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Almirante Ernesto de Vasconcelos (1852-1930): 
Marinheiro, Geógrafo, Diplomata e Secretário Perpétuo  
da Sociedade de Geografia de Lisboa1

Luís Aires-Barros
Professor catedrático jubilado do IST 
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa

Resumo

O Almirante Ernesto de Vasconcelos (1852-1930) foi uma figura de grande prestígio 
técnico-científico no domínio da hidrografia e da cartografia, bem como na administração 
pública e, finalmente, exercendo acção primordial nas actividades da Sociedade de Geografia 
de Lisboa que serviu por largos anos da sua vida.

A sua actividade como hidrógrafo e como oceanógrafo foi relevante, mas sobressai a sua 
acção em trabalhos de cartografia e a geografia nos então territórios ultramarinos.

Foi o homem forte da Comissão de Cartografia durante quarenta anos que marcaram 
a actividade da cartografia e da geografia naqueles territórios. Aqui a sua actividade foi  
determinante na delimitação de vários traçados de fronteiras do território ultramarinos postos 
em causas após o Ultimato Inglês de 1890. Para esta actividade promoveu a criação de número 
considerável de missões geográficas que elaboraram numerosas e importantes cartas geográficas. 

*****

O Almirante Ernesto de Vasconcelos (1852-1930) foi uma figura de grande prestígio 
técnico-científico no domínio da hidrografia e da cartografia, bem como na administração 
pública e, finalmente, exercendo acção primordial nas actividades da Sociedade de Geografia 
de Lisboa que serviu por largos anos da sua vida.

Desaparecido inopinadamente em 1930 (caiu subitamente na tarde de 15 de Novembro 
de 1930 em plena Rua Vitor Cordon fulminado por um ataque cardíaco), Ernesto de 
Vasconcelos encheu a sua vida servindo o país dedicadamente.

Trago a evocação deste nome maior da nossa História recente a esta Academia recordando 
a homenagem que o Conselho de Instrução da Escola Naval, citando apenas um parágrafo 
do documento produzido por este Conselho e assinado por todo o corpo docente da Escola 
Naval, e cito: “Geógrafo dos mais distintos, o almirante engenheiro hidrógrafo Ernesto de 
Vasconcelos foi, sem dúvida, entre os portugueses contemporâneos um dos que melhor soube 

1 Comunicação apresentada à Academia de Marinha na Sessão de 24 de Abril de 2012
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transformar, em imediatos benefícios para o Paíz, todas as manifestações da sua inteligência 
e invulgar cultura”.

De entre a vasta panóplia de depoimentos, que setenta personalidades salientes da sociedade 
dos anos 30 do século passado, deram sobre Ernesto de Vasconcelos, o que cito do Conselho 
da Escola Naval é-me especialmente importante porque salienta como Ernesto de Vasconcelos 
soube transformar a sua actividade intelectual “em imediatos benefícios para o Paíz” (sic). É 
isto que procuraremos salientar nestas notas.

Permitam-me ainda que me sirva do depoimento de Gago Coutinho, grande amigo do 
nosso homenageado de hoje. Escreveu este homem maior da nossa Cultura e Ciência: “Um 
dos homens havia entre nós que, pela tenacidade da sua acção, de estudioso, de professor e de 
publicista, pelo respeito que inspirava a sua longa vida dedicada a trabalhos geográficos, pela 
vastidão dos seus conhecimentos, pelo seu justificado prestígio, enfim, conseguira impor aos 
portugueses o culto da Geografia”.

Permitam-me breves notas sobre a vida de Ernesto de Vasconcelos.
Nasceu em Almeirim em 17 de Setembro de 1852. Alistou-se no Corpo de Alunos da 
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Armada em 5 de Fevereiro de 1864 com 12 anos de idade. Foi promovido a Guarda-Marinha 
a 20 de Outubro de 1871 e entrou no quadro de Oficiais da Marinha, no posto de 2º tenente 
em 11 de Abril de 1876, com 24 anos. Iniciou então uma longa vida pública na Metrópole e 
no Ultramar. Faleceu, de morte súbita em 15 de Novembro de 1930 com 78 anos de idade. 
Cumpridos os tirocínios na arma fez o curso de Engenheiro hidrográfico em cujas funções se 
notabilizou.

Logo no início da sua actividade como hidrógrafo teve a oportunidade de explorar um 
acidente geográfico especial como é a boca do Rio Zaire. Com efeito realizou o levantamento 
hidrográfico da foz do Rio Zaire e mar adjacente até à linha batimétrica dos 1500m. Como 
muito bem diz Gago Coutinho na oração de homenagem à memória de Ernesto de Vasconcelos, 
no centenário do seu nascimento, “ao contrário de outros rios que, em geral – como acontece 
no Tejo e no Zambeze – eles se lançam no mar através de uma larga barra, de fundos escassos, 
- dir-se-ia – o Zaire escolheu para barra uma larga fossa geológica, de grande profundidade”.

Ernesto de Vasconcelos colaborou em vários trabalhos na costa de Portugal, nomeadamente 
nos levantamentos da barra do Tejo e do Guadiana. Quando foi do lançamento do cabo 
submarino que ligou Cádiz à Cidade do Cabo, com escala em portos do ultramar português, 
foi nomeado representante do governo junto da companhia realizadora das operações para 
aquela ligação.

Busto do Almirante Ernesto de Vasconcelos, existente na Sociedade de Geografia de Lisboa 
e vitrine com algum do seu espólio
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Como membro da Missão Oceanográfica colaborou na determinação do perfil abissal entre 
a foz do Gâmbia e o porto da Praia de Cabo Verde, em que se fizeram sondagens até aos 
4000 m de profundidade.

Com os seus trabalhos a bordo do Electra é considerado um dos primeiros oficiais da 
Marinha Portuguesa que se dedicou a trabalhos oceanográficos propriamente ditos.

Mas para além da sua actividade como hidrógrafo e mesmo oceanógrafo é relevante a sua 
acção em trabalhos de geografia e cartografia relacionados com a delimitação das fronteiras 
de vários dos antigos territórios ultramarinos portugueses. Ouçamos a opinião do antigo 
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa e ministro das Colónias, Prof. Moreira 
Junior de que Ernesto de Vasconcelos foi chefe de gabinete. Passo a citar: “os seus criteriosos 
trabalhos atinentes à contestada limitação de territórios ultramarinos, seriam suficientes para 
a consagração do seu nome e para destacar com o maior luzimento a sua figura de português 
acrisoladamente defensor dos grandes interesses da Pátria”.

Com efeito ao engenheiro-hidrógrafo após as actividades sucintamente mencionadas veio-se 
sobrepor o cartógrafo e o geógrafo.

Convêm recordar o contexto sócio-politico da época para bem compreender a acção de 
Ernesto de Vasconcelos e colaboradores.

O Ministério da Marinha e Ultramar cria, por decreto de 17 de Fevereiro de 1876, a 
Comissão Central Permanente de Geographia. Neste acto ficam bem expressas as preocupações 
do governo português pelo conhecimento científico do ultramar, na esteira do que faziam as 
demais potências europeias com interesses em África. 

Lê-se no preâmbulo deste decreto que “considerando como é de máxima conveniência 
pública a existência de uma commissão permanente, composta de pessoas que, pelos seus 
variados conhecimentos scientificos, possam cooperar para o progressivo desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da geographia, da historia ethnologica, da archeologia, da anthropologia e das 
sciencias naturaes em relação ao território portuguez, mormente das possessões do ultramar; 
já organisando explorações scientificas; já colligindo exemplares e documentos que interessem 
ás mesmas sciencias; já promovendo e auxiliando quaesquer trabalhos e publicações que se 
julguem adequadas; já, finalmente propondo ao governo todas as providências que tendam a 
tornar mais e melhor conhecidas aquellas vastas e importantes regiões ultramarinas”.

Esta comissão era “composta de dezoito vogaes effectivos residentes em Lisboa, e de 
delegados, sem número fixo, não só no reino e nas provincias ultramarinas, mas também nos 
paizes estrangeiros”. 

Entretanto, dado o êxito das actividades da SGL e procurando articular as funções do 
Estado com as da Sociedade, visto que os objectivos a alcançar era os mesmos foi, esta 
comissão, em 1880, pelo decreto de 12 de Agosto, integrada na Sociedade de Geografia com 
o nome de Comissão Central de Geografia.

