
 

 
COMEMORAÇÕES DOS 125 ANOS

125 Anos da Fundação da
Sociedade de Geografia de

Lisboa

Inscreve-se no âmbito dos comemorações dos
125 anos do fundação da Sociedade de
Geografia de Lisboa (SGL), a publicação de.
um livro sobre “Tesouros do Sociedade de
Geografia de Lisboa".

A elaboração deste livro só foi possível graças à
preciosa colaboração de um grupo de sócios da
SGL, especialistas em vários domínios da
História, da Etnografia, da Cartografia, da
Literatura de viagens, da Iconografia, etc. Com
efeito todo este livro é um hino à nossa
Sociedade, com base em alguns dos seus
tesouros, hino este escrito por um grupo de
sócios especialistas nos domínios que
desenvolvem com base em um bom repositório
fotográfico que ilustra o livro.

Para a elaboração deste livro contámos com o
apoio do Fundação para a Ciência e Tecnologia
e da GalpEnergia, a quem agradecemos.

Dia 29 de Junho, pelas 17,30 horas, na sala
Portugal,  Sessão de Lançamento deste livro,
encerrando-se assim o período comemorativo
dos 125 anos do SGL, tão auspiciosamente
iniciado com a Sessão de 9 de Novembro de
2000.

Digna-se a presidir a esta Sessão de
lançamento do livro "Tesouros do Sociedade de
Geografia de Lisboa", o Senhor Ministro do
Ciência e Tecnologia Prof. José Mariano Gago.
Serão oradores os Profs. João Pereira Neto e
Fernando Castelo-Branco Chaves, directores do
Museu e do Biblioteca do nossa Sociedade. 

Sessão Solene presidida pelo
Presidente de Honra da Sociedade, o
Chefe de Estado,
9 de Novembro de 2000.

Celebrou-se no ano de 2000 o centenário da
morte de Luciano Cordeiro, um dos fundadores
da SGL e seu principal impulsionador e
expoente nos primeiros vinte e cinco anos da
sua existência.
Assim, na mencionada Sessão Solene, o Prof.
Adriano Moreira falou sobre a acção da SGL ao
longo da sua existência e o Prof. Justino
Mendes de Almeida fez a evocação a Luciano
Cordeiro.
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