano Académico 2014/2015 - que se reproduz de seguida - e elegeu a Mesa que ficou assim
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constituída:
Presidente: Prof. Mestre Benito Martinez de Araújo
Vice-Presidente - Arqto. Segismundo Ramires Pinto
Secretário - Dr. Vítor Escudero
2014
Outubro, Quinta-Feira, dia 23 - Sessão Inaugural do Ano Académico 2014/2015, com a apresentação
da conferência A República da Guiné Equatorial - Símbolos de Soberania e Identidade, pelo Dr.
Vítor Escudero, Secretário da Mesa. Presidiu o Presidente da SGL, Professor Catedrático Luís-Aires
Barros e estiveram presentes, o Embaixador e o Primeiro Conselheiro da Embaixada da GuinéEquatorial.
Foi montada uma mostra bibliográfica e cartográfica alusiva àquele país africano, recentemente,
aceite na CPLP.
Novembro, Sexta-Feira, dia 28
Conferência: Inventários oitocentistas de condecorações da Casa de Cadaval: um olhar inédito sobre
as insígnias das antigas Ordens Militares, pelo Engº António Forjaz
Trigueiros, Vogal da Secção. Estiveram expostos exemplares dos aludidos exemplares de falerística.
Dezembro, Quarta-Feira, dia 10 - Seminário sobre a Rainha Cristina da Suécia. Apresentaram
comunicações: os Senhores Dr. Fernando Correia da Silva, Embaixador Dr. Fernando Ramos
Machado, Professor Doutor Nuno Canas Mendes; Engº António Forjaz Trigueiros, Arquitecto
Segismundo Ramires Pinto e Dr. Vítor Escudero, entre outros
Dezembro, Terça-Feira, dia 16
Conferência: A Família Barata da Quinta dos Padrões: os Barata de Lima, os Barata de Tovar e os
Barata Salgueiros, pelo convidado Dr. Nuno Barata Figueira.
2015:
Janeiro, Quinta-Feira, dia 22
Conferência: Algumas Fontes Genealógicas Menos Estudadas na Ascendência dos Tudela de
Castilho e as suas Relações com os Freitas de Lares e os Fonseca da Carapinheira, pelo Dr. José
Filipe Menéndez, Vogal da Secção. Antes da ordem de trabalhos, foi efectuada uma Homenagem In
Memoriam ao Senhor Dr. Francisco de Simas Alves de Azevedo, recentemente falecido, e que fora
Fundador e o Primeiro Presidente da Secção. Foram Oradores os Senhores Dr. Benito Martinez,
Arquitecto Segismundo Pinto, Dr. Vítor Escudero e Dr. José Filipe Menéndez, tendo agradecido a
Viúva do Ilustre Sócio da SGL, Senhora Dona Maria Guilhermina Alves de Azevedo.
Fevereiro, Quinta-Feira, dia 19 - Conferência: A Heráldica como resposta visual - o bispo des)
conhecido

da

Catedral

de

Ourense,

pelo

convidado

Dr.

David

Fernandes

Silva.