Sem dúvida que a SGL, ao tempo, para além do prestigio que adquirira pelas suas actividades, 
tinha grande influência no Governo. Acresce que os homens públicos que opinavam quer no 
Ministério da Marinha e Ultramar, quer na SGL, julgaram mais adequado que a Sociedade fosse 
o que hoje se chama um “thinking tank” e o Ministério o decisor das ideias geradas naquela. 



13

Almirante Ernesto de Vasconcelos (1852-1930): Marinheiro, Geógrafo, Diplomata e Secretário Perpétuo da Sociedade de Geografia...

Deste modo a integração da Comissão na SGL servia a estes fins dadas as suas características de 
associação sócio-cultural virada para os assuntos ultramarinos a que faltavam os meios de acção 
que agora lhe eram outorgados pela existência da mencionada comissão.

A originalidade deste facto resulta da integração de um organismo oficial em uma 
associação particular. Todavia deve salientar-se que a personalidade jurídica da comissão, 
mesmo com o nome alterado, manteve-se. Não houve fusão entre as duas entidades. A SGL 
apenas assegurou o funcionamento da agora designada Commissão Central de Geographia, 
facultando-lhe instalações, material e pessoal. Quer dizer que a comissão passou a ser um 
organismo do Estado ao cuidado da SGL, mantendo os poderes públicos o apoio financeiro 
para que a Comissão pudesse actuar.

A Comissão Central Permanente de Geographia salientara devidamente a necessidade da 
ocupação geodésica, cartográfica e hidrográfica dos territórios ultramarinos. Entretanto a SGL 
faz saber ao governo da necessidade urgentíssima de se realizar o levantamento hidrográfico 
das costas e dos portos dos territórios ultramarinos.

É então que o governo cria a Comissão de Cartografia, composta pelo major de engenharia 
Agostinho Pacheco Leite de Bettencourt como presidente, capitão-tenente Hermenegildo 
Capelo, capitão de engenharia Carlos Roma du Bocage, primeiro tenente Roberto Ivens e 
tenente de engenharia Afonso de Morais Sarmento como secretário.

Vale a pena reler os considerandos que justificam a criação desta Comissão de Cartografia 
pois dão ideia do enorme trabalho a realizar face à precária ocupação cartográfica do ultramar 
português.

A acção e os trabalhos da Comissão de Cartografia foram de enorme interesse como afirma 
o Prof. Luís de Albuquerque (Albuquerque, 1983, p. 10) quando diz “a decisão, finalmente 
tomada em 1883, no sentido de através de provas cartográficas cientificamente preparadas, 
ficar testemunhada a amplitude dos direitos coloniais portugueses em África, aproxima-se, 
quanto a intenções e a resultados, das medidas que nos séculos XV e XVI se tomaram, através 
igualmente de meios cartográficos, para documentar a extensão das navegações desse tempo”.

Foi em ambiente de sintonia política e cientifica que o então ministro Prof. Barbosa du 
Bocage (que havia sido Presidente da SGL de 1877 a 1883) referenda o Decreto de 19 de 
Abril de 1883 que institui a Comissão de Cartografia encarregada de elaborar e publicar uma 
colecção de cartas das possessões ultramarinas de Portugal e bem assim quaisquer estudos 
geographicos a ellas immediatamente ligados, segundo as instruções que, pela secretaria 
d’estado dos negócios da marinha e ultramar, lhe serão ministradas (…)”.

Pouco depois das explorações de Hermenilgo Capelo e Roberto Ivens, já que estes chegaram 
a Luanda a 31 de Janeiro de 1884 para iniciarem a sua célebre viagem de exploração de 
Angola à contracosta, Ernesto de Vasconselos entrou para a Comissão de Cartografia.

Entretanto tornava-se urgente a delimitação das fronteiras dos nossos territórios 
ultramarinos dado que se confundiam regiões efectivamente ocupadas a par de outras regiões 
que eram apenas zonas de simples influência mais ou menos discreta.

Depois de Ernesto de Vasconcelos ocupar o lugar de Secretário da Comissão de Cartografia, 
a partir de 1910 tornou-se seu Presidente, a seguir ao Alm. Hermenegildo Capelo.



14

Sociedade de Geografia de Lisboa

A sua acção na Comissão de Cartografia distendeu-se por cerca de quarenta anos que 
marcaram a actividade da cartografia e da geografia nos então territórios ultramarinos. 

De modo geral diremos que as actividades da Comissão de Cartografia se agregaram em 
dois grandes domínios da geografia. De um lado a geografia política no que concerne a toda a 
envolvência diplomática relativa à configuração dos territórios pretendidos por várias nações 
europeias com suas zonas de influência política e exploração dos recursos naturais aí ocorrentes. 
Isto supõe todo um amplo conjunto de acções longas e delicadas do domínio da diplomacia 
de modo a fazer valer os direitos das nações intervenientes na gestão do inter-relacionamento 
internacional das áreas envolvidas. Em segundo lugar a Comissão de Cartografia ocupou-se 
da geografia física fundamentalmente na cobertura da cartografia geográfica e hidrográfica 
dos amplos espaços dos territórios ultramarinos.

Foi uma missão enorme com duas componentes fundamentais no caso nacional. Ao lado 
da de proceder ao conhecimento adequado dos territórios de administração portuguesa ou 
por Portugal reivindicados, urgia a consolidação no concerto das nações dessas pretensões o 
que supõe intensa, cuidada e brilhante acção diplomática.

Em ambos estas vertentes o papel de Ernesto de Vasconcelos foi enorme.
Para obviar ao problema da demarcação das fronteiras dos territórios ultramarinos foram 

criadas as célebres missões geográficas sob a responsabilidade de Ernesto de Vasconcelos.
As dificuldades de recrutamento de pessoal técnico para estas missões geográficas obteve-o 

Ernesto de Vasconcelos da maneira que descrevo servindo-me do depoimento de Gago 
Coutinho incluído na oração de homenagem realizada no centenário do nascimento do nosso 
homenageado.

Ouçamo-lo: “O sucesso rápido de tais missões geográficas não foi prejudicado pela falta 
de Engenheiros especializados no árduo trabalho do sertão, que então se impunha. Não 
havendo tal curso nas Escolas, Ernesto de Vasconcelos recorreu a um pessoal, não só iniciado 
tecnicamente nos princípios da Geodesia e da Astronomia de Campo, como, também, 
acostumado a vida árdua, como aquela que o sertão impunha. Tal era o caso dos Oficiais de 
Marinha, que a bordo dos seus navios, se sentiam à vontade, até dentro das pequenas cabines, 
mais escassas que os quatro metros quadrados da barraca de lona, de mato.

Foi com tão primitivos e modestos elementos que, ao passo que se ia pensando nas fronteiras, 
também, nos intervalos, - quando a verba do Orçamento o permitia… - Ernesto de Vasconcelos 
ia criando Missões Geográficas. Assim aconteceu com as missões da Guiné, de Moçambique 
e de Cabo Verde. Ademais, como engenheiro-hidrográfico, ele não se descuidou na criação de 
Missões Hidrográficas, como as de Guiné e Moçambique. Só lhe faltou oportunidade e condições 
financeiras para poder dar realidade a suas largas vistas sobre a criação de idênticos serviços em 
Angola, os quais só há poucos anos vieram a ser realizados”. (Coutinho, 1953, p. 129).

Para se ter uma imagem o mais real possível do trabalho hercúleo dos homens das missões 
geográficas que a Comissão de Cartografia colocou no terreno, citarei as notas autobiográficas que 
Gago Coutinho nos deixou (1959). Gago Coutinho escreve, usando a terceira pessoa. Diz ele:

“Em Maio de 1898 partiu de Lisboa, em início dos seus trabalhos como geógrafo colonial. 
Comprou instrumentos e material em Paris e seguiu para a demarcação da ilha de Timor, cuja 
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metade está ocupada por Holandeses. Concluídos os trabalhos lá, como adjunto, colaborando 
com os delegados holandeses, partiu para Macau em Abril de 1899. Esteve em Hong-Kong, 
Japão, Honolulu e de S. Francisco, por Chicago e Niágara, atravessando para Newyork. 
Assim fez a viagem à volta do mundo.

Por Londres e Paris, chegou a Lisboa em Junho de 1899.
Em Maio de 1900 partiu de Lisboa, pelo Mediterrâneo, para Quelimane, Moçambique. 

Trabalhou como chefe na fronteira do Zambeze com a B.C.A. Esteve no lago Niassa, e 
recolheu a Lisboa em Janeiro de 1901.

Partiu de Lisboa em Junho do mesmo ano, e trabalhou como chefe na fronteira norte de 
Angola com o Congo Belga, estando de regresso a Lisboa em Janeiro de 1902. 

