
Não podia a Secção de Ciências militares, em 2009, deixar de 
sublimar o Homem e português de excepção que foi D. Nuno Álvares 
Pereira. Às excepcionais qualidades humanas que o projectam como 
figura de dimensão universal que se impôs pelo exemplo no 
desprendimento que revelou pelos bens materiais deste Mundo, pela 
elevação espiritual com que se dedicou ao amor pelos outros e pela 
demonstração de inabalável fé que cultivou e demonstrou com firme 
determinação, acrescenta Ele relevantes qualidades militares. 
    Como comandante, faz-se seguir pelo povo armado que transforma 
em hoste, galvanizada pelo seu entusiasmo na causa justa que 
encontra eco no pulsar da afirmação de um direito à diferença, onde a 
liberdade alimenta o sonho. Guerreiro audaz, leal e persistente no 
servir o Príncipe, precursor, sem temor, na arte de fazer a guerra é, 
também, sabedor e empreendedor na administração do poder que lhe 
é conferido que exerce sem temor, com iniciativa e forte pulso. 
    Às suas retumbantes vitórias militares que ecoaram pela Europa do 
seu tempo, devem os portugueses a possibilidade, por ele aberta, de 
afirmar Portugal no Mundo. 
Para homenagear o chefe militar e combatente da liberdade das 
gentes que liderou, a Secção decidiu organizar uma sessão que, 
enaltecendo-o, procurasse, também retirar conclusões no âmbito dos 
Centros de Interesse “O Pensamento Estratégico e a Geografia”, “A 
Experimentação e a Ciência Arte da Guerra” (Tema - A Experiência 
Militar Europeia até ao Século XIV) e “A Aplicação do Poder 
Militar” (Tema - A Estruturação e a Defesa da Base do Poder no 
Século XIV, em Portugal). Para atingir as finalidades fixadas, em 
Novembro, sob o título geral “D. Nuno Álvares Pereira, Santo e 
Condestável de Portugal”, tiveram lugar duas conferências, 
proferidas pelo General António Martins Barrento e pelo Tenente-
coronel PilAv João Brandão Ferreira, ambos Vogais da Secção. 
 



 O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa tem 

a honra de convidar V. Ex.ª e sua Exma. Família a assistirem á 

Conferência promovida pela Secção de Ciências Militares, que terá 

lugar no dia 11 de Novembro de 2009, pelas 18.h00, na Sede da 

SGL (Auditório Adriano Moreira), sobre o tema: 

“D. Nuno Álvares Pereira, Santo e Condestável de Portugal ” 

Serão oradores os Senhores General Martins Barrento e o 

Ten-Coronel Brandão Ferreira 
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