Março, Quinta-Feira, dia 19
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Conferência: Divagações Heráldicas, pelo Arquitecto Segismundo Pinto, Vice-Presidente da Secção.
Abril, Quinta-Feira, dia 9 - IV Seminário Internacional de Falerística da SGL. Apresentaram
comunicações: os Senhores Dr. George Sanders, Engº António Forjaz Trigueiros, Arquitecto
Segismundo Pinto, Mestre José Colaço e Dr. Vítor Escudero
Abril, Terça-Feira, dia 14
Seminário em parceria com a Secção de Estudos do Património da SGL e a Fundação António
Quadros: António Ferro. O tempo. As ideias. O modo (nos 120 anos do seu nascimento), seguido da
mostra documental, António Ferro. A imagética da memória.
Comunicações:
- Madalena Ferreira Jordão, António Ferro: quem foi?.
- António Cardiello, Orpheu acabou. Orpheu continua: António Ferro e a geração de Orpheu –
elementos para uma exposição.
- Guilherme Oliveira Martins, António Ferro: Um jornalista num mundo perigoso….
- Jorge Ramos do Ó, António Ferro e a Politica de Espírito.
- Raquel Henriques da Silva, O Museu de Arte Popular, uma herança à procura de futuro.
- Ernesto Castro Leal: António Ferro, Tempo político e imaginário social (1915-1933).
- José Guilherme Victorino, António Ferro e o turismo como programa político.
- Vasco Rosa, António Ferro e os artistas: uma reavaliação.
- Rosa Paula Rocha Pinto, António Ferro: Os Verde Gaio.
- Teresa Rita Lopes, Sem António Ferro, não haveria “Mensagem”.
- José Carlos Calazans, António Ferro e Mircea Eliade: encontro de identidades.
- Maria Barthez, Da Utopia à Distopia: representações de arte popular em António Ferro (19351948).
- Mafalda Ferro/Paulo Baptista, António Ferro e o pós-guerra: o exílio em funções e em vida.
- Vítor Escudero, Ao Mérito de António Ferro – um peculiar estudo de Falerística.
Maio, Quarta-Feira, dia 13 Seminário em parceria com a Secção de Estudos do Património da SGL - Prata antiga: da pompa à
circunstância (sécs. XVI-XIX).
Comunicações:
- Susann Silfverstolpe (Former head of the silver department at theBukowskis Auction House), Silver
gifts from Swedish monarchs to Russian Tsars during the seventeenth Century.
- Segismundo Pinto (Sociedade de Geografia de Lisboa / Instituto Português de Heráldica /Academia
de Heráldica do Algarve), A Heráldica nas salvas portuguesas de aparato.
- Luísa Penalva (Museu Nacional de Arte Antiga), François-Thomas Germain no Museu Nacional de
Arte Antiga.
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- Teresa Maranhas (Palácio Nacional da Ajuda), A Baixela da Casa Veyrat. A “prata do casamento”.
- Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (Universidade Católica Portuguesa), À mesa com a Família
Ferreira, no Porto Romântico: o ‘surtout de table’ de bronze de António Bernardo Ferreira II e III, e o
seu uso.
Abril, Quinta-Feira, dia 23
Comunicações no âmbito das Comemoração do Dia de São Jorge: Sacra e Militar Ordem
Constantiniana de São Jorge
- Arte e Património, pelos Dr. Lourenço Correia de Matos e Dr. Vítor Escudero. Esteve patente uma
mostra bibliográfica, fotográfica, documental e falerística alusiva.
Maio, Quinta-Feira, dia 21
Conferência: Os Novos Títulos Algarvios, por Dona Madalena Ferreira Jordão e Comendador
Ernesto Ferreira Jordão.
Junho, Quinta-Feira, dia 18
Conferência: Duas Representações Heráldicas Setecentistas Inéditas, pelo convidado Dr. Marco
Sousa Santos.
Julho, Quinta-Feira, dia 23
Sessão de Encerramento do Ano Académico 2014/2015, com a conferência: Representação
Mitológica na Heráldica Castrense, pelo Mestre José Sesifredo Estevéns Colaço, Vogal da
Secção.
No mês de Agosto, guardou-se o devido respeito pelo período de férias dos Colaboradores e
Investigadores da SGL.
No dia 29 de Setembro de 2015, teve lugar a anunciada Sessão Trabalho da Secção de Genealogia,
Heráldica e Falerística da Sociedade de Geografia de Lisboa que, como é hábito em todos os inícios
do ano académico - pelo menos nos últimos cinco anos - desta instituição que comemorava os seus
140 Anos de Fundação, convocou os seus Vogais para proceder à apresentação e aprovação do
Programa e Calendário do Ano Académico 2015-2016 e à eleição da Mesa da Secção.
Assim, por unanimidade e aclamação, foi eleita a seguinte Mesa da
Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística:
Presidente: Benito Martinez de Araújo
Vice-Presidente: Segismundo Ramires Pinto
1º Secretário: Vítor Escudero
2º Secretário: José Filipe Menéndez
Também foi aprovado, por unanimidade, o seguinte calendário e Programa que se cumpriu até ao
final do ano de 2015 Outubro, Sexta-Feira, dia 30 - Inauguração do Ano Académico 2015-2016,
com a Cerimónia Pública do Auto de Entrega do Fundo Bibliográfico Benito Martinez à Biblioteca
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da SGL. Na ocasião a SGL, Homenageou o Professor Dr. Benito Martinez com uma Medalha alusiva
à sua Fundação.
- Conferência: Uma teatral patranha heráldico-genealógica vicentina, pelo Professor Doutor Paulo
Morais Alexandre.
Novembro, Sexta-Feira, dia 27 - Sessão Académica com a Conferência: A primeira viagem do Chefe
do Estado Português a Angola - 1938, comemorada através duma peculiar memória falerística: A
medalha À lealdade dos Portugueses nativos de Angola 1482-1938, pelo Arquitecto Segismundo
Ramires Pinto, Vice-Presidente da Secção.
Dezembro, Sexta-Feira, dia 18 - Sessão Académica com a Conferência: Quinas e Linhagens algumas reflexões sobre as primitivas armas do Rei de Portugal, pelo convidado Dr. David Fernandes
Silva.
Durante este período de trabalho académico, a Secção, através dos membros da Mesa e alguns
Vogais, fez-se representar em vários actos, conferências, seminários e congressos, realizados em
instituições congéneres e Universidades, tais como a Universidade de Lisboa, a Universidade de
Évora, a Universidade Federal de Ouro Preto (Brasil), a Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias e manteve uma estreita colaboração com a Academia Portuguesa de Ex-Líbris e a
Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística do CPES - Centro de Pesquisa de Estudos Sociais da
ULHT.
Também, durante este ano académico, a Secção, manteve a tradição dos anos transactos, em
responder a várias questões e consultas que foram apresentadas por Membros da SGL e por entidades
e individualidades externas à própria SGL.
4.19. Secção de Geografia Matemática e Cartografia
Presidente: Professor Doutor José António Tenedório
A Mesa da Secção de Geografia Matemática e Cartografia para 2015, eleita por votação unânime, em
reunião de 16 de Dezembro de 2014, ficou constituída por: Comandante Miguel Bessa Pacheco (Presidente), Professor Doutor José António Tenedório (Vice-Presidente), Eng.º Rogério Ferreira Almeida (Vice-Presidente) e Eng.º José Nuno Lima (Secretário). A 30 de Abril de 2015 procedeu-se à
passagem da presidência para o Professor Doutor José António Tenedório pelo facto do Comandante
Miguel Bessa Pacheco ter sido indigitado para uma comissão de serviço no estrangeiro, continuando
como Vice-Presidente o Engº. Rogério de Almeida e como Secretário o Engº. José Nuno Lima.
Na mesma reunião de 16 de Dezembro de 2014 os membros da Secção elogiaram e louvaram o
Presidente cessante, Professor Doutor João Casaca, pela plena dedicação à Secção e respectivas
actividades científicas e culturais durante todos os seus mandatos, factos que em muito contribuíram
para o prestígio da Secção e da SGL.
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Em 2015 realizaram-se reuniões plenárias mensais durante as quais de discutiram e aprovaram os
conteúdos e a programação geral das actividades culturais.
As actividades culturais estruturaram-se em Conferências, Colóquio e Visita Científica, todas elas
com audiências numerosas e debates científicos muito animados:
1. Conferências no Auditório Adriano Moreira
Tendo por público alvo os Sócios da SGL e o público em geral, realizaram-se as conferências
seguintes:
− Conferência com o tema “Percorrer a pé o perímetro de Portugal – o desafio superado”,
proferida pela Srª. Engª. Maria de Belém Costa Freitas e pelo Sr. Engº. José Herdade, no dia
10 de Abril.
− Conferência intitulada "Contributo para um novo modelo socioeconómico sustentável para
distribuição de água potável em meio rural na Guiné-Bissau”, pelo Sr. Doutor Justen
Nosoliny, Consultor Político Especial do Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau e Perito
Internacional em Desenvolvimento Humano e pelo Sr. Engº. João Serras Pereira, Chefe de
Missão do Projeto PASA-HRS, no dia 14 de Maio.
− Conferência subordinada ao tema “O palmo no reinado de D. Manuel”, proferida pelo Sr.
Professor Doutor João Casaca, no dia 18 de Novembro.
− Conferência intitulada “Um ano após a erupção do Fogo em Cabo Verde: uma síntese
científica e um olhar fotográfico”, proferida pela Sra. Doutora Sandra Heleno (IST/UL) e pelo
Sr. Pedro Narra (Fotógrafo), no dia 23 de Novembro.
2. Colóquio na Sala Algarve
A tecnologia de suporte aos sistemas de observação da Terra e as aplicações das imagens obtidas por
detecção remota, seja na investigação seja na operacionalização de serviços de apoio aos Estados e às
empresas, têm registado avanços sem precedentes: Copernicus, Programa de Observação da Terra da
Comissão Europeia, anteriormente designado GMES, abriu uma nova etapa de implementação com o
lançamento do satélite Sentinel-2A; LANDSAT, programa conjunto NASA/USGS, tem garantida a
continuidade do serviço de observação; a emergência dos VANT para aplicações civis, está a gerar
um potencial crescente de aplicações a muito grande escala, nomeadamente para registo de
informação geográfica sobre fenómenos espacial e temporalmente confinados.
Atenta à evolução científica nesta área, a Secção de Geografia Matemática e Cartografia da
Sociedade de Geografia de Lisboa organizou, sob a coordenação do Professor Doutor José António
Tenedório, o IV Colóquio “Detecção Remota: Observação da Terra” (DROT IV), no dia 27 de
Novembro. À semelhança dos anteriores, realizados em 2008, 2011 e 2013, este colóquio, único
evento em Portugal inteiramente dedicado à Detecção Remota, versou os avanços científicos e
tecnológicos mais recentes em matéria de Observação da Terra. As Sessões foram programadas de
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forma que o colóquio constituísse, para além de um momento de apresentação pública de
comunicações especializadas, também um espaço de debate em torno da agenda do futuro.
Após a abertura do Colóquio pelo Sr. Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Professor
Catedrático Luís Aires-Barros, e da introdução ao Colóquio pelo Sr. Presidente da Secção de
Geografia Matemática e Cartografia, Professor Doutor José António Tenedório, seguiu-se o momento
alto do evento com a conferência inaugural proferida pela Sra. Doutora Ana Fonseca, Vogal da
Secção e Investigadora Principal do LNEC, subordinada ao tema “A observação da Terra e a
integração de dados: do in situ aos satélites, passando pelos VANT”.
O Colóquio registou 154 participantes que seguiram com grande interesse um programa estruturado
em três sessões, moderadas por Vogais da Secção e que teve como orador em destaque o Engº. João
Agria Torres, também Vogal da Secção:
Sessão 1: Observação e Monitorização da Terra: Terra, Mar e Atmosfera
Moderador: Professor Doutor João Catalão, Vogal da Secção de Geografia Matemática e Cartografia
e docente na FCUL.
Oradores:
- Professor Doutor Gonçalo Vieira (IGOT, Universidade de Lisboa): “A detecção remota e o estudo
dos ambientes terrestres da Antártida Marítima. O contributo da Universidade de Lisboa”.
- Doutor Nuno Catarino (Head of PDGS Division, Deimos): “Projectos na área do espaço:
observação remota e GNSS”.
- Professor Doutor Manuel Campagnolo (CEF e DCEB, ISA, Universidade de Lisboa): “Resolução
espacial efectiva de produtos derivados dos sensores MODIS e VIIRS: consequências da adopção do
meridiano de referência e da grelha sinusoidal”.
Sessão 2: Aplicações operacionais da Detecção Remota
Moderador: Eng.º Rogério Ferreira de Almeida, Vogal da Secção de Geografia Matemática e
Cartografia.
- Eng.º João Agria Torres, Eng.º Luís Nogueira Dias (ARTOP, AERO-TOPOGRÁFICA, LDA.): “O
LiDAR terrestre como técnica de Detecção Remota: experiências na ARTOP”.
- Eng.º Pedro Marques (REN): “A utilização de meios de detecção remota na gestão da vegetação
nas faixas de servidão de infra-estruturas energéticas”.
- Mestre Carla Barroso (IPMA): “Utilização de satélites meteorológicos na monitorização da
atmosfera e de superfícies continentais”.
Sessão 3: Detecção Remota Urbana
Moderador: Professor Doutor José António Tenedório, Vogal da Secção de Geografia Matemática e
Cartografia e docente na UNL-FCSH.
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- Professor Doutor José Alberto Gonçalves (FCUL, CIIMAR): “Avaliação da qualidade da
informação geográfica obtida por VANT em áreas urbanas”
- Doutora Teresa Santos (CICS.NOVA, FCSH-UNL): “Modelação de dados de detecção remota
como ferramenta de estimação do uso potencial de coberturas de edifícios em áreas urbanas”.
- Eng.ª Maria João Henriques (LNEC): “Conhecer melhor a cidade: o contributo da termografia”.
O debate final do Colóquio foi muito participado e muito rico, factos que permitiram sumariar
conclusões substanciais para novos eventos em matéria de Observação da Terra e Detecção Remota.
As palavras de encerramento foram proferidas pelo Sr. Professor Catedrático e Secretário Perpétuo
da SGL, Sr. Professor Doutor João Pereira Neto que elogiou a organização do Colóquio e a Secção.
3. Visita Científica
No dia 30 de Abril foi realizada uma visita ao Instituto Hidrográfico (IH) para uma delegação da
Sociedade de Geografia de Lisboa constituída por 10 elementos. A visita, organizada pelo Sr.
Comandante Miguel Bessa Pacheco, à altura Presidente da Secção, consistiu numa apresentação das
actividades técnicas do IH, numa descrição e mostra do convento das Trinas, almoço e, da parte da
tarde, visita à Base Hidrográfica na Azinheira.
Por diversas circunstâncias e impossibilidades de agenda não foi possível realizar a última reunião da
Secção, que ocorre habitualmente em Dezembro, para eleger a mesa para 2016. Este assunto ficou
adiado para Janeiro de 2016.
4.20. Secção de História
Presidente: Prof. Doutor Rui Miguel da Costa Pinto
Durante o ano de 2015, a Secção de História reuniu-se de acordo com o seguinte calendário:
27 de Janeiro - Conferência pelo Dr. António Alves Caetano “O Ouvidor Miguel de Arriaga e o
esplendor de Macau nos alvores de Oitocentos”
23 de Fevereiro- Conferência pelo Tenente Coronel João Brandão Ferreira “Consideração sobre a
participação de Portugal na I Guerra Mundial”
27 de Abril - Conferência pela Doutoranda Patrícia Gama " Sócios correspondentes da Sociedade
das Ciências Médicas de Lisboa - século XIX"
28 de Abril - Conferência pelo Dr. João Abel da Fonseca integrada nas Comemorações dos 140
anos da SGL “A Sociedade de Geografia de Lisboa e as explorações geográficas de Angola à
contracosta”
1 de Junho - Mesa redonda subordinada ao tema: “Fotografar a História”
Fotógrafos: António Homem Cardoso; Pedro Mónica; Rosa Reis; José Soudo.
18 de Setembro - Abertura do ano científico
7 de Outubro - Conferência pelo Prof. Doutor Daniel Estudante Protásio “Os intelectuais
portugueses e a questão de Casamansa (1839-1843)”
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6 Novembro- Visita promovida pela Secção de História da Medicina da Sociedade de Geografia de
Lisboa, em colaboração com a Secção de História da Sociedade de Geografia de Lisboa do Colóquio
Internacional Conventos de Lisboa – Instituto de História de Arte-UNL e da Guarda Nacional
Republicana-Clínica da GNR. Visita comentada pelo Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges
12 de Novembro- Conferência pelo Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges “Penamacor Militar: Da
Restauração à República, 1640-1910"
10 de Dezembro - Conferência pelo Prof. Doutor Rui Miguel Costa Pinto integrada nas
Comemorações dos 140 anos da SGL “Documentos soltos inéditos sobre Gago Coutinho”
Dia 17 de Dezembro - Eleições da Mesa
Foi eleita por unanimidade a nova Mesa da Secção de História para o ano 2016 com a seguinte
constituição:
Presidente- Prof. Doutor Rui Miguel da Costa Pinto
Vice-Presidente- Dr. João Abel da Fonseca
Secretário - Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges
Vice-Secretário- Mestre Ana Prosépio
4.21. Secção de História da Medicina
Presidente: Dr. António Aires Gonçalves
1 - Eleição da Mesa para 2015:
No dia 18 de Dezembro de 2014 procedeu-se à eleição da Mesa da Direção da Secção de História da
Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa para o ano de 2015, tendo sido eleita a lista única
com a seguinte composição:
Presidente: António Aires Gonçalves, sócio n.º 19096.
Vice-Presidente: Isabel Amaral, sócio n.º 20311.
1.º Secretário: Manuel Mendes Silva, sócio n.º 20506.
2.º Vice-Secretário: Inês Ornellas e Castro, sócio n.º 20575.
A Vice-Presidente, Isabel Amaral, foi nomeada relatora da secção junto do Boletim da Sociedade de
Geografia de Lisboa
2 - Sessões mensais:
1ª Sessão – 29 de Janeiro de 2015
Tema – “A História da Luta Contra o Cancro em Portugal”, sendo orador António Gentil
Martins. Estiveram presentes 30 pessoas.
2ª Sessão – 26 de Fevereiro de 2015
Tema – “Entre as primeiras: mulheres médicas portuguesas”, sendo oradora Isabel Lousada.
Estiveram presentes 40 pessoas.
3ª Sessão - 26 de Março de 2015
Tema – “53 anos de Alergologia: a criação de uma especialidade”, sendo orador Antero da Palma
Carlos. Estiveram presentes 35 pessoas.
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4ª Sessão – 30 de Abril de 2015
Tema - “José Vicente Barbosa du Bocage - Percursos de um médico pela História Natural”,
sendo oradora Catarina Madruga. Estiveram presentes 38 pessoas.
5ª Sessão – 28 de Maio de 2015
Tema - “Procriação Medicamente Assistida, P.M.A. – da resolução de um problema técnico, à
criação de múltiplas questões éticas”, sendo orador António Pereira Coelho. Estiveram presentes 9
pessoas.
6ª Sessão – 25 de Junho de 2015
Tema - “O cripto-judaísmo e a medicina nos séculos XVI e XVII”, sendo orador Joshua Ruah.
Estiveram presentes 30 pessoas.
7ª Sessão – 16 de Julho de 2015
Tema - “Sífilis – Impacto social em 4 séculos de história”, sendo orador Germano de Sousa.
Estiveram presentes 28 pessoas.
8ª Sessão – 24 de Setembro de 2015
Tema - “ Hospitais Civis de Lisboa; um olhar sobre o passado”, sendo orador Luiz Damas Mora.
Estiveram presentes 35 pessoas.
9ª Sessão – 29 de Outubro de 2015
Tema – “As Figuras de cera no ensino médico”, sendo orador A. Poiares Baptista. Estiveram
presentes 22 pessoas.
10ª Sessão – 26 de Novembro de 2015
Tema – “Genética médica em Portugal; um contributo para a sua história”, sendo oradora
Heloísa Santos. Estiveram presentes 8 pessoas.
11ª Sessão – 17 de Dezembro de 2015
Esta sessão foi dedicada às eleições para a Mesa da Direcção da Secção de História da Medicina da
SGL, para o ano de 2016 (ver abaixo)
Nota – A pedido da Direcção, a quase totalidade dos conferencistas deixaram à SGL os diapositivos e
em alguns casos os textos ou resumos das suas conferências, para arquivo e memória futura.
3 - Outras actividades
- Visita guiada ao Museu da Farmácia – 7 de Fevereiro:
O Núcleo de História da Medicina da Ordem do Médicos organizou, com a colaboração da Secção de
História da Medicina/SGL, uma visita guiada ao Museu da Farmácia no dia 7 de Fevereiro, orientada
pelo seu Director, Dr. João Neto. Participaram mais de 30 pessoas.
- Visita guiada ao Convento de Mafra, nomeadamente à enfermaria, à botica e à biblioteca – 6
de Junho:
O Núcleo de História da Medicina da Ordem do Médicos organizou, com a colaboração da Secção de
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História da Medicina/SGL, uma visita guiada ao Convento de Mafra, nomeadamente para visita à
enfermaria, à botica e à biblioteca, no dia 6 de Junho, sendo orientadoras a conservadora do
Convento Drª. Teresa Amaral e a bibliotecária Drª. Fernanda Santos. Participaram mais de 20
pessoas.
- Visita guiada ao Hospital da Marinha e ao Centro de medicina subaquática e hiperbárica – 26
de Setembro:
A Secção de História da Medicina/SGL organizou, com a colaboração do Núcleo de História da
Medicina da Ordem do Médicos, uma visita guiada ao Hospital de Marinha, nomeadamente à botica,
capela, enfermarias e bar dos oficiais, bem como ao Centro de medicina subaquática e hiperbárica.
Foram orientadores desta visita guiada o Alm. Med. Rui Abreu, o Prof. A. Moutinho Borges e o Dr.
F. Gamito Guerreiro. Participaram mais de 30 pessoas.
- Visita guiada ao Convento/Hospital de S. João de Deus e à igreja de S. Francisco de Paula – 6
de Novembro:
A Secção de História da Medicina/SGL associou-se com a Secção de História da SGL, com o Núcleo
de História da Medicina da Ordem do Médicos e com a Câmara Municipal de Lisboa e a
Universidade Nova de Lisboa, organizando em 6 de Novembro uma visita guiada ao
Convento/Hospital de S. João de Deus e à igreja de S. Francisco de Paula. A visita foi orientada pelo
Prof. A. Moutinho Borges. Participaram mais de 40 pessoas.
- 2º Encontro Luso-Brasileiro de História da Medicina Tropical – 14 a 16 de Outubro:
Realizou-se de 14 a 16 de Outubro na Faculdade de Ciências e Tecnologia (Almada) e no Instituto de
Higiene e Medicina Tropical (Lisboa) o 2º Encontro Luso-Brasileiro de História da Medicina
Tropical. Foi co-organizadora Isabel Amaral, tendo a Secção de História da Medicina/SGL
patrocinado o evento que obteve assinalável êxito.
- 3º Colóquio Internacional de História da Alimentação – XX Outubro, Coimbra
Efectuou-se a XX de Outubro, em Coimbra, o 3º Colóquio Internacional de História da Alimentação
(dos prazeres da mesa aos cuidados do corpo), em que Inês Ornellas e Castro foi co-organizadora. A
Secção de História da Medicina/SGL patrocinou o evento, que obteve assinalável êxito.
- Lançamento de livros:
“Os Mallet e Sousa; ourives e capellistas da praça de Lisboa nos séculos XVIII e XIX” da sócia da
SHM/SGL Luísa Vilarinho Pereira, na Biblioteca Nacional, em 19 de Outubro. “Sebenta de Física
Médica” do sócio da SHM/SGL José Manuel Ferreira Coelho, na Ordem dos Médicos, em 10 de
Novembro. “O livro de cozinha de Apício; um breviário do gosto imperial” da Secretária da
SHM/SGL Inês Ornellas e Castro no Palácio da Ajuda, em 12 de Novembro.
- Envio de parabéns nas datas de aniversário dos sócios da SHM/SGL:
A partir de Março, num gesto de simpatia e aproximação aos sócios da SHM/SGL, a Direcção
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enviou, por e-mail, aos sócios da SHM/SGL, parabéns e votos de feliz aniversário na respectiva data,
gesto que teve respostas de muito apreço.
4 – Eleições para 2016
A eleição da Mesa da Direcção da Secção de História da Medicina da SGL, para o ano de 2016 foi
realizada a 17 de Dezembro de 2015:
O acto eleitoral foi presidido pelo sócio nº 19666, Maria Luísa Vilarinho Pereira, dos presentes não
candidatos, o sócio mais antigo da SGL. Foi eleita por unanimidade, com 11 votos presenciais ou por
correio electrónico, a lista única assim constituída:
António Aires Franco Fernandes Gonçalves, nº 19096 - Presidente
Isabel Maria da Silva Pereira Amaral, nº 20311 - Vice- Presidente
Manuel Marçal Fontes Mendes Silva, nº 20506 - 1º Secretário
Inês Luísa de Ornellas de Andrade da Silva e Castro, nº 20575 - 2º Secretário
a qual apresentou o seguinte Programa:
Introdução
A Mesa da Direcção que agora cessa funções em Dezembro de 2015, acredita ter
contribuído, com o seu trabalho, com a sua acção e com as suas iniciativas, para o prestígio
da Sociedade de Geografia de Lisboa e da sua Secção de História da Medicina e para o
enriquecimento dos seus membros. Por essas razões, candidata-se por mais um ano com o
programa que abaixo se discrimina.
Objectivos:
1.

Dinamizar os sócios Sociedade de Geografia de Lisboa, em especial os membros da Secção
de História da Medicina, para a uma participação mais activa nas sessões da Secção e em
outras actividades correlacionadas.

2.

Estimular o aumento do número de membros da Secção, alargando mais a sua abrangência a
todos com interesse reconhecido no âmbito da História da Medicina, independentemente das
respectivas áreas profissionais e de formação.

3.

Cooperar com as outras Secções da SGL sempre que haja interligação com a História da
Medicina.

4.

Cooperar com outros grupos que desenvolvem actividades no âmbito da História da
Medicina, nacionais e estrangeiros, procurando congregar os seus membros e rentabilizar
esforços e recursos (Exemplos: Núcleo de História da Medicina da Ordem dos Médicos,
museus de história da medicina ou áreas afins, centros de investigação em história da
medicina e do património médico-científico, Faculdades de Medicina, entre outros).
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5.

Estimular uma correcta investigação na área da História da Medicina em Portugal, de acordo
com os padrões internacionais, procurando credibilizar e divulgar a área entre pares.
Para concretização dos objectivos propomos as seguintes Actividades:
Manter a periodicidade mensal das reuniões da Secção de História da Medicina / SGL.

1.

Organizar Colóquios, Conferências, Mesas Redondas e visitas temáticas (de iniciativa
isolada da Secção ou em colaboração com outros grupos).