Partiu de Lisboa em Fevereiro de 1904 pelo Cabo indo encarregado da fronteira do distrito 
de Tete (Moçambique) com a colónia inglesa da Rhodésia. No total são 600 Km que realizou 
nos anos de 1904 e 1905, tendo no intervalo das chuvas passado três meses na África do Sul, 
latitude sul, Cabo, Transvaal. Recolheu a Lisboa em Janeiro de 1906.

Foi promovido a capitão tenente em Março de 1907.
Nos anos de 1907 trabalhou como chefe de M.G.A.O. em Moçambique, tendo completado 

a triangulação da parte da Província que ficava entre a fronteira sul e da Companhia de 
Moçambique na latitude 22º sul, 800 quilómetros. Estava em Moçambique em Outubro de 
1910, quando se proclamou a República.

De 1911 a 1912, foi nomeado pela Armada comandante da canhoeira Sado, estacionado 
na Índia, e Pátria estacionada em Timor, colaborando na repressão da revolta dos indígenas, 
luta séria que impôs a chamada de contingentes militares de Moçambique, Índia e Macau.

Regressou a Lisboa em 12 de Setembro de 1912.
Em 1 de Outubro de 1912 partiu de Lisboa para Angola. Chefe encarregado da demarcação 

da fronteira leste de Angola com a Rodésia. Eram 8 europeus, sendo ele o mais velho. Foi o 
trabalho mais importante que realizou, pois impôs duas travessias de África entre Angola e 
Moçambique. A missão compunha-se de 8 europeus, dos quais só resta vivo o mais velho, 
Gago Coutinho.

Chegados ao Lobito, seguiram para o interior, Huambo, 400 Km de trem. Aqui, como não 
havia mais trens, nem autos, nem estradas, organizou-se a expedição com dez carros boers, 
levando o material, que andava por 18 toneladas. A distância a percorrer, até à fronteira, uns mil 
KM, levou de Novembro a Março de 1913, por ser na época das chuvas, e os carros viajarem 
lentamente, para poupar os duzentos bois de tracção. Só um se perdeu, morto por um leão.

Era um ponto inicial da fronteira interior, centro do meridiano 24º E. Gr. estabeleceu-se o 
acampamento, esperando a Comissão de Engenheiros ingleses, representando a Rodésia do 
Norte, com a qual confronta a Província de Angola. Este trabalho levou de Maio a Novembro 
de 1913, tendo comprometido 400 quilómetros, 200 para sul e 200 para oeste, e reconhecido 
metade dos restantes 400 km já no meridiano 22º E. Gr. Interrompidos os trabalhos por 
causa das chuvas, seguimos a pé até ao Zambeze, que descemos até perto de Victoria Falls, em 
lanchas. Aqui tomámos o trem de África Central e, por Johannesburg, chegámos a Lourenço 
Marques em fins de 1913.
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Demorámo-nos aqui a descansar até Maio de 1914, em que seguimos, ainda de trem, 
da Beira, na rota, até Elisabethville, capital do Congo Belga. Aqui organizámos caravana, 
e seguimos para a fronteira de Angola, até ao acampamento central do ano anterior, tendo 
andado a pé a distância de 500 Km em duas semanas.”

Creio que esta longa citação ilustra bem o enorme esforço físico e intelectual que os 
componentes das missões geográficas realizaram.

Foi Gago Coutinho que, em 1925, substituiu Ernesto de Vasconcelos como Presidente da 
Comissão de Cartografia.

No que concerne àquilo que atrás designámos por geografia política, também a acção de 
Ernesto Vasconcelos foi extraordinária. É que muitas vezes a cartografia era realizada sob 
pressão de incidentes fronteiriços com base em pretensões dos nossos vizinhos no ultramar: a 
França, a Bélgica, a Inglaterra, a Alemanha e mais além a China e a Holanda.

Recordemos de modo breve os casos mais importantes.
Começarei pelo longínquo Timor e com a solução diplomática do território de Oekussi: 

Citarei o depoimento do Tenente-coronel Júlio Garcez de Lencastre expresso na publicação 
in memorian a Ernesto de Vasconcelos elaborada pela Sociedade de Geografia de Lisboa. Eis 
tal depoimento:

“Ernesto de Vasconcelos fez parte da comissão Luso-Holandesa que reuniu em 1902 em 
Haya para tratar da regularização da fronteira de Timor e para lavrar em ad referendum um 
acordo obedecendo principalmente à regularização dos enclaves e sua troca.

Os Delegados Holandeses consideravam o Oekussi um enclave e como tal exigiam a sua 
entrega.

Ernesto de Vasconcelos após longa discussão e lógica argumentação convenceu-os de que 
Oekussi não é um enclave pois não obstante estar em território Holandês tem 30 milhas de 
costa.

Todos achamos o caso lógico e claro mas todos dissemos – o enclave de Oekussi e o enclave 
de Cabinda – é o caso do ovo de Colombo.

Quanto a mim não duvido afirmar que o território de Oekussi, aonde pela primeira vez 
desembarcaram os Portugueses e cujas ocupações fizeram pela palavra e não pela espada – 
mais uma vez é nosso – pela palavra e pela lógica perspicaz de Ernesto de Vasconcelos”.

Todo o trabalho que conduziu a este êxito exigiu várias informações e pareceres de sua 
autoria e que se podem conhecer na sua “Memória acerca da fronteira de Ocussi-Ambeno 
com recurso à arbitragem”.

Se nos centramos agora na questão de Macau, encontraremos larga soma de dados nos 
arquivos da Comissão de Cartografia. A acção de Ernesto de Vasconcelos foi muito importante 
na revisão do tratado de 1807, em 1910 como é revelado na sua “Memória acerca da questão 
de Macau”.

Citando o comandante Moura Braz na sua Oração de homenagem a Ernesto de Vasconcelos, 
em 1952 diremos também: “se percorrermos com a nossa atenção a Costa de África de norte 
para sul e, depois da volta do Cabo, de sul para norte, e por fim, para leste até aos limites 
mais afastados da Indonésia encontramos por toda a parte a sua marca bem impressa, quer 
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sob a forma de informações e pareceres modelares, quer como directivas de execução em tudo 
o que se refere a fronteiras ou a conflitos territoriais, pareceres que, muitas vezes abrangem 
considerações de natureza estratégica, quer militar, quer politica, quer económica”. (BRAZ, 
1952, p. 143-4).

Foi relevante a sua acção nas questões relacionadas com as fronteiras da então Guiné 
portuguesa, quer na margem sul de Casamanse, quer para os lados do Futa Djalon. Era então 
presidente da Comissão de Cartografia. Hermenegildo Capelo e seu Secretário Ernesto de 
Vasconcelos. 

De igual modo participou na demarcação complicada do Enclave de Cabinda. De modo 
especial foi a acção da Comissão de Cartografia na fronteira luso-belga, em particular no troço 
que se estende entre o rio Cassai e o meridiano 24º para Este de Greenwich. Não esqueçamos 
que estamos em zona mineira importante onde se vieram a descobrir campos diamantíferos 
nas aluviões do Cassai e subsidiários e mais tarde as famosas chaminés quimberlíticas, fonte 
primária dos tão procurados e apetecidos diamantes.

Ainda e em Angola tivemos de tratar com o magno problema da Questão do Barotze. 
Desde 1845 que Silva Porto e os seus pombeiros mantinha relações com o seu Lui,ou seja 

o Barotze em regiões do Médio Zambeze ricos em marfim. Aliás foi numa dessas viagens 
que Silva Porto encontrou Livingstone. Passou-se então um episódio entre os dois que ficou 
célebre, que o próprio Silva Porto relata nos seus minuciosos apontamentos de 1869. Passo 
a citar o que escreveu o famoso sertanejo nacional. “Apresentou-me o ilustre viajante um 
mapa em branco, que desenrolou; deu-me um lápis, a fim de marcar a posição do Bié e 
pontos principais por onde tinha transitado. Mais um vexame para mim, por me fazer passar 
por ignorante, aos olhos do ilustre viajante, visto que tive mais de uma vez lhe responder 
negativamente, dizendo não ter conhecimentos necessários para tal…”.

E Livingstone assim avaliava a importância técnico-científica que teriam os depoimentos 
dos brancos portugueses que ia encontrando nas suas viagens e garantia a primazia que 
avidamente procurava de ser o primeiro branco a atravessar África de costa à contra-costa.

