
 
 
 
 

Sociedade de Geografia de Lisboa 
 

Jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar 
16 de novembro de 2012 (6.ª feira), 10h00 

 
Tema: “O Oceano: Literacia e Cidadania”  
 

Convite 

O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa tem a honra de convidar V. Ex.ª e 

sua Ex.ma Família para participarem na jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar 

sob o tema “O Oceano: Literacia e Cidadania”, organizada pela Secção de Geografia 

dos Oceanos, a realizar na sua sede em 16 de novembro de 2012, segundo o 

programa a seguir indicado. 

Rua das Portas de Santo Antão, 100 1150-269 LISBOA     Tlf: 21 342 54 01 – Fax: 21 346 45 53 
www.socgeografialisboa.pt   –   geral@soc.geografia.lisboa.pt           (r.s.f.f.)  

 

Programa, em 16 de novembro 

10h00, no átrio – cerimónia de aposição inaugural do  carimbo comemorativo do Dia Nacional 
do Mar  junto ao posto de correio montado no átrio da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL). 
O carimbo, cujo desenho representa um varino, foi criado por especial deferência da Direção de 
Filatelia dos CTT – Correios de Portugal, SA , que deste modo confere dignidade filatélica ao 
evento.  

Das 10h00 às 17h00, no átrio – funcionamento do posto de correio para aposição do carimbo 
comemorativo , sendo graciosamente facultados exemplares de um bilhete-postal que reproduz 
o cartaz do Dia Nacional do Mar (em ficheiro anexo). A edição dos bilhetes-postais deve-se ao 
apoio concedido pelo Instituto Hidrográfico. 

10h30, no átrio – inauguração da mostra “O Varino do Tejo” , patente no átrio até 23 de 
novembro. 

Das 14h00 às 16h30, no auditório Adriano Moreira – colóquio “O Oceano: contributo para a 
criação de ambientes literatos”  
_Palavras de abertura pelo Presidente da SGL, Prof. Catedrático Luís Aires-Barros. 
_Sob a moderação do Contra-Almirante José Bastos Saldanha, Presidente da Secção de 

Geografia dos Oceanos da SGL, apresentação de breves comunicações (12/15 min) sobre 
projetos institucionais ligados ao mar e sua perceção ao desafio da literacia: 

(i) “A Estratégia Nacional para o Mar: O projeto Kit do Mar”, Dr.ª Raquel Costa, responsável 
pelo Projeto, Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental; 

(ii) “A Agência Ciência Viva: projeto Conhecer o Oceano”, Dr.ª Margarida Suarez, Equipa de 
Projetos Ciência Viva; 

(iii) "O Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências de Lisboa: Ciência e Sociedade", 
Prof. Doutor Carlos Assis, docente e investigador no Centro; 

(iv) “O Fórum Empresarial da Economia do Mar: assunção responsável de ocean sustainability 
and stewardship”, Eng. Fernando Ribeiro e Castro, seu Secretário-Geral; 

(v) “A Mútua dos Pescadores: projeto cooperativo e implicações sociais e culturais”, Dr.ª 
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Cristina Moço, Diretora de Acção Social Cooperativa e Formação da Mútua. 
(vi)  “O Museu Joaquim Manso da Nazaré: projeto museológico e comunidade”, Dr.ª Dóris 

Simões dos Santos, sua Diretora; 
(vii) “Patrimónios, identidades e culturas ribeirinhas: memórias taganas”, Sr. Marcolino 

Fernandes, erudito de Sarilhos Pequenos, autor do livro “Memórias de Fragateiros”. 
_Segue-se um período de debate e, no seu termo, o moderador encerra o colóquio. 

16h45, no auditório Adriano Moreira – sessão solene : 
_Conferência “Literacia e Cidadania” , pela Prof.ª Doutora Patrícia Ávila, socióloga, 

investigadora e docente do Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da 
Empresa/Instituto Universitário de Lisboa. 

_”O significado da comemoração do Dia Nacional do Mar em 2012, pelo CAlm. José Bastos 
Saldanha. 

_Intervenção de entidade oficial convidada. 
_Distribuição de lembranças. 
_Palavras de encerramento, Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Prof. Catedrático 

Luís Aires-Barros. 
 

Enquadrante 

Em 2012, a Sociedade de Geografia de Lisboa por intermédio da sua Secção de Geografia dos 
Oceanos está a dar continuidade às Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”  iniciadas em 1999 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. 

No âmbito do tema “O Oceano: Literacia e Cidadania”  das supracitadas Jornadas e da jornada 
comemorativa do Dia Nacional do Mar pretende lançar-se o debate sobre o contributo de assuntos 
associados ao mar e às zonas costeiras para a criação de ambientes literatos, na aceção da 
UNESCO, tendo em conta a sua pluralidade temática e a diversidade dos parceiros, 
designadamente os órgãos de soberania, a Administração Central, Regional e Local, os fóruns 
constituídos para desenvolverem a economia do mar e os seus diversos setores, as universidades e 
academias, os laboratórios e os centros de investigação, os institutos, as organizações 
socioeconómicas, os media, os museus, os autores e a sociedade civil. O colóquio “O Oceano: 
contributo para a criação de ambientes literatos”  procura tornar evidente este universo 
multifacetado (numa amostragem de sete intervenções relacionadas com atividades significativas 
ligadas ao mar) e a sua réplica ao desafio da literacia. 

Esta abordagem está em linha com a recente celebração, em 24 de setembro passado, do Dia 
Internacional da Literacia (8 de setembro) e de encerramento da Década das Nações Unidas sobre 
Literacia: “Educação Para Todos” (2003-2012)” com um colóquio sobre “A Literacia em Portugal e 
no Mundo”  que evidenciou a importância da literacia, a necessidade de aprofundar o respetivo 
conceito e de concertar os esforços existentes conducentes a uma renovada cidadania. 

Com a pretensão de ampliar o respetivo contexto, transcreve-se o excerto “Criação de ambientes 
literatos”  (adaptação de “The Plurality of Literacy and its Implications for Policies and Programmes”, 
UNESCO Educatipn Sector Position Paper, UNESCO 2004, p. 18, consultável em 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf): O desenvolvimento de ambientes 
literatos ricos e dinâmicos, em que a comunicação escrita é utilizada de forma sustentável e 
adequada por todos e em determinadas situações, representa uma peça fundamental no progresso 
da literacia. Uma pessoa aplica literacia de diversas maneiras de comunicação escrita – seja em 
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placas toponímicas, horários de transportes, formulários administrativos, contas bancárias, 
calendários, listas de compras, cartazes, cartas, livros, diários, revistas, jornais, televisão, e-mail ou 
páginas da Web. Incentivar ambientes literatos em casa, na aula, no local de trabalho e noutros 
locais na comunidade é essencial para tornar exequíveis os diversos usos de literacia. Por sua vez, 
esses ambientes pressupõem um acesso generalizado à informação e a meios valorizados de 
expressão e comunicação que incluam conteúdos locais, conhecimentos e idiomas. Não se trata 
apenas de lhes tolerar a presença, mas antes de gerarem de modo sustentável a apropriação local 
de formas de expressão, comunicação e permutas com o resto do mundo. A criação de um 
ambiente literato dinâmico envolve outros setores para além da educação; e assenta em ações de 
coordenação a todos os níveis levadas a efeito por muitos parceiros, designadamente, ministérios, 
sociedade civil, comunicação social e o setor privado, em particular a indústria editorial. Importa, 
pois, assumir o desafio de criar sociedades literat as, não contemplando apenas os 
indivíduos.  
 

Participe nesta jornada.   Divulgue-a. 
 


