
 

 

             

                                                                                                                   

Seminário “O Mar Português na Perspetiva 

9 de 

O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa 
Centro de Estudos Estratégicos do Atlântico (ISCSP) e do MARE
Ciências do Mar e do Ambiente (FCUL) têm a honra de convidar V. Ex
Família para participarem no 
Ciência e da Estratégia”

com início às 17h30, por ocasião da celebração do Dia da Europa

Agradece

Rua das Portas de Santo Antão, 100 1150-269 LISBOA
Internet – www.socgeografialisboa.pt 

Finalidade 
A finalidade desta sessão é (1) 
da Ciência e da Estratégia
recentemente entre o CEEAT e o MARE
investigação e divulgação sobre os assuntos do mar numa perspetiva interdisciplinar
(2) lembrar o Dia da Europa
 

Programa  
17h30 – Abertura pelo Presidente da SGL, Prof
_Seminário “O Mar Português na Perspetiva da Ciência e da Estratégia”

─ “Introdução”, pelo Presidente da Secção de Geografia dos Oceanos
CAlm José Bastos Saldanha.

─  “A opção estratégica atlântica de Portugal numa perspetiva histórica
Diretor do CEEAT, Prof. Doutor Pedro Borges Graça.

─  “A singularidade do 
necessidade de existir uma estratégia científica nacional”, pelo Diretor do 
MARE ULisboa, Prof. Doutor 

─ Debate.  
_”O Dia da Europa”, pelo Presidente da Comiss

Lã. 
19h00 – Encerramento. 
 

O Dia da Europa ou da União Europeia
É uma data comemorativa celebrada anualmente no dia
dia 9 de maio de 1950 
francês Robert Schuman prop
Essa proposta ficou conhecida como a
da atual União Europeia. 
O Dia da Europa é juntamente
Diversidade) e o euro um dos

 

               

                                                                                                                    

 

“O Mar Português na Perspetiva da Ciência e da Estratégia”

de maio de 2016 (2.ª feira), 17h30 
 

CONVITE 
 

O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) e os Diretores do CEEA
Centro de Estudos Estratégicos do Atlântico (ISCSP) e do MARE ULisboa
Ciências do Mar e do Ambiente (FCUL) têm a honra de convidar V. Ex
Família para participarem no Seminário “O Mar Português na Perspetiva da 
Ciência e da Estratégia”, a realizar na sede da SGL (auditório Adriano Moreira
com início às 17h30, por ocasião da celebração do Dia da Europa. 

Agradece-se a confirmação da presença 
 

269 LISBOA Tlf: 21 342 54 01/50 68 
E-mail: geral@socgeografialisboa.mail.pt

 

é (1) realizar o Seminário “O Mar Português na Perspetiva 
da Ciência e da Estratégia” decorrente do protocolo de cooperação 

entre o CEEAT e o MARE ULisboa para a realização de projetos de 
investigação e divulgação sobre os assuntos do mar numa perspetiva interdisciplinar

ar o Dia da Europa. 

pelo Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros
“O Mar Português na Perspetiva da Ciência e da Estratégia”

Presidente da Secção de Geografia dos Oceanos
CAlm José Bastos Saldanha. 

opção estratégica atlântica de Portugal numa perspetiva histórica
CEEAT, Prof. Doutor Pedro Borges Graça. 

singularidade do Mar Português relativamente aos seus recursos e a 
necessidade de existir uma estratégia científica nacional”, pelo Diretor do 

, Prof. Doutor Henrique Cabral. 

pelo Presidente da Comissão Europeia da SGL, 

O Dia da Europa ou da União Europeia 
uma data comemorativa celebrada anualmente no dia 9 de maio. 

 em que o então Ministro dos Negócios Estrangeiros 
propôs a criação de uma entidade europeia supranacional. 

Essa proposta ficou conhecida como a Declaração Schuman e é considerada o embrião 

O Dia da Europa é juntamente com a bandeira, o hino, a divisa (Unida 
um dos símbolos da identidade comum da União Europeia

 

da Ciência e da Estratégia” 

e os Diretores do CEEAT - 
ULisboa - Centro de 

Ciências do Mar e do Ambiente (FCUL) têm a honra de convidar V. Ex.ª e sua Ex.ma 
“O Mar Português na Perspetiva da 

auditório Adriano Moreira), 
 

 

Tlf: 21 342 54 01/50 68 - Fax 21 346 45 53 
geral@socgeografialisboa.mail.pt 

“O Mar Português na Perspetiva 
de cooperação estabelecido 

para a realização de projetos de 
investigação e divulgação sobre os assuntos do mar numa perspetiva interdisciplinar e 

Barros. 
“O Mar Português na Perspetiva da Ciência e da Estratégia”: 

Presidente da Secção de Geografia dos Oceanos da SGL, 

opção estratégica atlântica de Portugal numa perspetiva histórica”, pelo 

ortuguês relativamente aos seus recursos e a 
necessidade de existir uma estratégia científica nacional”, pelo Diretor do 

ão Europeia da SGL, Emb. João Rosa 

aio. Esta data reflete o 
então Ministro dos Negócios Estrangeiros 

uma entidade europeia supranacional. 
e é considerada o embrião 

, a divisa (Unida na 
símbolos da identidade comum da União Europeia. 



 

 

 

  

 

 

Participe nesta sessão. Divulgue-a. 
 
CAlm José Bastos Saldanha, presidente da Mesa da Secção de Geografia dos Oceanos/SGL (96 444 73 48, jbsaldanha@sapo.pt) 

 


