
A SGL possui já um rico historial relativamente ao conhecimento e 

divulgação dos assuntos relacionados com a Antártida, levados a cabo pela 

sua Secção de Geografia dos Oceanos, bem como no apoio que tem dado à 

ciência polar portuguesa. 

No seguimento destas actividades a Secção de Ciências Militares em 

colaboração com a já referida Secção dos Oceanos decidiram não só fazer 

um ponto de situação relativamente às actividades científicas em curso, bem 

como abordar o tema sob um ponto de vista geopolítico e geoestratégico até 

agora pouco abordado entre nós. 

A Antártida, juntamente com o Leito dos Oceanos e o Espaço podem ser 

consideradas como “fronteiras do futuro”, ainda pouco conhecidas nos seus 

múltiplos aspectos, mas que já se apresentam como fundamentais para o 

futuro da Humanidade. 

A Antártida é, deste modo, o continente mais desconhecido do planeta e o 

mais difícil de conhecer por mais inóspito ao Ser Humano. 

O Continente “Branco” é incontornável para o futuro dos povos e Portugal 

não se deve manter afastado do conhecimento sobre o que lá se passar. 

Sendo a Geografia omnipresente e determinante no âmbito tratado, a 

Sociedade de Geografia de Lisboa acompanha naturalmente toda esta 

temática. 

Sem embargo do Tratado da Antártida excluir qualquer actividade militar, a 

Geopolítica e a Geoestratégia estiveram e estarão sempre presentes pois são 

inerentes às relações internacionais. 

É essa visão que se pretende seja o maior contributo da Secção de Ciências 

Militares. 

 

Programa 
 

14 de Novembro 
 
17h30 Sessão de abertura 
 
17h40 - V/Alm. José Bastos Saldanha 
“A Sociedade de Geografia de Lisboa e a Antártida, 
retrospectiva”. 
 
17h50 – Cor. Henrique Rodrigues 
“Caracterização Física e Histórica do Continente Antártico”. 
 
18h25 – Prof. Doutor Gonçalo Vieira 
“Investigação Cientifica na Antártida e o Programa Polar 
Português 
 
19h00 – Debate  
 

15 de Novembro 
 
 
17h30 – CapTen Mata Gaspar 
“O Tratado da Antártida e as reivindicações territoriais, 
considerações para o futuro”.  
 
 
18h10 – TCor. Brandão Ferreira 
“A Geopolítica da Antártida e os interesses nacionais” 
 
18h50 – Debate  
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