2.

Promover a evocação de personalidades, efemérides e datas relevantes para a História da
Medicina, sempre que oportuno, com particular enfoque na medicina portuguesa.

3.

Estimular e apoiar a publicação de trabalhos com relevância sobre História da Medicina.
Sempre que adequado, nomear uma comissão científica de revisão, independente da Mesa,
conferindo-lhes maior credibilidade.

4.

Colaborar, dinamizar e procurar apoios para projectos de investigação que se enquadrem no
âmbito da Secção, reunindo sinergias e motivações dos seus membros.

5.

Participar activamente em todas as iniciativas relacionadas com a preservação do património
ligado à História da Medicina em geral e da medicina portuguesa em particular.

4.22. Secção de Geografia dos Oceanos
Presidente: CAlm. José Bastos Saldanha
Mesa da Secção
Presidente: CAlm José Bastos Saldanha (sócio nº 19591),
Vice-Presidente: Dr. José Hipólito Monteiro (18429),
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 2015, 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 ações 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.
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b) Agenda do Oceano atende às questões relativas ao oceano e às suas margens que foram abordadas
nos âmbitos internacional, europeu e nacional, mediante a divulgação, a discussão e o
acompanhamento do seu implemento.
c) Divulgação da Nossa Cultura do Mar nas suas diversas expressões, incluindo a vulgarização do
conhecimento oceanográfico, de modo a contribuir para uma remoçada assunção do mar, desígnio
permanente de Portugal.
Importa realçar que o Programa de Atividades para 2015, designado Jornadas “A Sociedade Civil e o
Mar”, aprovado na sessão de 10 de julho de 2014, considerou ser apropriado desenvolver um ciclo de
ações sob o tema “A dimensão marítima de Portugal no quadro da Estratégia Europa 2020 – Que
perceção eleitoral em 2015?” o 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)

7 de março, sessão “Memórias de Fragateiros”.

b)

Em maio, realização do ciclo “Contributos para o debate político-partidário sobre uma agenda

do Mar para a próxima legislatura, XIII (2015-)” e divulgação das respetivas conclusões.
c)

20 de outubro, celebração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes sob o tema

“Conhecimento tradicional, indígena e local como complemento da ciência moderna e contributo
para a resiliência individual e societária” e informação sobre o progresso da Homenagem Nacional ao
Professor Mendes-Victor.
d)

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

SGL, Comissão Nacional da UNESCO, Presidência da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos
Rios (Município de Esposende) e a APORVELA ─ Associação Portuguesa de Treino de Vela
promoveram uma jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar (DNM) de 2015.
e)

Divulgação pública das conclusões agregadas do ciclo “Contributo para o debate político-

partidário sobre uma agenda do Mar para a próxima legislatura, XIII (2015-)” realizado em maio de
2015 e do colóquio “O Mar na Presente Legislatura (XIII)” efetuado em 16 de novembro passado.
No planeamento e execução destas ações, procurou privilegiar-se o trabalho em cooperação por
intermédio de objetivos comuns, o que permitiu caminhar em parceria com diversas instituições,
adiante referidas, a quem se agradece o patrocínio e apoio prestados, sem os quais não seria possível
conferir a dignidade e a visibilidade indispensáveis. Uma palavra final de reconhecimento para todos
os participantes nas Jornadas.
Dia Nacional do Mar de 2015
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
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de outros eventos similares, tais como, o Dia Europeu do Mar, o Dia dos Oceanos e o Dia Mundial
do Mar. De entre os diversos eventos celebrativos que se realizaram por todo o País, a SGL, a
Comissão Nacional da UNESCO, a Presidência da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios
(Município de Esposende) e a APORVELA ─ Associação Portuguesa de Treino de Vela
promoveram conjuntamente uma jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar (DNM) de 2015,
sob o tema “O Mar na Presente Legislatura (XIII)”, que teve lugar em 16 de novembro (2.ª feira), em
Lisboa, a bordo da Caravela “Vera Cruz” (Doca do Espanhol em Alcântara) e na sede da SGL (R. das
Portas de S. Antão, 100) e em Esposende, no Centro de Educação Ambiental de Marinhas.
1)

Jornada comemorativa organizada pela SGL

a)

Em Lisboa:

(i)

A jornada comemorativa iniciou-se às 11h00 a bordo da Caravela “Vera Cruz”, surta na doca

do Espanhol, réplica histórica operada pela APORVELA que a disponibilizou para a aposição
inaugural do carimbo comemorativo do DNM, criado por especial deferência da Direção de Filatelia
dos CTT – Correios de Portugal, SA, cujo desenho apresenta uma sugestiva silhueta da mesma
Caravela; para aposição do carimbo foram facultados bilhetes-postais editados graciosamente pelo
Instituto Hidrográfico que reproduzem o cartaz do DNM.
(ii)

Um posto de correio ad hoc permaneceu aberto entre as 14h00 e as 17h00, no átrio da sede da

SGL, sendo facultados exemplares de um bilhete-postal, que reproduz o cartaz do Dia Nacional do
Mar, para aposição do carimbo comemorativo. A edição graciosa dos bilhetes-postais deve-se ao
apoio do Instituto Hidrográfico.
(iii)

Ao princípio da tarde, 14h30, no átrio da SGL, foi aberta a mostra sobre “A Caravela Vera

Cruz”, organizada pela APORVELA, que se manteve em exibição até 27 de novembro.
(iv)

Entre as 15h00 e as 17h00, no auditório Adriano Moreira, decorreu o colóquio “O Mar na

próxima legislatura, XIII”:
─

Em nome do Presidente da SGL, o CAlm José Bastos Saldanha abriu o colóquio e introduziu

o respetivo tema, começando por o enquadrar no ciclo “Contributo para o debate político-partidário
sobre uma agenda do Mar para a próxima legislatura, XIII (2015-)”, que se concretizou em três
sessões em maio de 2015, sem que tivesse sido possível comunicar as suas conclusões antes das
eleições legislativas. Todavia, por manterem atualidade, as mesmas conclusões foram em seguida
expostas para serem eventualmente consideradas pela mesa-redonda “Que agenda do mar na presente
legislatura (XIII)?: a imprescindibilidade de adequado conhecimento científico, tomado numa aceção
multidisciplinar, para uma prossecução eficiente das políticas públicas do mar; a necessidade de
criação de uma base de dados atualizada e acessível sobre a execução das políticas públicas do mar; a
continuidade de opções políticas com visão a longo prazo suscetíveis de transpor várias legislaturas,
como é o caso da transição para a sustentabilidade (50 anos); uma reforma a prazo da novel
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estrutura central dos assuntos do mar sob critérios de adequabilidade e desempenho; uma
coordenação intersectorial efetiva das políticas públicas do mar, mediante adequado posicionamento
interministerial; o reconhecimento inequívoco do Mar como prioridade estratégica nacional e a
premência na sua assunção plena com incidência na economia; a inexistência de uma estratégia de
segurança marítima nacional e as suas implicações para uma boa prestação da economia do mar; o
significado jurídico do regime do mar ser distinto do território; a ineficácia de uma política de
informação pública ativa devido a um conhecimento insuficiente da sociedade portuguesa sobre as
políticas públicas do mar e a sua pluralidade.
─

Em seguida, o Professor João Pereira Neto, Secretário Perpétuo da SGL, na qualidade de

moderador, abriu a mesa-redonda “Que agenda do Mar na presente Legislatura (XIII)?”, teceu
considerações sobre o tema para depois agradecer a presença das individualidades participantes e
fazer a sua apresentação: Professora Lia Vasconcelos (perspetiva sociológica e governância
colaborativa), Professor Emanuel Gonçalves (qualidade do meio marinho e área da governação) e
Professor João Pinto Guerreiro (socioeconomia do mar).
─

A mesa-redonda analisou: o modelo de governação do Mar, centrando-se a sua boa execução

na liderança política, no consenso estratégico e na estrutura governamental, com preferência para
uma abordagem de cooperação face à realidade intersectorial existente; a necessidade de desencadear
uma ação coletiva por intermédio de modelos de governância colaborativa para resolver os problemas
do Mar como um bem comum e criar novas políticas públicas que o possam manter sustentável; o
presente desafio que a economia do Mar enfrenta em Portugal relativamente a uma gestão
harmoniosa dos seus recursos.
(v)

Na sessão de encerramento iniciada às 17h30, sob a presidência do Professor Luís Aires-

Barros, que se encontrava ladeado pelo Dr. João Lúcio da Costa Lopes, Presidente da Comissão
Diretiva da APORVELA:
─

O CAlm José Bastos Saldanha refletiu sobre o significado da celebração desta jornada

comemorativa e prestou agradecimento público às entidades que a promoveram e a todas as outras,
oficiais e privadas, e a expressões da Sociedade Civil, cujo contributo permitiu, mais uma vez,
concretizar a celebração do Dia Nacional do Mar com o propósito de valorizar a cidadania a partir de
uma consciente ligação ao Mar. E recordou também ser o Dia da UNESCO – Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, por ter sido fundada em 16 de novembro de
1945, celebrando portanto 70 anos, em que evidenciou o seu inestimável contributo para a paz e
segurança no mundo por intermédio da educação, da ciência, da cultura e da comunicação. A
terminar, leu a mensagem da Diretora-geral da UNESCO, Irina Bokova, por ocasião do Dia
Internacional da Tolerância que hoje também se celebra. E em memória de todas as vítimas da
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intolerância, em particular dos funestos atentados terroristas em 13 de novembro em Paris, foi
guardado um minuto de silêncio.
─

Nas palavras de fecho, o Prof. Catedrático Luís Aires-Barros, Presidente da SGL, agradeceu

ao Dr. João Lúcio da Costa Lopes a cooperação da APORVELA e a participação de todos e destacou
em particular o labor desenvolvido pela Secção de Geografia dos Oceanos.
b)

Outras iniciativas da SGL

(i)

Para memória futura e por especial deferência do IADE ─ Creative University, foi feita a

gravação vídeo do colóquio e da sessão solene.
(ii)

O cartaz do Dia Nacional do Mar de 2015 foi concebido pela designer Laura Saldanha (com o

apoio da Glintt-HS) a partir de uma expressiva imagem da Caravela “Vera Cruz” (foto gentilmente
disponibilizada pela APORVELA). O mesmo cartaz esteve disponível para distribuição em formato
digital nas dimensões A3 e A4 e ainda o bilhete-postal, que foi reproduzido numa tiragem de 200
exemplares, a título gracioso, pelo Instituto Hidrográfico para aposição do carimbo comemorativo.
2)

Parceria com o Município de Esposende que exerce a Presidência da Rede Nacional da

Cultura dos Mares e dos Rios ─ O Município de Esposende promoveu uma sessão comemorativa do
Dia Nacional do Mar no Centro de Educação Ambiental, em Marinhas, para apresentação dos
resultados do projeto “Artes de pesca abandonadas, perdidas e descartadas: Contributos para a
prevenção e consciencialização de impactos no litoral norte” e a sua discussão em mesa-redonda com
a participação de todas as entidades parceiras do projeto, além da apresentação do documentário
“Fantasmas do Litoral Norte”, da abertura da exposição “Fantasmas do Litoral Norte” e o lançamento
do livro “Tradição Viva ─ A Comunidade Piscatória de Esposende: Melhorias e tradições” da autoria
da Dr.ª Ivone Baptista, diretora do Museu Municipal de Esposende.
Agenda do Oceano
1)

No âmbito da Secção:
Devido á escassez de meios não foi possível à SGO, durante o ano de 2015, 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)

15 de janeiro, apresentação da 5ª edição do estudo "LEME - Barómetro PwC da Economia do

Mar", no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.
b)

17 de janeiro, comemoração do 2º Aniversário do Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo

de Ílhavo.
c)

15 de janeiro, apresentação da 5ª edição do estudo "LEME - Barómetro PwC da Economia do

Mar", no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.
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d)

17 de janeiro, comemoração do 2º Aniversário do Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo

de Ílhavo.
e)

Em 19 de março, conferência “O futuro da economia do mar: oportunidades de investimento

no espaço marítimo lusófono”, organizado pelo Instituto Hidrográfico na sua sede em parceria com
SOFID - Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento e o CEEA - Centro Estudos
Estratégicos Atlântico.
f)

Em 22 de março, operação no terminal de contentores de Sines do maior navio porta

contentores da Maersk que alguma vez nele fez escala. O “Evelyn Maersk” é um mega navio porta
contentores que atinge quase os 400m de comprimento, com 56m de largura e um calado de 16m.
Tem de igual modo a capacidade máxima de 14.770 TEUs, dos quais 1286 contentores refrigerados.
g)

Em 22 de março, celebração do Dia Mundial da Água sob o tema “A água para um

desenvolvimento sustentável”.
h)

Em 28 de março, comemoração do 3.º aniversário do CIEMar-Ílhavo ─ Centro de

Investigação e Empreendedorismo do Mar da Câmara Municipal de Ílhavo.
i)

A 45.ª edição da Nauticampo, uma das feiras mais aguardadas no calendário da FIL 2015,

decorreu entre 8 e 12 de abril.
j)

Em 9 de abril, colóquio "A Economia do Mar, Ordenamento, Gestão do Espaço Marítimo e

Licenciamento: Oportunidades e implicações para os Municípios", organizado em parceria pela
Associação Nacional de Municípios Portugueses e o consórcio MARE STARTUP (constituído pela
Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Fórum
Empresarial da Economia do Mar e a Sociedade de Avaliação Estratégia e Risco/SaeR), na
Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.
k)

Em 22 de abril, reunião da Primavera 2015 da MAREECOFIN - PwC Economia e Finanças

do Mar, organizada pela PwC no Hotel Pestana Palace, em Lisboa.
l)

Em 9 de maio, Gala de Entrega dos Prémios Excellens Mare, organizada pela PwC, no Casino

Figueira, na Figueira da Foz.
m)

Em 20 de maio, celebração do Dia da Marinha de Guerra Portuguesa.

n)

Em 20 de maio, comemoração do Dia Europeu do Mar, cuja conferência se realizou no Piréu

(Grécia) em 28 e 29 de maio sob o tema “Portos e costas: motores do crescimento azul”.
o)

Em 21 de maio, celebração do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o

Desenvolvimento, acolhendo o 10.º aniversário da Convenção da UNESCO para a Proteção e
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais.
p)

Em 22 de maio, comemoração do Dia Internacional da Diversidade Biológica, sob o tema

"Biodiversidade para o Desenvolvimento Sustentável".
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q)

A divulgação da carta encíclica Laudato si’ do Santo Padre Francisco sobre o cuidado da

Casa Comum de 24 de maio de 2015.
r)

A Volvo Ocean Race, a maior regata à volta do mundo e um dos três maiores eventos náuticos

mundiais, escalou Lisboa entre 25 de maio e 7 de junho.
s)

Celebração do Dia do Pescador em 31 de maio.

t)

A revista The Economist organizou a sua terceira Cimeira Mundial do Oceano em Cascais, de