Em 1877 Serpa Pinto seguindo indicações de Silva Porto chega ao Zambeze e a Lialui a 
capital do Barotze.

Convém recordar que, na penúltima década do século XIX, o centro de África era 
autêntica “terra incógnita”. As grandes potências europeias iam lançar-se na corrida para o 
seu conhecimento e partilha.

Em 1884 inicia-se a Conferência de Berlim, convocada por Bismark. Desta reunião nascia 
um novo direito colonial. Chegava ao fim a eficácia da invocação dos direitos históricos. As 
nações europeias teriam direito aos territórios da África central através da ocupação militar 
que deviam comunicar imediatamente às outras potências.

Nestas circunstâncias o sonho português da reunião de Angola a Moçambique corria perigo 
no confronto com a concorrência das demais nações europeias presentes no terreno.

Citando uma estudiosa das viagens da exploração dos portugueses na época (SANTOS, 
1978, p.308) “Entre 1885 e o final do século, a quase totalidade da África foi reivindicada 
por qualquer das potências colonialistas europeias, se não como sua propriedade, pelo menos 
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como zona de influência. Portugal, considerando-se com direito a tão vastas áreas, precisava 
apresentar não poucas provas a não poucos concorrentes. Dos exploradores enviados a 
África esperava-se um contributo decisivo. Cada um deles, segundo a sua sensibilidade e as 
circunstâncias do momento, executou a missão de explorar de forma diversa. Surgem assim 
três atitudes perante a exploração geográfica. Capelo e Ivens, que pretendem seguir o figurino 
do cientista levando até ao fim os interesses da ciência, persistentes e rigorosos. Serpa Pinto, 
que faz grandes projectos políticos, impaciente e voluntarioso. Henrique de Carvalho, que 
firma em bases administrativas as pretensões políticas, cauteloso e hábil”.

Mais adiante, nesta mesma obra esta autora menciona o que se estava passando na África 
austral.

Diz ela (op. cit. P.353):
“A África austral, zona em perspectiva de ser ocupada por várias potências, está a ser objecto 

de sucessivas explorações. Na vasta bacia do Zaire os Franceses ocupam-se da área junto à foz; 
os Belgas, os Ingleses e os Alemães estudam o seu curso médio, concentrando esforços no Alto 
Cassai e nos estados do Muantiânvua com Wissmann, Kund, Hann e Grenfell (1880-1886). No 
planalto do Sul de Angola os Ingleses estudam o Bié (Arnot, 1884); os Alemães as condições 

Territórios abrangidos pelo “Mapa Cor de Rosa”
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meteorológicas e económicas da colónia (Von Danckelmann e Ficher); e até os Suecos o 
comércio do marfim. No Sul e Sudeste de Angola os Alemães, estabelecidos entre o Orange 
e o Cabo Frio, exploram o Cubango e o Zambeze médio (Schultz), e os Ingleses a partir do 
Cabo, a Bechuanalândia, a Matabelelândia e o Barotze (Arnot, Farini, F.C. Selous)”.

É em 1890 que Paiva Couceiro chega ao Bié e pretende chegar ao Barotze. É o ultimato 
inglês que trava esta expedição de avançar até ao Borotze.

Sabemos como o Ultimato inglês de 11 de Janeiro de 1890 chocou e afrontou a nação 
portuguesa e deitou por terra o sonho do “mapa de cor de rosa”.

Em 20 de Agosto de 1890 Portugal e a Inglaterra celebram um tratado sobre a delimitação 
das respectivas esferas de influência em África.

Este tratado não foi bem aceite, opondo-se vivamente inclusivamente a Sociedade de 
Geografia de Lisboa. De qualquer modo este tratado não foi aprovado no Parlamento o que 
levou à celebração de novo tratado, agora em 11 de Junho de 1891. Neste Tratado, no artigo 
IV, diz-se a data altura (sic): “Fica entendido, por ambas as partes, que as disposições deste 
artigo não poderão ferir os direitos existentes de qualquer outro estado. Sob esta reserva 
a Grã-Bretanha não se oporá à extensão da administração de Portugal até aos limites do 
Barotze”.

Este artigo IV está na base da denominada “questão do Barotze”, dado os seus termos vagos. 
É então que se avantaja a figura de Ernesto de Vasconcelos ao preparar a “Memória sobre a 
fronteira ocidental do Barotze” de 1902.

O autor vai buscar o testemunho de Silva Porto que nos seus “magníficos diários”, legados 
por sua morte à Sociedade de Geografia de Lisboa historia a África que ele palmilhou desde 
Benguela ao Barotze e ao Lubuco. 

Fica claro quais os domínios dos povos Barotze.
Mais adiante na sua Memória, Ernesto de Vasconcelos cita Serpa Pinto e o seu livro “Como 

eu atravessei África”. Este autor corrobora Silva Porto. Acresce que Serpa Pinto na obra atrás 
citada (Vol. II, p.30) define o país do Barotze. Trata-se de um texto feito muitos anos antes 
do diferendo luso-britânico em causa. Os fundamentos da argumentação portuguesa são 
pormenorizadamente desenvolvidos e apresentados.

A pág. 12 da sua Memória, Ernesto de Vasconcelos afirma “o exagero das pretensões 
daqueles que querem trazer a fronteira ocidental do reino do Barotze para Oeste do meridiano 
20º leste de Greenwich, isto é, cerca de 180 milhas mais para ocidente do curso do Zambeze, 
abrangendo a região entre o Cassai e o Cubango”.

Depois de invocar ainda os testemunhos de Capelo e Ivens no seu livro “De Angola à 
Contra Costa”, Ernesto de Vasconcelos afirma taxativamente: “Pelas transcrições feitas fica 
demonstrado, olhando-se para o mapa de Angola, que, pelo menos, entre os paralelos 14º 
e 15º 30 de latitude sul, o domínio dos barotse não passava, ao tempo do tratado e do 
modus vivendi, da linha que se pode fixar, de uma forma geral, no meridiano de 22º, leste de 
Greenwich”. (op.cit.p.13).

Isto veio a ser aceite pela arbitragem do rei de Itália Vittorio Emanuelle III.
Mas Ernesto de Vasconcelos depois de examinar quais as fronteiras este e sul do Barotze, 
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na mesma Memória passa a examinar a verdadeira extensão do reino do Barotze, para norte 
ou seja “pela parte que entesta com o Lobale e com o antigo Estado da Lunda”. (op.cit.p.17)

É sem dúvida um trabalho paradigmático dos estudos que este geógrafo elaborou e deu 
à nação proporcionando bons resultados diplomáticos. Termina a Memória que estamos 
seguindo referindo elementos cartográficos da época ou anteriores e mesmo posteriores, de 
vária origem (alemães, franceses e ingleses) para corroborar as suas conclusões.

Assim o “braço de ferro” luso-britânico, em que Portugal teimava em alargar a fronteira 
leste Angola mais para leste e os britânicos em “comer” boa parte de Angola a caminho 
do Atlântico acabou com a arbitragem aceite por ambas as partes, do rei italiano Vitorio 
Emanuelle III que decidiu muito a favor de Portugal (Mapa I).

Apresentei com um pouco mais de pormenor a acção de Ernesto de Vasconcelos que 
no gabinete geria sabiamente os seus conhecimentos teórico-científicos e geográficos sobre 
os territórios africanos de pretensão portuguesa e não menos sabiamente desenhava os 
argumentos para o governo português dirimir diplomaticamente.

A delimitação da fronteira resultante da arbitragem italiana de 1905 só se veio a fazer a 
partir de 1913 sob a orientação de Gago Coutinho e a colaboração de Sacadura Cabral que 
integrava a missão portuguesa.

É ainda de Ernesto de Vasconcelos o documento de 1912 designado “Projecto d’instruções 
por que se deve regular o comissário de limites para a demarcação da fronteira luso-inglesa 
no Sueste de Angola”.

Convém ter presente que, para além das missões de fronteiras que tão árduo trabalho tiveram, 
quer no terreno, nos trabalhos de cartografia, quer no domínio das reuniões diplomáticas, 
longas e sempre de resultados imprevisíveis, Ernesto de Vasconcelos conseguiu criar missões 
propriamente geográficas: a missão geo-hidrográfica da Guiné, a missão geodésica da África 
Oriental e a missão geodésica de S. Tomé e Príncipe e a missão geográfica de Cabo Verde.

 A actividade de Ernesto de Vasconcelos na sua qualidade de sócio da Sociedade de Geografia 
foi longa, profícua e brilhante. Foi o segundo Secretário Perpétuo desta instituição que sempre 
o considerou com reverência especial só ultrapassada por aquela que se dedica a Luciano 
Cordeiro o pai fundador da Sociedade de Geografia e seu primeiro Secretário Perpétuo.