3 a 5 de junho com a pretensão de responder a uma questão fundamental: como fazer a transição
de uma economia convencional do oceano para uma nova economia azul? Paralelamente, ocorreu em
5 de junho, uma reunião de ministros responsáveis pelo mar e o Fórum de Negócios Azul, de 4 a 6 de
junho, no recinto da Feira Internacional de Lisboa. Este conjunto de eventos foi designado Semana
Azul de Lisboa de 2015.
u)

Em 5 de junho, comemoração do Dia Mundial do Ambiente, sob o tema "Água e

desenvolvimento sustentável".
v)

Em 5 de junho, Workshop sobre “Literacia do Oceano”, organizado pela Agência Ciência

Viva, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.
w)

Em 8 de junho, celebração do Dia Mundial dos Oceanos, sob o tema "Oceanos saudáveis, um

planeta saudável".
x)

A comemoração do Dia Mundial da Hidrografia, em 21 de junho, organizada pelo Instituto

Hidrográfico na Base Hidrográfica da Azinheira no Seixal.
y)

A concessão do Oceanário de Lisboa por um período de 30 anos foi adjudicada à Sociedade

Francisco Manuel dos Santos (notícia de 23 de junho).
z)

Em 25 de junho, a Organização Marítima Internacional lançou a comemoração do Dia do

Marítimo para promover as profissões marítimas, procurando sensibilizar para os benefícios positivos
de se escolher uma carreira no mar ou outra profissão marítima.
aa) A aprovação em Assembleia Geral, no dia 17 de julho, da fusão entre o Fórum Empresarial da
Economia do Mar e a Oceano XXI, dando origem ao Fórum Oceano – Associação da Economia do
Mar.
bb) A celebração dos 78 anos de vida do Museu Marítimo de Ílhavo, nos dias 8 e 9 de agosto.
cc) Em 11 de agosto, o maior porta-contentores do mundo, o MSC Zoe, com uma capacidade de 19
220 TEU escalou o terminal de contentores do Porto de Sines.
dd) O lançamento do livro “Os últimos marinheiros”, escrito por Filipa Melo e editado pela Fundação
Francisco Manuel dos Santos (notícia de 20 de agosto).
ee) A celebração deste ano do Dia Internacional da Literacia ocorreu sob o tema “Literacia e
Sociedades Sustentáveis” por ser um fator determinante para o desenvolvimento sustentável, ao
explorar a articulação essencial e sinergética entre literacia e os Objetivos de Desenvolvimento
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Sustentável (ODS) que foram aprovados durante a 70ª sessão da Assembleia Geral das Nações
Unidas em setembro de 2015. Na principal comemoração realizada, em 8 e 9 de setembro, na sede da
UNESCO foram atribuídos os prémios internacionais de literacia.
ff) O seminário “A Tecnologia como Fator de Desenvolvimento da Economia do Mar” organizado
pelo Instituto Hidrográfico em 23 de setembro.
gg) A comemoração do Dia Mundial do Mar de 2015 sob o tema “Educação marítima e treino”
ocorreu em 24 de setembro na sede da Organização Marítima Internacional e por iniciativa nacional e
local ao longo do ano. O conhecido evento paralelo ocorreu no Japão em 20 e 21 de julho. Em
Portugal, aquela celebração integrou-se na Semana do Mar em Setúbal, entre 20 e 27 de setembro.
hh) Em 25 de setembro, a 70ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas acolheu uma cimeira
sobre Desenvolvimento Sustentável com a participação de líderes mundiais, que na sua abertura
aprovou por unanimidade o acordo intitulado “Transformando o nosso mundo: a Agenda de 2030
para Desenvolvimento Sustentável” inserto no documento A/70/L.1 que inclui um plano de ação
global a 15 anos para terminar com a pobreza, reduzir as desigualdades e proteger o ambiente
conhecido como ODS, um conjunto de 17 objetivos e 169 metas que entra em vigor em 1 de janeiro
de 2016, substituindo os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio estabelecidos em 2000.
ii) A IV edição do seminário Desafios do Mar Português, dedicada ao tema «Portos, Paisagens
Portuárias e Economia do Mar», organizada pelo CIEMar Ílhavo (Centro de Investigação e
Empreendedorismo), decorreu em 21 de outubro no Museu Marítimo de Ílhavo.
jj) Em 10 de novembro, foi aprovada a moção de rejeição do Programa do XX Governo
Constitucional.
kk) Em 13 de novembro, ocorreram em Paris funestos e brutais atentados terroristas que vitimaram
indiscriminadamente a população e geraram um ambiente de insegurança pública.
ll) O Fórum do Mar 2015, de 16 a 19 de novembro, na Exponor, organizado pela Fórum Oceano –
Associação da Economia do Mar, que incluiu uma comemoração do Dia Nacional do Mar, a
“Portugal Atlantic Conference 2015” e a apresentação da MARE STARTUP, uma parceria entre a
Fórum Oceano, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a Universidade Católica
Portuguesa e a SaeR – Sociedade de Avaliação de Empresas de Risco.
mm) O Dia Internacional da Tolerância foi celebrado em 16 de novembro e nessa data passaram 70
anos da fundação em 16 de novembro de 1945 da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura.
nn) O Conselho Internacional de Ciências, o Conselho Internacional das Ciências Sociais e o
Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas anunciaram hoje, em conjunto, que 2016
será o Ano Internacional do Entendimento Global (IYGU) sob o lema “Construindo pontes entre os
pensamentos globais e as ações locais”. O objetivo do IYGU é a promoção de um melhor
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entendimento sobre o impacto global das ações locais para estimular políticas inovadoras que
respondam aos desafios globais, como as mudanças climáticas, a segurança alimentar ou as
migrações (notícia de 25 de novembro).
oo) A Marinha Portuguesa foi galardoada com o prémio internacional "Balanced Scorecard Hall of
Fame for Executing Strategy", durante a 15ª Cimeira Anual Global da Palladium, organizada pela
Palladium Group, Inc., em Boston, EUA (notícia de 25 de novembro).
pp) IV Colóquio “Deteção Remota: Observação da Terra” promovido pela SGL em 27 de novembro.
qq) A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2015 (COP 21) iniciou-se em
Paris em 30 de novembro para negociar o denominado Acordo de Paris, um entendimento global
sobre mudança climática.
rr) Em 3 de dezembro, não foi aprovada a moção de rejeição do Programa do XXI Governo
Constitucional.
2)

Parcerias internas e externas

a)

Celebração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, em 20 de outubro (3.ª feira)

(i)

Em 2010, por iniciativa do vogal Professor Catedrático Luiz Alberto Mendes-Victor no

âmbito da Secção, a SGL passou a celebrar 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). O Professor Mendes-Victor faleceu em 23 de março de 2013 e a
SGO decidiu, em sua memória, prosseguir anualmente a celebração daquele Dia Internacional. Em
2015, o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes atentou no conhecimento tradicional,
indígena e local como complemento da ciência moderna e contributo para a resiliência individual e
societária. Esta temática integra-se na iniciativa “Step Up” desenvolvida no âmbito da Estratégia
Internacional das Nações Unidas para a Redução de Catástrofes a fim de mobilizar a população para
a Conferência Mundial para Redução de Catástrofes a realizar em 2015.
(ii)

A celebração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes em memória do Professor

Mendes-Victor ocorreu em 20 de outubro, no auditório Adriano Moreira, na presença da Eng.ª Maria
Cristina Mendes-Victor, em representação da Família do Homenageado, de membros da Comissão
Científica da Homenagem Nacional ao Professor Mendes-Victor (CCHNMV) e de muitos amigos
sob a presidência do Professor Catedrático Luís Aires-Barros, presidente da SGL, que introduziu a
sessão e apresentou o conferencista Doutor Manuel João Ribeiro; esta individualidade começou por
assinalar o significado da efeméride e depois narrou, em traços expressivos, as relações profissionais
e pessoais que manteve com Mendes-Victor com quem colaborou intensamente na causa da
prevenção de catástrofes e a quem prestou sentida homenagem, ao Amigo e ao Mestre.
(iii)

Em seguida, o CAlm José Bastos Saldanha, na qualidade de coordenador da CCHNMV fez

um balanço breve dessa Homenagem:
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─

Volvidos quatro meses após o falecimento do Professor Mendes-Victor, a SGL tomou a

iniciativa de organizar conjuntamente com outras instituições e individualidades uma homenagem
nacional ao Professor Catedrático Luiz Alberto Mendes-Victor, ilustre cientista, docente e
administrador que recebeu consagração internacional com a atribuição pela Sociedade Europeia de
Geofísica, em 1996, da Medalha Sergey Soloviev. O grupo de trabalho então constituído esboçou
uma linha de ação, que foi apresentada em 15 de outubro de 2013 na celebração do Dia Internacional
para a Redução de Catástrofes.
─

A partir da identificação de testemunhos essenciais, tais como, o doutoramento e o excecional

mérito académico, a influência modernizadora, uma inovadora abordagem multidisciplinar, o
reconhecimento dos diversos organismos internacionais e do sistema de investigação nacional, uma
intensa atividade de pendor científico, cultural, económico e social e o reconhecimento do seu
denodado empenho à Causa do risco de catástrofes e sua prevenção com a primeira atribuição da
Medalha Sergey Soloviev pela Sociedade Europeia de Geofísica, foi possível gizar um programa de
ações de divulgação, a cunhagem de uma medalha, a criação de um carimbo comemorativo e de um
cartaz comum e a edição de um livro sobre a Vida e a Obra a partir dos dados compilados pelo
esforço empreendido na realização da Homenagem como contributo para memória futura da História
da Ciência em Portugal. E a execução da Homenagem assentou numa estrutura com comissão de
honra, comissão científica e secretariado executivo.
─

Deste plano, durante 2014 e início de 2015 concretizou-se:

_A estrutura, presidindo à Comissão de Honra S. Ex.ª o Presidente da República, o Presidente da
SGL à Comissão Científica e o VAlm Ramos da Silva ao Secretariado Executivo.
_Sete ações de divulgação: 15 de maio de 2014, pela Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa; 6 de setembro, pelo Município de Lagos; 16 de setembro, pelo Centro de Petrologia e
Geoquímica do Instituto Superior Técnico (CEPGIST) e pela Sociedade Portuguesa de Engenharia
Sísmica (SPES); 13 de outubro, Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, jornada maior da
Homenagem Nacional, com aposição do carimbo comemorativo especialmente criado pela Direção
de Filatelia dos CTT – Correios de Portugal, SA; 22 de outubro, pela Universidade dos Acores; 8 de
maio de 2015, pelo Programa Polar Português; 12 de maio, pela Assembleia Municipal de Lisboa, na
passagem de 260 anos sobre o terramoto de 1755, com saudação e reconhecimento pelo
extraordinário legado do Professor Luiz Alberto Mendes-Victor para a prevenção e proteção da
cidade de Lisboa contra catástrofes naturais e recomendou à Câmara Municipal que pondere, em
colaboração com a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, a instituição de uma iniciativa
conjunta, sob o nome do Professor Mendes-Victor, destinada a incentivar a investigação neste
domínio de crucial importância para Lisboa e para Portugal.
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_O cartaz da Homenagem Nacional foi distribuído em formato digital, nas dimensões seguintes: A3,
A4 e bilhete-postal. O seu estudo é da autoria da Mestre Laura Saldanha, designer que o elaborou a
título gracioso como contributo para a Homenagem Nacional e para recordar a colaboração que
prestou em vida do Professor Mendes-Victor.
_A medalha comemorativa foi apresentada em 13 de outubro. É numerada e, no anverso, tem
representado o busto do Professor sobre uma imagem do terramoto de 1755 com a legenda circular
“Professor Catedrático Luiz Alberto Mendes-Victor.1931-2013”; a 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 Geofisica.1996”; e na parte inferior do reverso estão
representados os símbolos de cinco entidades patrocinadoras da cunhagem (Instituto Português do
Mar e da Atmosfera (IPMA), FCUL, Centro Europeu de Riscos Urbanos (CERU), Câmara Municipal
de Lagos e SGL). Foram cunhados 250 exemplares, mediante subscrição pública. A conceção
graciosa da medalha é do Cte. Herlander Valente Zambujo, sócio da SGL.
_Foi solicitada à Câmara Municipal de Lisboa (Departamento de Património Cultural e o seu Núcleo
de Toponímia) a atribuição do topónimo «Mendes-Victor», sob o processo n.º 364/2014, tendo sido
identificado o arruamento Rua “C” ao Aeroporto da Portela, como um dos arruamentos da cidade
disponíveis para uma tal atribuição por nele se ter localizado o então Serviço Meteorológico Nacional
que foi substituído em 1977 pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica e, na atualidade, ser
sede da instituição sua sucessora o Instituto Português do Mar e da Atmosfera; no entanto, segundo o
regulamento dos serviços de toponímia da mesma Câmara, a proposta apenas será considerada depois
de transcorrido o prazo de cinco anos após a data de falecimento, em 23 de março de 2018.
─

Não foi possível efetuar o lançamento do livro sobre a Vida e a Obra em 13 de outubro de

2015, como inadequadamente se previra, apesar de todo o empenho da Comissão Científica, cuja
primeira preocupação residiu na compilação demorada de todos os dados que estão associados às
várias expressões de homenagem de modo a assegurar a respetiva especificidade, os quais serão
depois inseridos num arquivo à guarda do Secretariado Executivo a entregar à Família MendesVictor. Importa referir que a Comissão Científica acordou no conceito da Obra e no respetivo índice,
essencial para o penoso trabalho de obter e consolidar depoimentos e prestações diversos de modo
que o livro sobre a Vida e a Obra possa revestir um contributo válido para memória futura em favor
da História da Ciência em Portugal.
(iv)

No encerramento da sessão, o Presidente da SGL agradeceu a presença da representante da

Família do Professor Mendes-Victor, a participação do Doutor Manuel João Ribeiro e na pessoa do
CAlm José Bastos Saldanha, coordenador e impulsionador, o inestimável labor desenvolvido pela
Comissão Científica, além do empenho anónimo de todos os que vêm contribuindo para o sucesso
desta Homenagem Nacional.
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b)

Foi encetada a cooperação com a Secção de Ciências Militares no Projeto “O Espaço

Nacional. Envolventes e responsabilidades estratégicas”, tendo a SGO aceitado organizar duas
sessões do supracitado Projeto cujo planeamento está em curso.
Divulgação da Nossa Cultura do Mar
1)

Parcerias internas e externas

a)

Jornada “Memórias de Fragateiros”

(i)

Em 7 de março, efetuou-se na sala Portugal mais uma jornada “Memórias de Fragateiros”,

cuja finalidade foi dar testemunho vivo de Mareantes com uma Vida de trabalho no Tejo e facultar o
registo dessa realidade dura e experimentada para Memória futura; a jornada foi organizada
conjuntamente pela SGL e pela Associação Marinha do Tejo, envolvendo a Associação dos
Proprietários e Arrais de Embarcações Típicas do Tejo e o Clube Náutico Moitense.
(ii)

A abrir, o CAlm. José Bastos Saldanha, em representação do Presidente da SGL, apontou a

oportunidade da iniciativa que encontrou fundamento na finalidade estatutária da Associação
Marinha do Tejo de se «constituir como um pólo vivo da soberania dos saberes e das tradições
náuticas e marinheiras dos navegantes do rio Tejo», mediante a realização de, entre outros, o objetivo
de «preservar a memória, nas atuais e futuras gerações de portugueses, dos feitos históricos da
Marinha do Tejo».
(iii)

A sessão “Desfiar Memórias” iniciou-se com a apresentação «O Tejo: Da Nascente à Foz»

pelo Dr. Manuel Lima, biólogo e dedicado estudioso tagano residente no Seixal, que narrou com
pormenor a viagem e as impressões recolhidas durante a descida do Tejo, amplamente documentadas
por cuidado registo fotográfico. Em seguida, sob a moderação arguta do senhor João Gregório do
Centro Náutico Moitense, intervieram os senhores João Luís Soares Pedro e João Luís Letra, antigos
arrais de embarcações do Tejo, e o senhor Manuel Joaquim de Castro, antigo calafate de embarcações
taganas, todos do lugar do Rosário (Moita), que expuseram de modo vivo uma longa experiência de
trabalho e de vida em atividades no estuário, o que despertou atenção e muito interesse na audiência
que a enriqueceu com testemunhos de outros mareantes presentes, contando pela primeira vez com a
participação ativa de antigas carvoeiras da Madragoa muito ligadas à descarga de embarcações
taganas nas docas de Lisboa, que relembraram episódios deliciosos na sua ligação às companhas. No
final da sessão, o senhor Manuel Joaquim de Castro explicou depois, em expositor adequado, os
instrumentos de trabalho do seu ofício de calafate e o modo da sua utilização.
(iv)

No encerramento, o CAlm. José Bastos Saldanha assinalou o registo para memória futura e o

propósito da Jornada que, mais uma vez, serviu 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)

Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios (RNCMR)
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(i)

Em 16 de novembro de 2014, no decurso do 4.º Encontro da RNCMR realizado no salão

nobre dos Paços do Concelho de Esposende tomou posse a mesa da presidência da mesma Rede
Nacional 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).
(ii)

O Município de Esposende tem desenvolvido alguma atividade em consonância com o

programa de ação que propôs para a RNCMR, de que é exemplo a celebração do Dia Nacional do
Mar acima exposto.
c)

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

Mares e dos Rios:
(i)

O intenso calendário anual da Marinha do Tejo, envolvendo 70 embarcações típicas (entre 29

canoas, 32 catraios, 4 faluas, um bote-fragata e 4 varinos) inscritas em 2015/2016 no respetivo Livro
de Registos, patente no Núcleo Museológico da Marinha do Tejo existente no Museu de Marinha.
(ii)

A entrega dos prémios LIDE-Mar de excelência em várias facetas das atividades no mar, sob

o patrocínio da LIDE Portugal, em 9 de maio.
(iii)

O contínuo movimento editorial sobre assuntos marítimos, com destaque para as edições

temáticas da Revista de Marinha, do Jornal da Economia do Mar e da revista Marés da Mútua dos
Pescadores e para as edições on-line da Revista de Gestão Costeira, da Revista Científica Eletrónica
Maria Scientia do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, da revista
AÇAFA da Associação de Estudos do Alto Tejo, da ARGOS - Revista do Museu Marítimo de Ílhavo e
de Notícias do Mar.
(iv)

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).
(v)

Os festivais da Sardinha (Portimão), do Marisco (Olhão) do Bacalhau (Ílhavo), do Peixe-

Espada Preto (Sesimbra) e do Peixe (Lisboa).
(vi)

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

Marítimo de Ílhavo (que inclui o CIEMar-Ílhavo – Centro de Investigação e Empreendedorismo do
Mar e o Aquário dos Bacalhaus), do Oceanário de Lisboa (e as exposições temporárias) 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 organizadas pela
Sciaena e Liga para a Proteção da Natureza, entre outras, e de eventos pontuais sobre a temática do
Mar, abordados por diversas instituições.
(vii)

As comemorações do Dia do Pescador em Olhão e na Póvoa de Varzim, em 31 de maio.
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(viii) A divulgação pública de assuntos do Mar por intermédio de newsletters de instituições
públicas e privadas.
Vida interna
1)

A Secção realizou todas as sessões ordinárias previstas para 2015, em 15 de janeiro, 5 de

março, 14 de maio, 9 de julho, 8 de outubro e 10 de dezembro e uma sessão extraordinária em 26 de
março, mediante convocação por e-mail e por via postal para os vogais que não dispunham de correio
eletrónico. Assinala-se que em três sessões 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 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 2015 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, 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.
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6)

Daí, que de novo se transfira para o próximo ano, 2016, 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.
7)

Concretamente, está em curso a divulgação pública dos documentos do ciclo “Contributo para

o debate político-partidário sobre uma agenda do Mar para a próxima legislatura, XIII (2015-)”
realizado em maio e do colóquio “O Mar na Presente Legislatura (XIII)” efetuado em 16 de
novembro passado, mediante a inclusão na página web da SGL de toda a documentação atinente, o
que inclui, além das súmulas das sessões de 6 de maio («O que deve ser sustentado»), 15 de maio
(«O que deve ser desenvolvido») e 27 de maio («Como governar»), os «Tópicos de perceção pública
recolhidos no colóquio de 2014.11.17», as comunicações, as apresentações e as notas biográficas das
individualidades participantes.
8)

O Programa de Atividades de 2016 foi aprovado na sessão de 8 de outubro de 2015 e manteve

a opção assumida em 2014 sobre o tema geral das Jornadas nos próximos anos em “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). No entanto, em resultado da racionalização sobre as políticas públicas do Mar
conduzida pela SGO em 2015, em que se reconheceu ser «notória a relevância plural que o Mar
ganhou na vida nacional desde 1998, assumindo-se na atualidade como uma prioridade estratégica
nacional» pelo que se impõe «que seja prosseguida uma via reformista com visão a longo prazo (50
anos), condição indispensável a uma transição para a sustentabilidade das atividades humanas por via
da realização integrada dos objetivos de proteção ambiental, de crescimento económico e de
equidade social e geracional». Nestas circunstâncias, em 2016 e nos anos seguintes, pelas
implicações nacionais e europeias que reveste para a Agenda do Oceano, deve ser examinado o modo
de execução das «estratégias marinhas, que no âmbito da Diretiva-Quadro «Estratégia Marinha»,
foram estabelecidas para as águas lusas com o propósito de alcançar em 2020 o seu bom estado
ambiental e o manter doravante», as quais «podem, a partir desta condição, alicerçar um rumo
norteado por uma visão a longo prazo (50 anos) para a sustentabilidade das atividades humanas com
incidência direta ou indireta no Mar Português, o bem comum de todos nós».
9)

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

os membros presentes e representados reelegeram por unanimidade para os cargos da Mesa da
Secção de Geografia dos Oceanos em 2016 a única lista de candidatura, com 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),
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– Secretário: Cte Jorge Manuel Novo Palma (19566),
– Vice-Secretário: Doutora Ana Maria Correia Ferreira (20688).
10) 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.
11) Tal como sucedera nos anos anteriores, as Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” procuraram em
2015 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.
4.23. Secção da Indústria
Presidente: Dr. José Manuel Braga Dias
Durante o ano de 2015 a Secção Indústria procurou ser um local de reflexão e análise de questões
ligadas à indústria nacional e seu relacionamento com os mercados internacionais.
Do mesmo modo, cooperou com outras Comissões e Secções em ações comuns com a finalidade de
interessar os agentes e operadores económicos nacionais às mudanças verificadas nos mercados
externos, principalmente nos mercados não tradicionais.
As ações que envolveram também a sociedade civil foram realizadas em colaboração com a Secção
de Economia a saber:
- “A Europa vista de Moscovo e suas implicações económicas e políticas” conferência proferida a 9
de Fevereiro pelo senhor jornalista José Milhazes.
A abordagem realizada e as informações transmitidas, por um especialista com intensa vivência da
sociedade russa e dos países limítrofes e implicações económicas da conjuntura atual para os agentes
económicos, suscitaram um vivo debate com os participantes.
- “O Modelo Económico Chinês” conferência proferida a 27 de Novembro pela Profª. Doutora
Fernanda Ilhéu.
O olhar de uma especialista das questões chinesas, não só transmitiu informações importantes na
abordagem deste mercado para as empresas nacionais como também analisou a atual situação
económica chinesa e possíveis desenvolvimentos do modelo económico chinês. As inúmeras
questões colocadas à conferencista, no debate que se seguiu, mostraram o interesse que a mesma
suscitou.
A Secção também apoiou a primeira conferência levada a cabo pela Comissão Europeia do ciclo “Os
Empresários Portugueses face à Europa” e subordinada ao tema “ A Política Energética Europeia”
em que foram oradores Pro. Doutor António da Costa e Silva, Eng. Pedro Sampaio e moderador o
jornalista António José Teixeira.
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Esta conferência teve um grande interesse pelas informações transmitidas e questões levantadas de
um setor fundamental para a indústria nacional. Aliás, o sector energético vinha a ser alvo de uma
reflexão e de debate publico levado a cabo pela Secção da Indústria nos últimos anos.
A mesa para o próximo ano ficou assim constituída.
Presidente Sr. António Ferreira de Carvalho.
Vice- presidente Prof. Eng. Marco António de Oliveira.
Secretário Dr. Pedro Ferreira de Carvalho.
V/Secretário Eng. José Luís Teixeira Pedro.
4.24. Secção de Instrução Publica
Presidente: Profa. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos
A Secção e o Núcleo dos Sócios apoiantes da Biblioteca promoveram uma Conferência, no dia 13 de
Janeiro, no Auditório Adriano Moreira, sobre o tema: “Os fundos da Biblioteca da SGL -O
Congresso sobre Educação em 1892”, proferida pela Senhora Profª. Doutora Maria Helena Carvalho
dos Santos.
4.25. Secção de Jurisprudência
Presidente: Dr. Nuno Moraes Bastos
A Secção de Jurisprudência manteve a regularidde na realização de reuniões internas, para reflexões
específicas, informais e participadas sobre as alterações legislativas em curso e, de igual modo, sobre
as perspetivas de evolução de diversas temáticas, com destaque para a segurança e criminalidade, em
particular a criminalidade juvenil.
De igual modo, e fruto do atual contexto económico, foram sendo aprofundados os trabalhos em
matérias como o branqueamento de capitais e os instrumentos de combate ao terrorismo financeiro,
temas cuja atualidade e relevância têm reclamado uma análise e estudo cuidado e dedicado.
Por seu turno, constituindo tarefa prioritária da Secção de Jurisprudência a dinamização do
conhecimento técnico-científico, com vista a estreitar o relacionamento entre a comunidade jurídica e
a sociedade civil, no seu sentido amplo, a Secção intensificou a realização de ações, trabalhos e
eventos que abordaram, sob um prisma legal, temáticas que têm vindo a ser objeto de trabalho e
reflexão interna.
Neste sentido, a Secção de Jurisprudência destaca as seguintes iniciativas realizadas no decurso do
ano 2015:
(i)

Seminário sobre o tema “Criminologia e Segurança”, realizado nos dias 28 e 29 Abril de
2015, com participação dos Srs. Prof. Doutora Dália Costa, Prof. Doutor Jorge Bacelar
Gouveia, Prof. Doutor Jorge Trindade, Prof. Doutor Rui Pereira, Prof. Doutor Sérgio
Roberto Abreu e Dr. Nuno Moraes Bastos;
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(ii)

Almoço-debate sobre o tema “Balanço da Atividade de Prevenção do Branqueamento de
Capitais e Financiamento do Terrorismo em 2014 e novas tipologias de Branqueamento
de Capitais e Financiamento do Terrorismo”, realizado em 17 de junho de 2015, no qual
foi orador o Sr. Dr. Miguel Trindade Rocha; e,

(iii)

Conferência subordinada ao tema “Timor - Gap: A disputa pelo controlo dos recursos
petrolíferos ao largo de Timor-Leste”, realizada em 19 de outubro de 2015, contando
como oradores os Srs. Dra. Bárbara Alexandre, Dr. Carlos Watson-Ferreira e Eng.
Frederico Barreira.