Sócio desde 1877, entrou para a Direcção em 1888 e substituiu Luciano Cordeiro 
falecido em 1900 como Secretário Geral em 1896. Foi eleito Secretário Perpétuo em 1914 e 
proclamado Sócio Honorário em 1916.

Impulsionou fortemente a actividade da Sociedade de Geografia tendo tido acção 
preponderante nas manifestações havidas aquando do 4º Centenário da Descoberta do 
Caminho Marítimo para a Índia em 1898. De modo particular deve referir-se a Exposição 
Colonial e especialmente a Exposição de Cartografia realizada em 1907 cujo catálogo é obra 
notável.

Promoveu o Congresso Nacional Colonial em 1901, a Exposição de Meios de Transporte em 
1909, a Exposição Industrial Portuguesa em 1915 e ainda os Congressos Coloniais de 1924 e 
1930. Foi o criador das Semanas das Colónias, realizadas anualmente, depois transformadas 
em Semanas do Ultramar a que, normalmente, presidia o Presidente da República.
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Concomitante com esta actividade tem de se insistir em outras funções que exerceu tais 
como Professor da Escola Naval onde se ocupou da cadeira de “Cronómetros, Agulhas e 
Meteorologia”. Teve papel preponderante na criação da Escola Colonial criada em 1906 
(depois Escola Superior Colonial). A necessidade premente da criação desta Escola de 
quadros, importantes para uma administração eficaz dos territórios ultramarinos, vinha sendo 
defendida pela Sociedade de Geografia há anos até que, foi criada pelo Ministro da Marinha 
e Ultramar o Prof. Moreira Júnior de que Ernesto de Vasconcelos foi Chefe de Gabinete, 
cuja acção foi fundamental para a criação desta Escola. Esta Escola é criada na Sociedade de 
Geografia aí se manteve até 1934. O Presidente da Sociedade de Geografia era, por inerência, 
o Director da Escola Superior Colonial. Esta foi evoluindo tornando-se no Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Politicas da Universidade Técnica de Lisboa.

Representou Portugal em vários congressos geográficos internacionais como os de Berna, 
Londres, Berlim, Génova, Roma e ainda na Conferência do Mapa do Mundo.

Teve várias funções oficiais de que se destacam vogal do Conselho Colonial e do Conselho 
Superior de Obras Públicas e Minas do Ultramar, Director Técnico do Fomento e Director 
Geral dos Serviços Centrais do Ministério do Ultramar. Foi Director do Instituto Ultramarino, 
Deputado da Nação e Vice-Presidente da Câmara dos Deputados.

É referido que, por cinco vezes, recusou o convite para ser Ministro das Colónias.
Foi membro da Academia das Ciências de Lisboa e sócio honorário correspondente da 

Sociedade de Geografia de Londres, sócio correspondente da Sociedade de Geografia de 
Madrid e Génova e membro da Academia Luso-Chinesa.

Por fim quero salientar que possui uma extensa bibliografia que merece alguma análise 
já que cobre domínios amplos das ciências geográficas, históricas e político-sociais. De 
modo sucinto referimos trabalhos de hidrografia dedicados às barras de Lisboa e do rio 
Guadiana, bem como da foz do rio Zaire com ênfase no canhão submarino existente no 
prolongamento deste rio. Do domínio da oceanografia são de mencionar os levantamentos 
entre a foz no rio Gâmbia e o arquipélago de Cabo Verde. Na climatização devem-se-lhe 
algumas instalações de postos meteorológicos nos territórios ultramarinos e a elaboração da 
monografia sobre a climatologia nestes territórios. Foi sensível à cartografia antiga dando 
contribuições sobre os séculos XVI, XVII e XVIII portugueses. É de salientar a sua acção 
na Exposição de Cartografia Nacional realizada em 1904, na Sociedade de Geografia, 
cujo catálogo, organizado sob a sua orientação, com 275 páginas ainda é documento 
compulsado com interesse. São diversas as memórias, informações e pareceres sobre as 
questões fronteiriças dos territórios ultramarinos, da Guiné, por Angola e Moçambique a 
Macau e Timor. Nunca é de mais salientar a memória que elaborou em defesa dos interesses 
portugueses na questão delicada do Barotze que assegurou a Portugal a soberania sobre cerca 
de ¼ da área de Angola que nos era disputada pela Inglaterra. É particularmente importante 
o “Relatório acerca do estudo dos problemas coloniais” em que faz desassombrada análise 
da nossa administração colonial.

Preparou ainda diversos manuais, alguns com várias edições de que beneficiaram várias 
gerações de estudantes.



23

Almirante Ernesto de Vasconcelos (1852-1930): Marinheiro, Geógrafo, Diplomata e Secretário Perpétuo da Sociedade de Geografia...

Terminarei com algumas citações encomiásticas sobre este Homem maior da nossa História 
recente, produzidos por personalidades igualmente relevantes da sociedade portuguesa por 
altura do seu falecimento.

O grande historiador Joaquim Bensaúde disse: “bons servidores da pátria como Vasconcelos 
deixam rastos profundos na trajectória do destino da nação porque são modelos de carácter 
e de força moral, são exemplos salutares e fecundos que elevam o nível social e mostram 
aos novos o caminho único a seguir para manter o culto do nome glorioso de Portugal na 
História do mundo”.

O General Teixeira Botelho referiu que “a morte de Ernesto de Vasconcelos foi uma grande 
perda nacional. Eu não sei de ninguém que tivesse conhecimento tão profundo das colónias, 
e de todas, sem excepção”.

Armando Cortesão afirma que “o Almirante Ernesto de Vasconcelos foi um destes homens 
que honram a nação a que pertencem, seja ela qual for. A sua obra e o seu nome deviam ser 
apresentados a todos os portugueses e servir-lhes de exemplo”.

Gago Coutinho amigo de Ernesto de Vasconcelos escreveu: “Um homem havia entre nós 
que, pela tenacidade da sua acção, de estudioso, de professor e de publicista, pelo respeito que 
inspirava a sua longa vida dedicada a trabalhos geográficos, pela vastidão dos seus conhecimentos, 
pelo seu justificado prestigio, enfim, conseguira impor nos portugueses o culto da Geografia. 
Esse Português que simbolizava a razão de ser da nossa existência era o Almirante Ernesto de 
Vasconcelos, cujo desaparecimento abre um vácuo irreparável em Portugal”.

Bernardino Machado, antigo Presidente da Sociedade de Geografia e Presidente da 
República disse: “tive a boa fortuna de colaborar com Ernesto de Vasconcelos na direcção da 
nossa benemérita Sociedade de Geografia, não sabendo que mais apreciar e admirar se a sua 
desvelada competência, se a nobre singeleza do seu prestantíssimo labor. E recordo sempre 
com terna saudade os primores do seu trato pessoal”.

Terminarei citando a opinião do General Tomás Garcia Rosado, comandante do Corpo 
Expedicionário na Flandres, em 1918 e depois Presidente da Sociedade de Geografia. Escreveu 
ele: “Em qualquer das várias manifestações da sua actividade – cartógrafo, publicista, professor 
e funcionário – Ernesto de Vasconcelos revelou o seu superior mérito”.

E muitos mais pareceres e opiniões poderia citar. Elas enchem uma publicação de 73 páginas 
editadas em 1931 pela Sociedade de Geografia in memorian de Ernesto de Vasconcelos.
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As Aulas de Comércio do Brasil

Francisco Santana

No primeiro de Setembro de 1759 teve início o funcionamento da Real Aula do Comércio 
de Lisboa. Revelando consonância com a ambiência cultural e as iniciativas pedagógicas 
que então se faziam sentir na Europa; correspondendo, necessariamente, à pressão de 
circunstâncias culturais, políticas, económicas presentes na sociedade portuguesa1, sendo de 
destacar a importância das últimas.

Na época pombalina distinguiu Borges de Macedo2 dois períodos, um de alta comercial, e 
outro, posterior, de crise, situando-se a fronteira entre ambos, aproximadamente, em 1761. 
O primeiro dos períodos referidos é sensivelmente coincidente com a primeira das «quatro 
grandes fases» que podem considerar-se na «governação pombalina na metrópole», a que «diz 
respeito principalmente a problemas estaduais e de organização comercial»3.

É neste período de euforia comercial que se verifica a criação do organismo que será 
executante da política pombalina e coordenador das actividades económicas do País, a Junta 
do Comércio. O funcionamento desta «trouxe ao de cima a falta de ordem que havia na 
escrituração de muitas casas e que causava a ruína dos seus proprietários. Era geral a ignorância 
das regras de contabilidade, no que respeita a pesos, medidas e preços, revestindo o problema 
aspectos mais graves quanto à exacta fixação dos câmbios. Desprovidos de instrução comercial, 
os nossos homens de negócios não podiam oferecer aos filhos os meios práticos de uma 
actividade  lucrativa, pois raros praticavam a escrituração por partidas dobradas, muitos deles 
havendo que nem sequer sabiam ler nem escrever. Em situação de privilégio estavam os filhos 
dos mercadores estrangeiros, que tinham estagiado na Inglaterra, na França e na Holanda, e 
faziam do comércio uma crescente fonte de riqueza e de valorização internacional»4.

Exigia esta situação remédio urgente. Por outro lado, aumentava a carência de funcionários 
devidamente preparados para os serviços remodelados e criados ou cujas remodelação ou 
criação se planeavam. E não menos importante foi o que pode considerar-se, dentro dos 
moldes do já serôdio mercantilismo do que Pombal era adepto, o que melhor define «o seu 
pensamento económico: (...) a criação, entre 1753 e 1759, de toda uma série de grandes 
monopólios com capitais portugueses»5. Foi «em 1759, quase completo o seu quadro de 
companhias privilegiadas» que «Carvalho empreendeu a tarefa de apetrechar devidamente 

1 As circunstâncias, nacionais e internacionais, que conduziram ao estabelecimento entre nós de um ensino comercial 
oficial são por mim ponderadas em «A Aula do Comércio de Lisboa - Antecedentes», Lisboa - Revista Municipal, nº 15, 
1º trimestre de 1986.
2 in A situação económica no tempo de Pombal, Porto, 1951, pp. 39, 40, 61, 159.
3 Jorge Borges de Macedo, art°. «Pombal (Marquês de)» no Dicionário de História de Portugal, vol. III, pag. 419, 
1ª col.
4 Joaquim Veríssimo Serrão, A Universidade Técnica de Lisboa, Vol. I, Lisboa, 1980, pág. 62.
5 José- Augusto França, Lisboa Pombalina, Lisboa, 1965, pág. 159.
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os homens necessários ao seu perfeito funcionamento (...) Para isso criou um instituto de 
ensino, a Aula de Comércio (...)»6.

Menos de dez anos após a criação da Aula e perante a afluência de alunos, a Junta do 
Comércio exalta a importância das funções desempenhadas pelos aulistas já cursados, não 
se esquecendo também de destacar os próprios méritos: «Conhece a Junta, quanta gloria, 
e quanto credito lhe rezultão desta grande concorrencia de pertendentes, assim por ser ella 
huma demonstração do dezejo de aproveitar as lições, como pela parte que sempre pertenceu 
á Junta na direcção e governo da Aula; vereficando-se nestas diligencias, e cuidado destes 
Directores, o proveitozo systema de crear nos Alumnos da mesma Aula officiáes adequados 
para o serviço do Real Erário, do Real Collegio dos Nobres, da Santa Caza da Mizericordia, do 
Hospital Real de todos os Santos, e da Fabrica Real das Sedas; alem do consideravel  numero 
dos mesmos Aulistas, os quáes creados, e instruhidos nos antecedentes Cursos, se achão já 
promovidos a Praticantes, e Escripturarios da Contadoria da Junta, nas suas Repartições 
diversas (...)»7. E em 1784, propondo, como na consulta  anteriormente referida, reformas 
a efectuar, a Junta invoca o seu dever de «promover o adiantamento dos Estudos da Aula do 
Commercio, que a larga experiencia tem mostrado não só necessarios, mas muito ùteis para a 
boa administração das Cazas de Negocio, dos Estabelecimentos Publicos, e da Real Fazenda 
de V. Mag.de»8. E, na sequência da mesma matéria, afirma ser «a Aula do Commercio hum 
dos estabelecimentos mais recomendados por V Magestade, e hum dos mais importantes 
para promover as qualidades que constituem hum perfeito Negociante, e que a Longa 
experiencia tem verificado em muitos sugeitos instruidos, e occupados em differentes Ramos 
de Commercio, e em muitas Repartições Publicas e da Real Fazenda(...)»9.

Natural seria que instituição escolar de tal modo benéfica se visse multiplicada pelo País se 
as circunstâncias o permitissem ou o impusessem.

De facto, essa hipótese era considerada e é possível documentá-lo em relação a 1771: nesse 
ano, numa consulta que fez subir em 4 de Fevereiro, enumerando as razões que militavam 
a favor da nomeação de dois novos docentes, a Junta invoca também a de que, «quando V. 
Magestade  seja servido de mandar estabelecer em qualquer outra parte do Reino outra nova 
Aula do Commercio, sem dependencia de Mestre Estrangeiro, posa hum daquelles Ajudantes 
occupala(...)»10.

Para passar da hipótese à concretização da mesma seria necessário que se verificasse uma 
conjuntura favorável. Assim como a Aula de Lisboa fora criada num período de euforia 
comercial, a proliferação de idênticas escolas teria naturalmente tendência a verificar-se em 
outra fase de assinalada expansão. Ocorreu efectivamente essa expansão («O surto exportador 

6 Damião Peres, in História de Portugal, Portucalense Editora, Vol. VI, pág. 412.
7 Em consulta de 2 / 7 / 1767 (Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, Cartório da Junta do Comércio, Lº. 111, 
F. 111 V).
8 Em consulta de 15/7 ( A.N. / T.T., Cart. da Junta do Com., L°. 122, F.93).
9 Em consulta de 11 /10 / 1785 ( A.N. /T.T. ,Cart. da Junta do Com., Lº. 123, F. 113V).
10 A.N./ T.T., Cart. da Junta do Com., Lº. 113, F.73. Nesta consulta se acentua expressivamente a «pública utilidada» 
da Aula.



27

As Aulas de Comércio do Brasil

português, tanto de produtos ultramarinos como metropolitanos, é um fenómeno fundamental 
da história portuguesa do final do século XVIII, principio do século XIX. Entre 1789 e 
1806, o comércio geral português quadruplicou»)11 e já em 1785 a Junta Administrativa da 
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro requeria a criação de aulas de 
Matemática e Comércio na cidade do Porto.

Mas não foi no Porto, o nosso segundo centro urbano e industrial, polo de toda uma 
região economicamente activa e ligado à exportação de um dos mais valiosos artigos 
metropolitanos, que surgiu a nossa segunda escola de Comércio (este ensino só aí será 
estabelecido em 1803).

Por provisão de 6 de Setembro de 179112, «querendo diffundir pelos Habitantes do Reino 
do Algarve as Luzes do Commercio por methodo regular, de que se sigam as utilidades que 
se tem conhecido sem hezitação alguma nesta Capital», D. Maria I manda criar uma Aula de 
Comércio em Faro.

A difusão do ensino do Comércio verifica-se em terras brasileiras já entrado o século XIX, 
por imperiosas razões económicas e políticas.

A ida da corte para o Brasil, se considerada independentemente das circunstâncias que 
a provocaram e das consequências que acarretou ou acelerou, poderia ser encarada como 
consagração política de uma indesmentível realidade económica: é no Brasil que se situam os 
polos dinamizadores do complexo histórico-geográfico português naqueles primeiros anos do 
século de Oitocentos.

Sabe-se como, além do mais, a transformação do Rio de Janeiro em capital arrastou toda a 
criação de uma estrutura político-administrativa. Um mais condigno apetrechamento escolar 
da nova Corte também se não fez esperar.

Logo em 15 de Julho de 1809 um alvará estabeleceu contribuições para a Real Junta do 
Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação deste Estado e Domínios Ultramarinos (criada 
por alvará de 23 de Agosto de 1808), justificando o facto pelas diversas atribuições da 
Junta, entre elas a de promover «o estabelecimento das Aulas do Commercio, em que se vão 
doutrinar aquelles dos Meus Vassallos, que quizerem entrar nesta util Profissão»13.

A intenção era de criar Aulas no Rio de Janeiro, na Baía e em Pernambuco14, intenção que, 
no respeitantes às duas últimas, não foi fácil concretizar.