A Secção de Jurisprudência vem ainda manifestar o seu agradecimento ao Sr. Prof. Doutor Fausto
Amaro pela iniciativa, bom conselho e sapiência, essenciais à realização do Seminário sobre o tema
“Criminologia e Segurança”, bem como o apreço pela disponibilidade do Dr. Carlos Lourenço, sócio
n.º 20770 da Sociedade de Geografia de Lisboa, pelas iniciativas na área do Compliance, sempre com
assinalável sucesso e regularidade nas atividades desta Secção.
4.26. Secção Luís de Camões
Presidente: Prof. Doutor José Segurado e Campos
23 de Janeiro – Eng.º Eurico de Ataíde Malafaia – “Homenagem ao Infante D. Henrique, a Luís de
Camões e à Grandeza do Espírito da Descoberta”.
27 de Fevereiro – Prof. Doutor José António Segurado e Campos – “Bilinguismo Literário e Política
da Língua no Século de Camões”.
27 de Março - Prof. Doutor Eng.º Armando Tavares da Silva – “Teatro de Camões – As duas versões
de Filodemo”.
24 de Abril – Prof. Doutor João de Almeida Flor – “Memória Histórica e Representação Poética na
Biografia Romanesca de Camões”.
22 de Maio – Prof.ª Doutora Maria Isabel Rebelo Gonçalves – “O arvoredo nas Éclogas de Camões”.
19 de Junho – Prof.ª Doutora Isabel Almeida – “Camões e o Romanzo”.
23 de Outubro – Eng.º Eurico de Ataíde Malafaia – “Sobre o destino de um livro que foi de Camões”.
27 de Novembro – Mestre Mário Justino Silva – “D. Manuel II, admirador de Camões”.
18 de Dezembro – Eleição para a Mesa 2016 - Foi aprovada a seguinte constituição para a Mesa:
Presidente: Prof. Doutor Eng.º Armando Tavares da Silva
Vice-presidente: Mestre Mário Justino Silva
Secretário: Eng.º Eurico de Ataíde Malafaia
Vice-secretária: Dr.ª Maria Teresa dos Santos Pires
Por ausência do Sr. Presidente, as sessões de 23 de Outubro, 27 de Novembro e 18 de Dezembro
foram presididas pelo Vice-Presidente, Prof. Doutor Eng.º Armando Tavares da Silva.
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4.27. Secção da Ordem de Cristo e a Expansão
Presidente Prof. Doutor Fernando Larcher
I. A Secção A Ordem de Cristo e a Expansão realizou nos dias 23 a 26 de Julho de 2015, por ocasião
do VI Centenário do primeiro Capitulo da Ordem Jerónima (1415-2015), o Congresso Internacional
Os Jerónimos no Mundo Luso-Hispânico, História, Arte e Património em co-organização com o
Centro de História de Além-Mar (CHAM) / Universidade Nova e Universidade dos Açores; o Centro
de Estudos de História Religiosa (CEHR) / Universidade Católica; o Centro de Estudos em Ciências
das Religiões (CECR) / 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; Horizontes intelectuais, correntes de espiritualidade e irradiação pastoral; Os
movimentos de reforma; Património edificado, Artes, Iconologia e Música; Os Jerónimos e as Casas
Reais peninsulares; A Acção dos Jerónimos como reformadores e visitadores de outras Ordens;
Assistência e ensino; Biografias de relevo; Os Jerónimos na época contemporânea (extinção e
restauração); A Família Jerónima na actualidade (os seus ramos e os mosteiros presentemente
existentes em Espanha, América do Sul, Índia e Ceilão); As fraternidades laicas jerónimas; A
Itinerância fora da península hispânica; Bens e Rendimentos; Bibliotecas, Arquivos e Fontes.
A Comissão Organizadora foi constituída pelos Prof.s Doutores Fernando e M.Madalena Oudinot
Larcher e integraram a Comissão Científica: os Prof. Doutores Luís Aires de Barros (Presidente),
Adriano Freitas de Carvalho, Fr. António-José de Almeida, OP, Augusto Pereira Brandão, Cândido
dos Santos, Francisco Javier Campos y Fernandéz de Sevilla, OSA, Fernanda Guedes de Campos,
Fernanda Olival, Fernando Larcher, Hugues Didier, Isabel Cruz Almeida, João Luís Fontes, João
Paulo Oliveira e Costa, P.e Manuel Pereira Gonçalves, OFM, Manuela Mendonça e Maria Madalena
Pessôa Jorge Oudinot Larcher.
Intervieram na sessão de abertura os Profs. Doutores Luís Aires-Barros, Presidente da SGL e
Fernando Larcher, Presidente da Secção “A Ordem de Cristo e a Expansão” em nome da Comissão
Organizadora, tendo de seguida proferida uma Saudação de abertura o Rev.mo PºDoutor Miguel
Angel Orcasitas, O.S.A., Delegado da Santa Sé para o ramo masculino da Ordem Jerónima.
Seguiu-se a sessão de aposição do carimbo dos CTT comemorativo do Congresso.
Proferiu a conferência de abertura o Prof. Doutor CÂNDIDO DOS SANTOS, subordinada ao tema
Cultura e Espiritualidade nos Jerónimos Portugueses.
Os trabalhos deste dia encerraram com uma recepção no Salão nobre da Câmara Municipal de
Lisboa.
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Nos dias seguintes foram apresentadas as seguintes comunicações: ANA DUARTE RODRIGUES,
Construindo o Paraíso. O Jardim do Claustro do Mosteiro de Santa Maria de Belém, ANTÓNIO
HOMEM CARDOSO, Os Jerónimos através da Fotografia, FR.ANTÓNIO-JOSÉ DE ALMEIDA,
OP, O Credo na Arte: a Tapeçaria do Claustro dos Jerónimos de Belém, em Lisboa, , EDITE
ALBERTO, O Mosteiro dos Jerónimos de Vale Benfeito: Contributos para o seu Estudo a partir do
Processo de Extinção, FERNANDA MARIA GUEDES DE CAMPOS, A Visão do Mundo nos Livros
da Biblioteca do Mosteiro de Santa Maria de Belém, FERNANDO ANDRADE LEMOS, CARLOS
REVEZ INÁCIO, ROSA TRINDADE FERREIRA, JOSÉ ANTÓNIO SILVA, A Simbólica das
Fachadas da Igreja dos Jerónimos, FERNANDO LARCHER, Os Mosteiros Jerónimos Panteões das
Casas Reais Hispânicas, ISABEL MARIA RIBEIRO MENDES DRUMOND BRAGA,
Peregrinações e Milagres a uma Casa Hieronimita na Época Moderna: Portugal e o Mosteiro de
Guadalupe, JOAQUIM BASTOS SERRA, Santa Maria do Espinheiro de Évora. Da Fundação aos
Inícios do século XVI, JOÃO FIGUEIRÔA REGO, «Centinela contra Judíos». Os Estatutos de
Pureza de Sangue e a Ordem de S. Jerónimo na Idade Moderna, JOÃO DAVID ZINK, Mudanças de
Paradigma no Mosteiro de Santa Maria de Belém “A Linguagem dos Símbolos ad latere da Ordem
de S.Jerónimo, JOÃO LUÍS FONTES, De Eremitas a Monges: os Caminhos da Institucionalização
dos Jerónimos em Portugal, JOSÉ ANTÓNIO OLIVEIRA, Os Jerónimos e o Liberalismo em
Portugal: Opções Políticas no Contexto das Ordens Regulares (1834), MADALENA COSTA
LIMA, Da Pena a Belém, A Conservação do Património Hieronimita entre o Grande Terramoto e o
Limiar do Liberalismo: A Afirmação do Monumento Histórico e Nacional em Portugal, MANUEL
PEREIRA GONÇALVES, OFM, Os Franciscanos no Santuário de N.S. de Guadalupe (antigo
convento dos Jerónimos) no século XX , MARIA JOÃO PEREIRA COUTINHO, De São Lourenço
do Escorial a Santa Maria de Belém: Portais Filipinos em Cenóbios Hieronimitas do Mundo Ibérico,
MIGUEL MONTEZ LEAL, Da Extinção das Ordens Religiosas ao Restauro do Mosteiro dos
Jerónimos por Giuseppe Cinatti, MARIA TERESA DESTERRO, A Eloquência do Discurso
Imagético dos Portais do Mosteiro de Santa Maria de Belém, de Lisboa, SOR MARIA TRINITAT
CABRERO, OSH, e SOR PILAR ABELLAN, OSH, La Federación Jerónima de Santa Paula,
PATRÍCIA ALHO, O Ciclo da Água no Mosteiro de Santa Maria de Belém. Análise ao Sistema
Hidráulico, PAULA CARDOSO, “Livros de Coro de Santa Maria de Belém” no Fundo da
Biblioteca Nacional de Portugal, PEDRO VELEZ, Do Pensamento Político de Fr.Miguel Soares,
OSA, no seu Tempo, PILAR MARTINO ALBA, Traductores de la Orden de San Jerónimo en los
siglos XVII y XVIII, SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO, O.S.B., Fray Antonio de Lugo:
Semblanza y Pensamiento de un Jerónimo del siglo xx, e SOLEDAD GÓMEZ NAVARRO, El
Monasterio Jerónimo Cordobés de Valparaíso: Fundacíon y Patrimonio Primitivo.
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Não podendo estar presentes os seus autores, foram enviadas os textos das seguintes comunicações:
ALEXANDRE DE SOUSA PINTO, A Quinta de S.Jerónimo em Coimbra, e JAVIER CAMPOS Y
FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Historiografía de la Orden de San Jerónimo.
Complementaram o Congresso visitas ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo, onde para os
participantes deste evento foi exposta a Bíblia dos Jerónimos, ao Mosteiro e Igreja jerónima de Santa
Maria de Belém, orientada pela sua Directora Senhora Dra. Isabel Cruz Almeida, à galeria dos Reis
do Centro Cultural da Casa Pia, e ao Museu Nacional de Arte Antiga, onde o Doutor Miguel
Soromenho orientou uma visita ao património de matriz jerónima nele existente.
II. Conferências
No âmbito do “Seminário permanente A Ordem de Cristo e a Expansão“ realizaram-se as seguintes
conferências no dia 13 de Abril de 2015:
- Quando e por quem foi armado cavaleiro da Ordem de Cristo D.Sebastião? – Prof. Doutor
Fernando Larcher.
- D. Sebastião e os Trinitários: memórias de um resgate real – Prof. Doutora Edite Martins Alberto.
III. Dentro das actividades planeadas para o ano de 2016, são de destacar:
- o prosseguimento do “Seminário permanente A Ordem de Cristo e a Expansão“, a ser desenvolvido
em parceria com o CHAM – Universidade Nova / Universidade dos Açores, Centro de Estudos de
História Religiosa da Universidade Católica de Lisboa, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e
Sociedades da Universidade de Évora (CIDEHUS)/ Universidade de Évora, Cátedra “A Ordem de
Cristo e a Expansão” e o Centro de Ciências da Religião, ambos da Universidade Lusófona, Grupo
dos Amigos do Convento de Cristo, Instituto Histórico da Beira Côa, bem como com a colaboração
de várias autarquias.
- o Congresso Os Trinitários e os Mercedários no Mundo Luso Hispânico. História, Arte e
Património, a realizar de 20 a 23 de Julho.
IV. Foram admitidos os seguintes novos membros: Doutor Luís Pedroso de Lima Cabral de Oliveira
(Sócio nº 20252/2006), Dr. Pedro de Sá Nogueira Saraiva e Doutora Edite Maria da Conceição
Martins Alberto.
V. Foi eleita por unanimidade para o ano de 2106 a seguinte mesa:
Presidente – Prof. Doutor Fernando Larcher
Vice-Presidente - Prof. Doutor Arq.to Augusto Pereira Brandão
1º Secretário – Eng. Augusto Medina da Silva Folque de Gouveia
2º Secretário – Prof. Doutor Pedro Rebelo Botelho Alfaro Velez
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4.28. Secção do Ordenamento Territorial e Ambiente
Presidente: Eng. Silvino Pompeu dos Santos
A Secção teve 3 reuniões regulares durante o ano de 2015, realizadas em 28 de Janeiro, 15 de Julho e
14 de Dezembro.
Na reunião de 28 de Janeiro teve lugar a eleição da Mesa da Secção para o ano de 2015, a qual
passou a ser constituída por Silvino Pompeu Santos (Presidente), Luís Baltazar (Vice-Presidente) e
Carlos Cruz (Secretário).
Na ocasião foi aprovado um voto de louvor ao Prof. Sérgio Claudino, pelo trabalho desenvolvido na
direção da SOTA, tendo ocupado os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Mesa durante os
últimos 10 anos.
A Secção tinha previsto organizar vários eventos durante o ano de 2015, mas, por razões diversas, só
um pôde ser concretizado.
Assim, em 20 de março foi organizada a conferência “Golada do Tejo. Mitos e realidades” em que
foi orador o Eng.º Silvino Pompeu dos Santos, Presidente da Secção. Esta conferência foi muito
concorrida e oportuna, na medida em que decorreu na altura em que foram promovidos na SGL
vários eventos sobre a futura localização do novo terminal de contentores do porto de Lisboa. Na
conferência, além do historial detalhado da Golada e do forte do Bugio nos últimos 5 séculos, foi
apresentada uma proposta de intervenção com vista à estabilização das praias da Costa da Caparica.
Na reunião de 15 de Julho foi aprovado um voto de agradecimento à ação da Direção da SGL no
processo relativo ao edifício-sede.
Na reunião de 15 de Julho foi também aprovado um voto de reconhecimento ao Presidente da
Secção, Eng. Silvino Pompeu Santos, pelos artigos publicados em jornais de grande circulação
nacional, sobre temas de interesse público, relativos ao ordenamento do território. (SPS-LB-CC,
160126).
4.29 Secção de Solidariedade e Política Social
Presidente: Almirante Gonzaga Ribeiro
Em reunião realizada a 14 de Janeiro de 2015 a Secção tomou conhecimento da indisponibilidade do
seu presidente, Hermano de Almeida e Carmo, para continuar em funções, tendo sido indicado como
novo Presidente, o senhor Almirante Luiz Gonzaga Soares Ribeiro, ex Vice-Presidente.
Seguidamente, foi decidido, independentemente o novo plano de atividades que viesse a ser
aprovado, procurar completar, na medida das disponibilidades, o ciclo de eventos (conferências e
painéis) subordinados ao título genérico A solidariedade: uma perspetiva global.
Dando corpo a essa intenção, no dia 2 de Março realizou-se a quarta sessão, intitulada A
solidariedade nas tradições cristãs. Para ela foram convidados os seguintes especialistas:
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-

Padre Dr. Ion Florentin Dobrescu e Doutora Laura Dobrescu que apresentaram comunicações
sobre A solidariedade na tradição ortodoxa.

-

Pastor Dr. José da Silveira Salvador, que fez uma comunicação sobre A solidariedade na Igreja
Presbiteriana no contexto da tradição protestante.

-

Padre Doutor José Manuel Pereira de Almeida, que fez uma comunicação sobre A solidariedade
na tradição católica.

Tal como as anteriores, a sessão foi gravada por uma equipa da Universidade Aberta, parceira da
Sociedade de Geografia de Lisboa neste projeto, permitindo registar toda a sessão em suporte
audiovisual, tendo em vista 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 manteve a disponibilidade já manifestada nas sessões anteriores, para
vir a difundir em tempo real os eventos, através do mecanismo de streaming, logo que a SGL possua
ligação à Internet a partir do auditório. As comunicações foram seguidas de animado debate com a
assistência.
4.30. Secção de Transportes
Presidente: Prof. Doutor Jorge Paulino Pereira
1. Almoços-reunião
Tal como nos anos anteriores, mensalmente foi feita uma reunião da Secção de Transportes à hora de
almoço, na Sociedade de Geografia de Lisboa. À semelhança do ano de 2014, manteve-se uma
participação elevada nestes almoços-reunião, havendo, em média, cerca de uma dezena a uma
quinzena de participantes em cada mês.
Nestes encontros foram programadas as acções a efectuar, distribuíram-se tarefas pelos vários
participantes, discutiram-se os aspectos mais marcantes da actualidade no domínio dos Transportes,
para além de se conseguir um salutar convívio entre todos os confrades. Tal como tem acontecido
todos os anos, apenas nos 2 meses de férias se verificou a suspensão destes almoços/reuniões.
2. Sessões/Conferências no ano de 2015
Em 2015, tiveram lugar 14 sessões da Secção de Transportes da Sociedade de Geografia de Lisboa, o
que se deve considerar como uma média muito elevada. De facto, geralmente tem-se procurado que
haja um evento por mês e durante os meses de Verão (Julho e Agosto) e em Dezembro, não tem sido
prática corrente efectuar qualquer sessão.
Esta média elevada conseguida no ano de 2015, foi possível por ter havido a seguinte distribuição de
sessões ao longo do ano: Janeiro (4 sessões), Fevereiro (3 sessões), Março (1 sessão), Abril (1
sessão), Junho (2 sessões), Outubro (1 sessão), Novembro (2 sessões).
Uma das sessões foi feita em colaboração com a Secção de Turismo da Sociedade de Geografia de
Lisboa (sessão de 8 de Junho de 2015).
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Manteve-se sempre uma participação elevada nas sessões. Por exemplo, em algumas, onde foram
discutidos os aspectos relacionados com as propostas relacionadas com a construção de um eventual
futuro porto em Lisboa, o anfiteatro Adriano Moreira esteve praticamente sempre cheio.
A quase totalidade das sessões teve lugar no Auditório Adriano Moreira. Refere-se que a Sala
Algarve tem problemas de Acústica o que tem desmotivado a realização de eventos pela nossa
Secção naquele belo local. Apenas uma sessão (9 de Abril de 2015) foi ali realizada, tendo havido
múltiplas queixas, motivadas pela dificuldade em se conseguir perceber o que dizia o orador devido à
reverberação existente.
No ano de 2015, as sessões versaram temas relacionados predominantemente com o Transporte
Marítimo e Fluvial (13 sessões) e com o Transporte Rodoviário (1 sessão). Contudo, quase sempre,
as várias intervenções trataram os assuntos num contexto de integração e de intermodalidade entre
modos de transporte.
Do conjunto de 14 sessões efectuadas no ano de 2015 pela Secção de Transportes, merecem
referência aquelas onde foram discutidos os aspectos portuários e, muito especialmente, as propostas
para localização do futuro porto de águas profundas na região de Lisboa. Aliás, foi aqui, nestes
eventos promovidos pela Secção de Transportes da SGL que, no nosso País, mais se analisou a
questão do eventual porto a instalar no Barreiro (5 sessões)
Também se destacam as intervenções sobre a navegabilidade dos rios portugueses, (rios Tejo, Douro
e Guadiana e aspectos económicos associados) que se desenrolaram num conjunto de 4 sessões.
Apresenta-se de seguida a listagem das sessões realizadas, indicando a data, a hora, o local, os
oradores e os confrades promotores:
•

14 de Janeiro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).