11 Jorge Borges de Macedo, Problemas de História da Indústria Portuguesa no Século XVIII, Lisboa, 1963, pág. 235. 
Significativas são também as indicações de J. Lúcio de Azevedo: «(...) a balança do comércio com a Grã-Bretanha 
inverte-se, tornando-se Portugal credor durante alguns anos. Em 1792 o câmbio estava a 72 1/2 dinheiros por 1$000 
réis, em lugar de 65, taxa normal em todo o século XVIII, sendo o par 67 1/2. Nesse ano tornavam ao país em 
pagamento as peças de oiro de D. João V, enviadas de Londres» (in ‘Épocas de Portugal Económico, 3ª. ed., pág. 440).
12 O seu texto bem como a notícia da existência de uma Aula de Comércio em Faro foram pela primeira vez 
dados a público em artigo que publiquei no nº. de 28/1/1971 do Correio do Sul. Republiquei o texto da provisão, 
acrescentando-lhe alguns dados sobre a escola farense, nos nºs de 30/12/1987 e de 6 e 13/1/1988 de O AIgarve.
13 Leis Publicadas no Brasil de 28/1/1808 a 4/2/1811.
14 Oliveira Lima, Dom João VI no Brasil, pág. 257.
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Foi professor da Aula do Rio, logo «nomeado em 23 de Janeiro de 1810, José António 
Lisboa»15. E no mesmo ano se terá, talvez, iniciado o funcionamento da nova escola, uma vez 
que nele já se efectuam matrículas16.

A propósito desta Aula e excedendo o limite que aqui se considera (a separação do Brasil de 
Portugal), parece de registar um documento que é duplamente interessante: porque, com maior 
ou menor justiça, denuncia na Aula uma lamentável estagnação; porque se lhe refere não só como 
havendo continuidade entre ela e a Aula de Lisboa mas como se fossem uma e a mesma. Trata-se 
de uma consulta de 10 de Junho de 1844 em que se clama: «(...) como é possível conservar uma 
aula no estado em que foi criada a perto de um século, regendo-se hoje pelos mesmos estatutos 
de 19 de Abril de 1759, explicando-se as doutrinas pelos pelos mesmos compendios, e o que 
mais é de se admirar não havendo ao menos um número de professores indispensável para 
lecionar as matérias, e pagando-se aos lentes atuais o mesmo ordenado, que venciam a 85 anos 
os lentes d’aula de comércio de Lisboa em moeda forte, e mais forte do que a atual do Brasil, isto 
é 200$000 réis anuais ao substituto, e ...500$000 réis ao lente proprietário!»17.

Quanto às outras aulas, por alguns anos se arrastou a tentativa da sua criação.
Em 29 de Agosto de 1812 era pedida para Lisboa a colaboração da Junta do Comércio: «A 

Real Junta do Comercio, Agricultura, Fabricas e Navegação deste Estado do Brasil e Dominios 
Ultramarinos me determina haja de rogar a V. S.ª para fazer presente nessa Real junta do 
Comercio, Agricultura, Fabricas e Navegação, que ella necessita do seu auxilio para poder 
dar cumprimento ao Alvará de quinze de Julho de mil oitocentos e nove na parte em que 
manda estabelecer Aulas do Commercio; por isso mesmo, que havendo affixado neste Estado 
Editaes para  virem a concurso quaesquer pessoas que se achassem habilitadas para poderem 
ser Lentes, devendo passar por hum Exame da sua capacidade, até agora não concorrerão para 
as Praças da Bahia, e Pernambuco pessoas que ficassem approvadas; e porque he este hum 
objecto de utilidade Publica, espera que essa Real Junta do Comercio se dignará de mandar 
affixar Editaes nessa Corte para que as pessoas que se acharem habilitadas, quizerem vir ser 
Lentes da Aula do Comercio, quer na Bahia, quer em Pernanbuco(...) compareção com seos 
requerimentos perante essa dita Real Junta para Ella mandando proceder a hum publico 
exame, no qual ficando approvados dous, que forem mais dignos, e que estejão bem versados 
nas materias que deverão ensinar venham com a Certidão de serem assim examinados, e da 
approvação dessa Real Junta, requerer o seo Provimento (...)»18.

Conforme o solicitado, foram afixados editais em 15 de Dezembro de 181219. Com 
este edital20 não foi conseguido qualquer resultado. Por isso, três meses volvidos, nova 

15 Arquivo Nacional (Rio de Janeiro), Secção de Arquivos Particulares, cód. 167 (Termos de matrículas de aulistas 
da Aula do Comércio - 1810/1843).
16 Esta indicação é, como outras, devida à gentileza de um extinto ilustre, o Exmº. Senhor Dr. Raul Lima, Director 
- Geral do Arquivo, membro da Academia Portuguesa da História.
17 Arquivo Nacional (Rio de Janeiro), Secção de Arquivos Particulares, caixa 452, pacote 1. Esta indicação é, como 
outras, devida à gentileza do Exm° Senhor Dr. Ruy de Souza Monteiro, professor e investigador do Rio de Janeiro.
18 A.N.T.T., Cart. da Junta do Com., Lº. 139, F. 97 V.
19 A.N.T.T., Cart. da Junta do Com., Lº. 139, F. 73 V e F. 98.
20 Publicado também no nº. 283 do Diário Lisbonense.
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afixação tem lugar: «Em 15 de Dezembro do anno proximo passado se mandou affixar pelo 
expediente da Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação o Edital do 
Theor seguinte;

Devendo-se estabelecer Aulas do Commercio nas duas Praças de Bahia, e Pernambuco em 
observancia do Alvará de 15 de Julho de 1809. Todas as Pessoas que se acharem habilitadas 
para poderem ser Lentes, e quizerem entrar em concurso no provimento destes Lugares 
deverão apresentar perante a Real Junta do Commercio deste Reino até ao dia 31 de 
Janeiro do anno futuro de 1813 os seus requerimentos acompanhados das suas Cartas de 
approvação, e dos mais documentos por onde se constituhão dignos de huns Empregos de 
tanta confiança; devendo outro sim passar por hum novo e publico exame da sua capacidade, 
a fim de serem effectivamente providos aquelles que forem dignos, e se mostrarem mais 
versados nas materias que deverão ensinar. Os referidos Lentes vencerão de ordenado annual 
quinhentos mil reis prontamente pago a quarteis adiantados pelos Cofres da arrecadação 
das Contribuiçoens daquellas Capitanias. E para que cheque a noticia a todos se mandarão 
affixar Editaes.

E porque se acha findo o termo aprazado, e que não se tem verificado até agora o concurso 
dos pertendentes, se mandou renovar o prezente Edital para que hajão de concorrer com a 
maior brevidade, a fim de se concluir este negocio em que interessa o bem publico, e tanto 
se conforma com as Beneficas Intençoens de S.A.R. Dado em Lisboa aos 18 de Março de 
1813»21.

Prosseguiu o ano de 1813 sem que fosse possível preencher os lugares: ao facto se referem 
ofício da Junta do Comércio do Brasil, de 6 de Agosto de 181322, e consulta da sua homóloga 
lisbonense de 22 de Novembro do mesmo ano23.

De outra Aula brasileira, raramente mencionada , é possivel dar notícia: a Aula do Comércio 
do Maranhão. Dela e do seu lente nos informa Jerónimo de Viveiros:

«No Maranhão, a primeira aula do comércio que se teve foi aberta em 1811.
Entregaram-na a um homem incompetente, que durante nove anos, usufruiu o cargo, sem 

nada ensinar. Chamava-se Francisco Justino da Cunha. Tais e tantas provas de ignorância deu 
no cargo, que em 1820 o então governador, Capitão General Bernardo da Silveira Pinto da 
Fonseca, mandou o Desembargador André Gonçalves de Sousa abrir uma sindicância a seu 
respeito.

«A sindicância apurou, segundo laudo escrito pelo citado desembargador:
«Que o lente da aula de comércio desta cidade é tão inábil para as lições e exercício da aula 

que ocupa, que ignora não só os rudimentos da ciência do comércio, mas até nem sabe a 
gramática e ortografia da língua materna, não tendo nem ao menos a habilidade de ocultar a 
sua inaptidão, que cientes disto os pais de famílias não lhe confiam os seus filhos.

21 A.N.T.T., Cart. da Junta do Com., Lº. 139, F. 212 V. Reproduzido no Correio Braziliense (Abril de 1813, vol. X, 
n° 59).
22 A.N.T.T., Cart. da Junta do Com., Lº. 140, F. 43 V.
23 A.N.T.T., Cart. da Junta do Com., Lº. 139, F. 119 V.
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«Que por êste motivo só concorrem para a matrícula de sua aula a mocidade, que pelo 
privilégio de aulista procura escapar ao recrutamento do Regimento de linha e Corpo de 
Milícias, pois que outro fruto não esperam tirar daquela aula, onde as lições enchem uma só 
hora do dia, por empregar aquêle lente todo o mais tempo em tirar nas imediações desta cidade 
pedra para vender aos particulares,  tráfico em que tem fundado o seu principal modo de vida».