“A Navegabilidade do Rio Tejo”. Foi orador o Comandante José António Cervaens Rodrigues.
Os confrades promotores da sessão foram o Comandante José Cervaens Rodrigues e o Eng. Óscar
Mota;
•

21 de Janeiro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).

“A Navegabilidade do Rio Douro". Foi orador o Comandante Adriano Beça Gil.
Os confrades promotores da sessão foram o Comandante Adriano Beça Gil e o Eng. Óscar Mota;
•

30 de Janeiro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).

“Perspectivas para o desenvolvimento portuário na região de Lisboa a Sines". Foram oradoras a Drª
Marina Ferreira (Presidente da Administração do Porto de Lisboa) e a Drª Lídia Sequeira (exPresidente da Administração do Porto de Sines).
O confrade promotor da sessão foi o Prof. Jorge Paulino Pereira;
•

4 de Fevereiro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).
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“Experiência e desenvolvimento da navegação no rio Guadiana". Foram oradores Comandante Hugo
Basto e o Engº. Óscar Mota.
O confrade promotor da sessão foi o Eng. Óscar Mota;
•

9 de Fevereiro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).

“Sobre o futuro terminal de contentores no Barreiro". Foram oradores o Engº. Jorge Pinho de
Almeida e o Dr. Rui d’Orey.
O confrade promotor da sessão foi o Almirante Alexandre da Fonseca;
•

11 de Fevereiro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).

“A perspectiva económica da navegabilidade dos principais rios portugueses". Foi orador o Prof. José
Augusto Felício.
Os confrades promotores da sessão foram o Prof. José Augusto Felício e o Eng. Óscar Mota;
•

20 de Fevereiro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).

“Terminal de Contentores do Barreiro – a Engenharia ". Foram oradores o Prof. Jorge Paulino
Pereira, o Eng. José Morim de Oliveira e o Eng. Pedro Figueira.
O confrade promotor da sessão foi o Prof. Jorge Paulino Pereira;
•

23 de Março de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).

“A Golada da Trafaria – razões para o seu fecho e potencial para aproveitamento portuário e urbano
". Foram oradores o Eng. Luís Cabral da Silva, o Prof. António Trigo Teixeira (IST) e Prof. Jorge
Paulino Pereira (IST).
O confrade promotor da sessão foi o Prof. J. Paulino Pereira;
•

9 de Abril de 2015, pelas 17h30 (Sala Algarve).

“Política de estacionamento como instrumento de gestão da mobilidade urbana". Foram oradores o
Prof. Fernando Nunes da Silva (IST) e o Eng. Paulo Nabais (EMPARK).
O confrade promotor da sessão foi o Prof. J. Paulino Pereira;
•

8 de Junho de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).

“Turismo de Cruzeiros em Lisboa: importância e futuro". Foram oradores o dr. João Martins Vieira
(secção de Turismo da SGL), o Dr. Bruno Marcelo (Director de Cruzeiros da Administração do Porto
de Lisboa) e Dr. Barata Moura (Turismo e Lisboa).
Os confrades promotores da sessão foram o dr. João Martins Vieira e o Prof. Jorge Paulino Pereira;
•

19 de Junho de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).

“Os contributos da Náutica de Recreio para o Desenvolvimento Português” Foram oradores a Dra.
Maria da Saúde Inácio, Eng. Sérgio Ribeiro e Dr. Eduardo Almeida Faria.
O confrade promotor da sessão foi o Comandante Ortigão Neves.
•

15 de Outubro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).
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“Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) - Uma oportunidade para o Futuro marítimo de
Portugal". Foram oradores a Drª Alexandra Amolly (especialista em Direito Marítimo) e o Dr.
Francisco Costa.
Os confrades promotores da sessão foram a drª Alexandra Amolly e o Almirante Alexandre da
Fonseca;
•

6 de Novembro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).

“O porto de Sines e os contentores - Passado, Presente e Futuro”. Foram oradores o Dr. João Franco
(Pres. Cons. Adm. do Porto de Sines) e o Dr. Carlos Vasconcelos (Director Geral da MSC).
Os confrades promotores da sessão foram o Comandante Ortigão Neves e o Prof. J. Paulino Pereira;
•

20 de Novembro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).

“Consequências do Fecho da Golada do Tejo” Foram oradores: Eng. Hidrógrafo Mário Simões Teles
(“Morfodinâmica da Região das Barras do Tejo”) Engº. José Gonçalves Viana (“Aproveitamento da
Restinga no caso do fecho das Goladas).
Os confrades promotores da sessão foram o Eng. José Gonçalves Viana e o Eng. Óscar Mota;
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.
4.31. Secção de Turismo
Presidente: Mestre João Martins Vieira
1 – Sobre a atividade desenvolvida em 2015 verificou-se o encontro regular dos membros da secção
tendo-se realizado em 8 de junho pelas 1730 e em conjunto com a secção de Transportes uma
Conferência sobre ”Turismo e Cruzeiros em Lisboa” em que intervieram na abertura o Presidente da
secção Prof. Dr. João Martins Vieira e no encerramento o Presidente da secção de Transportes Prof.
Eng.º Paulino Pereira. Foram conferencistas o Dr. Barata Moura do Turismo de Portugal que
dissertou sobre o “ Inquérito A Passageiros De Cruzeiros Em 2014” e o Dr. Bruno de Macedo da
Administração do Porto de Lisboa que falou sobre “O Novo Turismo Marítimo E Náutico Em
Lisboa”. No final a numerosa assistência participou num animado debate a aplaudiu os oradores.
O Presidente da Mesa informou ainda que não foi possível, por várias razões, continuar a
implementar o Plano de Atividades previsto em conjunto com outras secções.
2 – Em 28 de Dezembro, nos termos do § 5.º do artigo 33.º do Estatuto Geral da Sociedade de
Geografia de Lisboa realizou-se na sede da Sociedade a eleição da Mesa da Secção para 2016, tendo
sido apresentada uma única lista que foi aprovada por todos os presentes e que, formada nos termos
do § 3.º do artigo 37.º, é constituída pelos seguintes vogais:
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Presidente: Ana Cristina de Mendonça e Costa Pereira Neto (18905)
Vice- Presidente João Martins Vieira (19259)
Secretário- António Vermelho do Corral (18367)
Vice- secretário - Maria João de Mendonça e Costa Pereira Neto (18530)
5. BIBLIOTECA
Diretor: Professor Doutor João Pereira Neto
A base de dados informática da Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa (BSGL) era
constituída em finais de 2015, por 58422 registos, tendo sido enriquecida este ano com 5149 novos
registos.
Deram entrada este ano 567 novas monografias, mais 279 que em 2014. Este aumento deveu-se
sobretudo, ao maior número de ofertas, que foram este ano 508. Receberam-se ainda 48 obras ao
abrigo das relações de permuta e compraram-se 11.
O Dr. Benito Martínez, sócio da SGL e membro da Secção de Heráldica, Genealogia e Falerística,
fez entrega a título de doação, de um fundo bibliográfico constituído por 153 monografias, que
passaram a fazer parte do acervo da nossa Biblioteca. Todo este acervo foi catalogado
informaticamente e já se encontra disponível para consulta. Mencionem-se ainda outras
individualidades como o Dr. Beja Santos e o Dr. Martins Vieira e, a nível institucional, o Instituto de
Estudos Superiores Militares, que contribuíram também para o crescimento e diversificação do
acervo.
No âmbito da política de permutas de publicações, em 2015 iniciou-se uma nova relação com o
Museu de Lamego. Foram já recebidas algumas das publicações desta Instituição.
Actualmente, a BSGL conta com 70116 monografias, para além do riquíssimo e reconhecido acervo
de publicações seriadas e documentação cartográfica.
A BSGL foi frequentada por 1617 leitores. Este número representa uma média de 147 leitores
mensais. Em 2015, o mês com maior afluência foi Março e foi notório um crescimento do número
leitores, no último trimestre do ano.
No ano de 2015, frequentaram a BSGL 95 novos leitores, maioritariamente portugueses (49,4%), e
de outros países da CPLP (34,7%), destes 16,8% provenientes do Brasil.
A média etária dos novos leitores foi de 41 anos, na sua maioria professores, investigadores e
estudantes universitários.
Este público realizava pesquisas para elaboração de publicações científicas (20%), trabalhos
universitários (24%), doutoramentos (21%) e mestrados (6%), para além de investigações
jornalísticas, biográficas e preparação de exposições. Refira-se ainda um caso específico de dois
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investigadores que realizaram as suas pesquisas para elaboração de um processo de candidatura a
Património da Unesco.
Como tem vindo a ser habitual, predominaram as pesquisas sobre temas africanos, maioritariamente
sobre Angola e Moçambique.
Quanto aos estabelecimentos de ensino, frequentados por estes investigadores, este ano demarcaramse, a nível nacional a Faculdade de Belas Artes, o ISCTE, a Faculdade de Arquitetura de Lisboa e a
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
A nível de universidades estrangeiras, destacaram-se as universidades brasileiras: Universidade de S.
Paulo, Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal do Paraná, Universidade Fluminense,
entre outras.
De assinalar também as investigações de estudantes provenientes da Universidade Agostinho Neto de
Angola e da Universidade de Oriente de Santiago de Cuba.
De outros países mencionam-se a Nanyang Technological University d Singapura, a Boston
University, a Universität Innsbuck e a University of Essex.
No âmbito das investigações realizadas na BSGL, deram entrada 22 processos de reproduções
fotográficas, das quais resultaram a realização de 128 imagens para fins académicos, editoriais e
expositivos.
À semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, a BSGL tem vindo a organizar mostras
bibliográficas, por ocasião de algumas conferências realizadas na Instituição.
Em 2015 estas mostras realizaram-se por ocasião dos seguintes eventos:
- Seminário “António Ferro – 120 anos depois do seu nascimento”, promovido pela Secção de
Estudos do Património, Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística e Fundação António Quadros –
14-4-2015;
- Congresso Internacional “Os Jerónimos no Mundo Luso-Hispânico”, em que a SGL foi coorganizadora – 22/25-6-2015;
- Conferência realizada no âmbito dos 100 anos da morte de Ramalho Ortigão – 27-9-2015;
- Fishing Through Time: Archaeoicthiology, Biodiversity, Ecology and Human Impact on Aquatic
Environments - 18 th Fish Remains Working Group – 28-9-2015 – 3-10-2015;
- Seminário Sítios e Materiais: (re)leituras e (re)interpretações, promovido pela Secção de
Arqueologia – 14-10-2015;
- Colóquio Luso-Brasileiro Raízes Medievais do Brasil Moderno – 28-10-2015;
- A ERA no Litoral Sudoeste – Actuações Arqueológicas no âmbito do Programa POLIS, promovido
pela Secção de Arqueologia – 17-12-2015;
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No âmbito das visitas realizadas à SGL, acompanhadas pelo Senhor Professor Doutor João Pereira
Neto, foram também realizadas pequenas mostras documentais, de acordo com o interesse de cada
grupo. Das 21 mostras realizadas destaquem-se:
- Mostra sobre José Luís Monteiro, a pedido de um grupo de colaboradores da REFER e CP,
acompanhado por familiares do Arquitecto;
- Mostra constituída por vários dicionários, concebida por ocasião da Universidade de Verão para
intérpretes da Conferência do Parlamento Europeu – 29-7-2015;
- Aulas na BSGL do curso de Mestrado do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da
Universidade de Lisboa, pelo Senhor Professor Doutor Francisco Oliveira - 17 de Abril e 28 de
Outubro;
- Mostra documental sobre o Japão, organizada por ocasião da visita do Senhor Professor Ikunori
Sumida, Director do Departamento de Estudos Luso-Brasileiros da Universidade de Estudos
Europeus de Quioto, acompanhado pelo Senhor Arquitecto Eduardo Kol de Carvalho, sócio da SGL
e Presidente da Comissão Asiática – 03-09-2015;
- Mostra bibliográfica organizada por ocasião da visita de um grupo de individualidades da República
da Geórgia a convite do Senhor Arquitecto Segismundo Pinto, na qualidade de Vice-Presidente da
Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística da SGL – 19-11-2015;
- Durante o 4º trimestre de 2015 foram exibidos na sala de Leitura da SGL, obras da autoria do
Senhor Professor Doutor Óscar Soares Barata (1935 – 2015). Homenagem singela a uma das
personalidades mais marcantes da história recente desta instituição;
No que concerne a exposições organizadas por outras instituições, mencionamos este ano a
realização da Exposição “Os Inquéritos [à fotografia e ao Território] Paisagem e Povoamento”,
patente ao público no Centro Internacional das Artes José de Guimarães, em Guimarães, de Setembro
de 2015 a Fevereiro de 2016. Foram expostos três mapas originais dos levantamentos executados na
Expedição da Serra da Estrela, organizada pela SGL em 1881;
Ao abrigo de um Protocolo celebrado entre a SGL e o Instituto Politécnico de Tomar, uma aluna de
Licenciatura em Conservação e Restauro, realizou um projecto na BSGL, com o objectivo de
compreender o comportamento termo higrométrico da Biblioteca.
Durante o ano de 2015, prepararam-se as seguintes mostras, a realizar em 2016:
- Carlos Esterman – 1896-1976 – 120 anos do nascimento e 40 anos da sua morte;
- Padre Silva Rego – 1905-1986 – 30 anos da sua morte;
- António Cândido Pedroso Gamito – 1806-1866 – 210 anos do seu nascimento e 150 anos da sua
morte;
Durante o ano de 2016, serão preparadas as seguintes mostras, a realizar em 2017:
- Padre Manuel da Nóbrega – 1517-1570 – 500 anos do seu nascimento;
86

90

- António Francisco da Silva Porto – 1817 – 1890 – 200 anos do seu nascimento;
- José Alberto do Oliveira Anchieta – 1832-1897 – 120 anos da sua morte;
- Ferreira Ribeiro – sócio da SGL – 1839-1917 – 100 anos da sua morte;
- Hermenegildo Capelo – 1841-1917 – 100 anos da sua morte;
- Sousa Martins – 1843-1897 – 120 anos da sua morte;
- David Lopes – 1867-1942 – 150 anos do seu nascimento;
- Abolição da Pena de Morte em Portugal (para crimes civis) 1867 – 150 anos;
A BSGL colocará à disposição dos seus leitores, todas as referências existentes sobre as temáticas
referidas, para que possam servir de base de apoio a possíveis investigações.
6. 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.

Revalorização do espaço expositivo - Galeria Oriente

Dando continuidade às obras realizadas na Galeria Oriente durante o ano de 2014 e tendo em vista a
abertura do Museu em 2016, foram efectuadas as seguintes tarefas:
a) Guião da exposição.
b) Design expositivo (plintos, caixas de luz, suportes de madeira, metal e acrílico para a
colocação de objectos.
c) Design gráfico (legendas e painéis).
d) Acompanhamento da execução do equipamento expositivo e do material gráfico.
e) Descrição e legendagem (português e inglês) dos objectos a expor.
f) Produção dos textos (português e inglês) dos painéis introdutórios.
g) Instalação de luzes pontuais no exterior das vitrinas.
II.

Conservação e restauro das colecções
a) Limpeza e restauro de cerca de 300 objectos (China, Índia e Oceânia).
b) Conservação e restauro das treze estátuas (modelos de gesso), expostas no hall de
entrada e na Sala Algarve.

III.

Divulgação

Realizaram-se visitas guiadas ao Museu da SGL, mediante marcação prévia. O número de visitantes
– nacionais e estrangeiros – estima-se em 600 visitantes.
IV.

Parcerias / Exposições
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a) Manuela Cantinho - comissária da exposição “Memórias de um Explorador” que se
realizou no Museu da Câmara Municipal de Lagos, entre 23 de Maio e 27 de Julho de
2015.
b) Carlos Ladeira – design gráfico, design expositivo e montagem da exposição
“Memórias de um Explorador” que se realizou no Museu da Câmara Municipal de
Lagos, entre 23 de Maio e 27 de Julho de 2015.
c) Manuela Cantinho - participação na exposição “Kongo: Power and Magesty” que se
realizou no Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque, inaugurada em Setembro de
2015.
d) Manuela Cantinho - participação na exposição “Art of Africa / Land of Spirits” que se
realizou no Museo delle Cultura de Milão, entre Março e Setembro de 2015.
e) Carlos Ladeira - apoio à montagem de duas mostras realizadas no hall da SGL: “A
Falerística na Grande Guerra” e a mostra relativa ao “Dia do Mar”.
V.

Palestras/Comunicações
a) Manuela Cantinho - proferiu uma palestra no âmbito das “Comemorações dos 140
Anos da Sociedade de Geografia de Lisboa”, subordinada com o título O Espólio
Cultural da Sociedade de Geografia de Lisboa: o Museu Etnográfico e Histórico, a
Biblioteca e a Cartoteca, que se realizou na Sala Portugal a 29 de Setembro de 2015.
Após esta sessão seguiu-se uma visita guiada à exposição da Galeria Oriente.
b) Manuela Cantinho e Carlos Almeida – apresentaram a comunicação Ivory in KongoPortuguese relations: some contributions, no âmbito da “6th European Conference on
African Studies” que se realizou em Paris, entre 8 e 10 de Julho de 2015.
c) Manuela Cantinho – proferiu uma palestra subordinada ao título The American
Collection's in Portugal: representations of identity, no âmbito do encontro da Union
Académica Internacional (UAI), sobre a temática “La mirada europea a América, a
partir del 1914: museos, colecciones e investigaciones”, que se realizou em Barcelona,
entre 25 e 27 de Novembro de 2015.

VI.

Fototeca / Digitalização /Estúdio de Fotografia / Design Gráfico

Deu-se continuidade às tarefas de digitalização e de cobertura fotográfica dos vários eventos
realizados na SGL, bem como de resposta aos pedidos da Biblioteca e do Museu, a considerar:
a) Cerca de 128 reproduções fotográficas e digitais (cartografia, livros e reservados).
Tarefa que contribuí para o enriquecimento do arquivo documental, bem como, para
resultados financeiros que no ano em apreço atingiram o valor de 2.100€.
b) Cobertura e acompanhamento fotográfico das várias actividades que se realizaram no
âmbito das “Comemorações dos 140 Anos da Sociedade de Geografia de Lisboa”.
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c) Cobertura de alguns eventos realizados na SGL: actividades das comissões e secções,
realização de exposições e congressos e visitas de personalidades.
d) Acompanhamento fotográfico da evolução da montagem da exposição da Galeria
Oriente.
e) Cobertura fotográfica da embalagem e saída do Padrão de Santo Agostinho para
figurar na exposição “Kongo: Power and Magesty” (Nova Iorque).
f) Cobertura fotográfica da embalagem das peças da SGL que estiveram patentes na
exposição “Art of Africa / Land of Spirits” (Milão).
g) Continuação da digitalização e acondicionamento das imagens em papel e vidro.
h) Cobertura e acompanhamento fotográfico das obras de conservação e restauro das
treze estátuas (modelos de gesso), expostas no hall de entrada e na Sala Algarve.
i) Cobertura fotográfica das operações de higienização e restauro dos objectos a expor na
Galeria Oriente.
j) Execução e reprodução de imagens de diversos objectos do museu, tendo em vista dar
resposta a pedidos nacionais e internacionais: publicação em catálogos, livros e teses.
k) Concepção gráfica e acompanhamento editorial das publicações da SGL,
nomeadamente do seu Boletim (paginação, edição electrónica e tratamento de imagem
e orientação gráfica).
l) Concepção gráfica e acompanhamento editorial do cartaz e desdobrável relativo à
exposição “Memórias de um Explorador”, realizada nas instalações do Museu da
Câmara Municipal de Lagos entre 23 de Maio e 26 de Julho de 2015.
7. MOVIMENTO DE SÓCIOS
Durante o ano 2015 continuou a ser desenvolvido um esforço especial no sentido de se recuperarem 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 24 Sócios que faleceram no decorrer do ano 2015.
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Muitos deles foram figuras de relevo na vida pública portuguesa. Registam-se os seus nomes:
15128
16692
16727
16977
17049
17094
17330
17664
17675
17897
17920
18096
18161
18206
18513
18687
18873
18875
19269
19596
19627
20279
20477
20605

Prof. Eng. Ário Lobo de Azevedo
Prof. Doutor Óscar Soares Barata
Dr. Carlos Moreira Rato
Dr. Fernando Augusto Marques
Prof. Ana Maria da Silva Amaro
Prof. Manuel Alfredo de Morais Martins
Eng. Manuel Nunes Domingos
Dr. António Luiz Corrêa Leite de Magalhães
Dr. Luís de Oliveira Fontoura
Prof. Doutor João Bettencourt da Camara
Dr. Armando Carlos Alves
Prof. Doutor Artur Torres Pereira
Dr. José Ulisses Ribeiro Braga
Dr. António Gomes Santos Fernandes
Dr. João Luís Ribeiro Leal de Faria
Dr. João Nuno Cid Larcher Ovidio
Dr. Zózimo João de Castro Rego
Cap. Alexandre Eduardo Moita de Deus
Dr. Alexandre Pessoa de Lucena e Valle
Prof. Dr. Manuel Rosado Caldeira Pais
Embaixador Adelino Mano Queta
Gen. José Eduardo Carvalho de Paiva Morão
Dr. Humberto Carlos Baquero Moreno
Dr. Manuel José de Campos Magalhães

8 – QUADRO DE OURO
16964
16985
16992
17014
17019
17070
17139

Prof. Arqto. Augusto Artur Pereira Brandão
Prof. Dr. Francisco Pereira Pinto de Balsemão
Dr. Gonçalo Bacelar de Souza Machado
Prof. Dra. Júlia Dias Ferreira Almeida Flor
TenCoronel Manuel Herculano Chorão de Carvalho
Dr. Luís Filipe Reis Thomaz
Dr. Alberto Janeiro
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9 – QUADRO DE HONRA
19064
19070
19071
19074
19076
19078
19083
19058
19091
19096
19097
19098
19111

Dr. Carlos Manuel Silva Rodrigues
Cap. Joaquim Ferreira da Silva
Prof. Doutor João Abreu de Faria Bilhim
Eng. José António Godinho Miranda
Dr. José Luís Falcão de Vasconcelos
Dr. Liberto da Fonseca Ribeiro da Cruz
Dr. Maria Cristina Silva Corrêa de Melo
Dra. Patricia Eugénia Moreno Sanches da Gama
Dr. Raul da Silva Pereira
Doutor António Aires Franco Gonçalves
Prof. Doutor António Manuel Clemente Lázaro
Prof. Eng. António de Morais Sarmento Brotas
Dr. Manuel Maria Poirier Braz

10 – MOVIMENTO DA SECRETARIA
Movimento de Sócios durante o ano 2015 foi:
Sócios existentes em 31.12.2014......................... 1196
Efectivo (reentraram)..........................................

+1

Eleição de sócios em 3 de Março 2015 ................ +36
1233
Sócios Falecidos.................................................

- 24

Eliminados de sócio…………….......................... - 49
Declinação da Qualidade de sócio………………. .- 21

-94

Sócios existentes em 31.12.2015…………………1137

Durante o ano foram recebidos e registados 450 ofícios e cartas.
No mesmo período foram expedidas as seguintes espécies:
Cartas................................................
Circulares...........................................

152
35

Convites Conf. e Actos Públicos........ 239
426
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SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
Rua Portas Sto Antão 100 - 1150-269 Lisboa
Rua Portas Santo Antão, 100 - 1150-269 Lisboa
Contribuinte 500 788 928
Contribuinte 500 788 928

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Períodos

RUBRICAS

2015

2014

Recebimentos de Membros

+

85 965,00

79 950,00

Recebimentos de Vendas/Publicaçoes

+

7 014,76

11 162,57

Recebimentos de actividadades - CAI

+

37 592,42

39 952,07

Recebimentos de actividadades - eventos

+

36 512,89

16 909,03

Pagamentos a fornecedores

-

(351 313,31)

(262 825,42)

-

(123 240,49)

(115 525,59)

+/-

(307 468,73)

(230 377,34)

(307 468,73)

(230 377,34)

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

-/+

Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais

+/(1)

+/-

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

-

Ativos intangíveis

-

Investimentos financeiros

-

Outros ativos

-

(2 856,10)

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis

+

Ativos financeiros

+

Outros activos

+

Subsídios /Donativos

+

133 597,30

57 454,28

Juros e rendimentos similares

+

10 906,85

47 575,66

Dividendos

+

26 798,18

22 885,74

+/-

168 446,23

127 915,68

0,00

0,00
(102 461,66)

Fluxos de caixa das actividades de investimento

(2)

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

+

Realizações de fundos e de outros instrumentos de Fundos

+

Cobertura de prejuízos

+

Doações

+

Outras operações de Financiamento

+

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos

-

Juros e gastos similares

-

Dividendos

-

Reduções de fundos e de outros instrumentos de fundos

-

Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento

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

(139 022,50)

Efeito das diferenças de câmbio

+/-

30 824,34

31 369,68

Caixa e seus equivalentes no início do período

+/-

1 062 122,84

1 133 214,82

Caixa e seus equivalentes no fim do período

+/-

953 924,68

1 062 122,84

Variação de caixa e seus equivalentes

Lisboa, 31 de janeiro de 2016

O Técnico Responsável - Ana Maria Cortez

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
Rua Portas Sto Antão 100 - 1150-269 Lisboa
Rua Portas Santo
Antão, 100
1150-269
Contribuinte
500 -788
928 Lisboa
Contribuinte 500 788 928
BALANÇO

RUBRICAS

NOTAS

31/12/2015

EXERCÍCIOS
31/12/2014

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

6

15 904,33

12 504,55

Museu

6

20 311,05

20 311,05

Bibloteca

6

64 440,44

64 440,44

Outros- Obras no Convívio

6

36 738,57

61 339,83

29 332,69

29 302,48

166 727,08

187 898,35

Participações financeiras - outros métodos……………………………
Activo corrente:
Inventários…………………………………………………………………
Livros, Medalhas, Publicações e outros

17

106 933,28

101 913,23

Centro de Apoio a Investigadores (convívio)

17

690,00

492,37

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

0,00

0,00

Patrocinadores/Associados/Membros

10

38 845,00

44 290,00

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

15

5 192,07

7 429,85

Diferimentos……………………………………………………………….
Ativos financeiros detidos para negociação…………………………

4;7

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

4;9

Total do Activo

1 899,05

1 801,74

32 781,92

32 544,23

953 924,68

1 062 122,84

1 140 266,00

1 250 594,26

1 306 993,08

1 438 492,61

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
Fundos ………………………………………………………………..

12

1 103 000,00

1 103 000,00

Reservas …….…………………………………………………………..

12

377 362,11

377 362,11

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

(114 742,60)

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

Total do capital próprio

1 365 619,51

1 480 362,11

(100 106,45)

(114 742,60)

1 265 513,06

1 365 619,51

3 276,10

7 105,30

3 276,10

7 105,30

Passivo
Passivo não corrente:
Outras contas a pagar…………………………………………………...

16

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

8

Patrocinadores/Associados/Membros

10

960,00

684,36

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

16

24 478,52

54 169,04

38 203,92

65 767,80

41 480,02

72 873,10

1 306 993,08

1 438 492,61

12 765,40

Diferimentos……………………………………………………………….

Total do passivo

Total dos Fundos patrimoniais e do Passivo
Lisboa, 31 de janeiro de 2016

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

10 436,66

477,74
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
31/12/2015
31/12/2014

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

20

7 014,76

11 162,57

Prestações de Serviços:
Quotas e Diplomas

10

90 710,00

99 840,00

Quotas e Diplomas (anos anteriores)

10

(11 150,00)

(16 240,00)

Centro de Apoio a Investigadores (convívio)

19

37 592,42

39 952,07

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

14

133 597,30

57 454,28

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

18;19;21

(20 180,30)

(21 120,68)

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

18

(222 242,31)

(187 955,35)
(170 367,17)

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

18

(186 739,12)

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

7

237,69

1 722,87

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

9;11

70 839,34

51 533,41

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

11

(13 701,14)

(8 844,08)

(114 021,36)

(142 862,08)

(24 057,58)

(16 478,63)

(138 078,94)

(159 340,71)

37 972,49

44 598,11

(100 106,45)

(114 742,60)

(100 106,45)

(114 742,60)

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

6

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

13

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

Lisboa, 31 de janeiro de 2016

O Director-Tesoureiro - Profº. Carlos Lopes Bento
O Técnico Responsável - Ana Maria Cortez
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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 2015, 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, foi registado um resultado líquido negativo, em linha,
aliás, com o que tinha sido verificado em 2014. Este défice é resultante do
agravamento dos custos com o arrendamento das instalações;
4. Que o resultado líquido negativo se traduziu na redução dos Fundos Patrimoniais da
Sociedade;
5. Que, conforme já mencionado no Parecer de 2014, as receitas geradas pela Sociedade
de Geografia de Lisboa não permitem suportar o agravamento das despesas, cujo valor
resultante do aumento da renda duplicou comparativamente ao período anterior.
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
ultrapassar os desequilíbrios orçamentais;
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‐ Que o Relatório e Contas da Gerência sejam aprovados.
José Dantas Saraiva
Ana Teresa Murta
José Caleia Rodrigues