«Que nos exames publicos feitos o ano passado24, não havendo examinadores, foi êle mesmo 
que passou a examinar pùblicamente os seus discípulos, fazendo-lhe três ou quatro perguntas 
triviais, governando-se por um caderno, que nunca perdeu de olhos.

«Contente com êste insignificante e ridículo exame, em que examinante e examinado 
faziam igual figura, os deu por aprovados e ocorrentes nas matérias do terceiro ano, matérias 
que êle igualmente ignorava, tanto que o escrivão  da Ouvidoria lhe exigindo declarasse como 
deviam ser designados nos têrmos dos exames, lh’o não soube denotar.

«Que o dito lente ajunta à sua ignorância um génio altivo e insubordinado, não querendo 
ceder às advertências e correções do Ouvidor da Comarca, a quem, na conformidade das 
instruções e ordens régias, cumpre e pertence a inspecção da dita aula e a fiscalização do 
aproveitamento dos aulistas e respectivos deveres do seu lente.

«O governador levou êste libelo ao conhecimento de Dom João VI, que em Fevereiro de 
1820 mandou suspender  o incompetente  professor do exercício de suas funções e sustar-lhe 
o pagamento dos ordenados»25.

Acrescenta Viveiros ser provável que só em 1831 tenha voltado a existir ensino comercial, 
limitando-se o mesmo, portanto, no período considerado por este trabalho, só aos nove anos 
indicados. Parece, todavia, que o funcionamento da Aula não terá sequer atingido cinco anos.

A data indicada de 1811 será, muito provavelmente, a do documento que mandava criar 
a Aula , mas a criação efectiva da mesma verificou-se só em 1814 e só no ano seguinte 
começaram as aulas, em 20 de Setembro («por despacho de 9 de Agosto de 1814 passou a 
lente creador d’Aula do Commercio do Maranhão, principiando o exercício desta Aula em 
20 de Setembro de 1815»)26.

Francisco Justiniano (e não Justino) da Cunha, em requerimento no qual enumera os 
seus serviços27, indica ter passado por despacho de 9 de Agosto de 1814 a lente da Aula da 
Província do Maranhão, «cuja Cadeira creou», por despacho de 31 de Março de 1821 a lente 
da de Pernambuco, «onde creou a dita Cadeira», tendo também regido «por algum tempo a 
Cadeira da Aula do Commercio do Rio de Janeiro». Em outro requerimento28, no qual parece 
ordenar cronologicamente as funções desempenhadas, refere que, «principiando a servir na 

24 Ter-se-ão estes exames realizado em 1819 e são provavelmente os mesmos mencionados em atestações abonatórias 
firmadas por autoridades maranhenses em Fevereiro e Março de 1820; outra atestação, esta datada de 26/4/1817 
e subscrita pelo ouvidor- geral «e encarregado da direcção da Aula do Commercio», também se refere a exames 
realizados ( A. N. T. T., Min. do Reino, Decretamentos de Serviços, maço 189, nºs. 9 e 12).
25 Jerônimo de Viveiros, História do Comércio do Maranhão, T. 1º., pp. 94 e 95. Destaque-se o facto de o curso, tal 
como nos primeiros tempos da Aula de Lisboa, ser trienal.
26 A.N.T.T., Min. do Reino, Decretamentos de Serviços, maço 189, nºs. 9 e 12.
27 Trasladado em consulta de 20/11/1823 (A.N.T.T., Carta da Junta do Com., Lº. 153, F. 202).
28 Trasladado em consulta de 1/9/1828 (A.N.T.T., Cart. da Junta do Com., Lº. 162, F. 223).
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junta da Fazenda da Bahia, passara em Agosto de 1814 a ser Lente da Aula do Commercio do 
Maranhão: tendo regido a Cadeira da mesma Aula no Rio de Janeiro: e que no anno de 1821 
fora nomeado Lente Creador da Aula do Commercio de Pernambuco».

Estes requerimentos, além de conterem informações sobre as Aulas do Maranhão e de 
Pernambuco, dão-nos ainda indicação avulsa sobre a do Rio de Janeiro. Nesta terá Cunha 
leccionado também, no período que antecedeu a sua ida para o Maranhão, talvez nalgum 
passageiro impedimento de José António Lisboa. Mas mais provavelmente, a sua actuação na 
Aula carioca limitou-se a, «durante a sua demora no Rio de Janeiro», ter sido «Arguente dos 
Exâmes da Aula de Commercio naquella corte nos dias treze, quatorze, e quinze e Dezembro» 
de 181426.

Quanto ao que foi o funcionamento da Aula do Recife durante o período que aqui é 
considerado, verificamos que ele se resumiu à breve docência de Cunha: «Por alvará de 15 
de Julho (...) de 1809, foi (...) criada no Recife uma escola de comércio, que sòmente anos 
depois teve execução com a nomeação de Francisco Justiniano da Cunha para seu professor, 
por provisão régia de 12 de abril de 1821, com os vencimento anuais de 500$000, pagos pelas 
contribuições aplicadas às despesas da Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação 
do Reino do Brasil.

«Instalada a escola em agôsto do referido ano de 1821, funcionou sòmente até principios 
de 1823, quando o seu professor se retirou para fora da pronvíncia, abandonando assim o 
seu pôsto.

«Em 10 de Março de 1827, porém, foi provido naquela cadeira de comércio o professor 
Félix Vieira da Silva(...)»29.

Confrontemos a exposição de Pereira da Costa com algumas precisões cronológicas: a provisão de 
12 de Abril de 1821 foi precedida por despacho de 31 de Março; a Aula terá começado a funcionar 
um pouco mais cedo do que é afirmado pelo recolector dos Anais Pernambucanos («por despacho 
de 31 de Março de 1821 foi nomeado Lente creador da Aula do Commercio de Pernambuco 
principiando o exercício desta em, 15 de Junho de 1821»)26; em 1823 já não funcionou, nem no 
princípio do ano, e não propriamente porque o lente tenha abandonado «o seu posto» (obteve 
«licença de hum anno do seu exercicio de Pernambuco em 23 de Novembro de 1822 (...) fazendo 
uso desta licença em o 1º. de Janeiro de 1823 dia em que sahio de Pernambuco(...)»26.

Termino com o pouco que foi encontrado a respeito da Aula da Baía:
Inaugurada em 181430 foi seu Lente Genuíno Barbosa Betâmio, o qual «emigrou da Bahia» 

em 1 de Julho de 182331. Mas já antes dessa data o funcionamento da Aula seria, por razões 
políticas, um tanto irregular32.

29 F. A. Pereira da Costa. Anais Pernambucanos (1795 - 1817), Recife, 1958, vol. VII, pág. 247.
30 A.N.T.T., Cart. da Junta do Com., Lº. 161, F. 85.
31 A.N.T.T., Cart. da Junta do Com., Lº. 155, F. 152.
32 Cfr. representação da Mesa da Inspecção da Província da Bahia (Arquivo do Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahia, pasta 24, maço 3, doc. n° 4). Esta indicação é, como outras, devida à gentileza do investigador baiano Exmº. 
Senhor Pedro Tomás Pedreira. É-o também a quem apelou para a sua generosidade, a Exmª Senhora Drª. Consuelo 
Pondé de Sena, directora do Centro de Estudos Baianos da Universidade Federal da Baía.
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As Aulas erectas em terras do Brasil, sobre as quais, sem recurso directo a fontes documentais 
brasileiras, só foi possível  apurar o que precede, seriam, a aceitar-se a posição defendida 
por Marcos Carneiro de Mendonça, como que um feliz efeito boomerang pois, na opinião 
do notável investigador, a Aula do Comércio pombalina «fonte emanadora do surto de 
desenvolvimento e de riqueza comercial e econômica que se fizeram sentir, a partir da segunda 
metade do século XVIII em Portugal e no Brasil (...) foi gerada na Amazônia pelo fato de 
ter cabido ao Governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado propôr, em fevereiro de 
1754, a criação de uma Companhia de Comércio com actividades voltadas para a área de sua 
jurisdição governamental»33.

33 In Aula do Commercio, Rio de Janeiro, 1982, pág.l3.
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APÊNDICE

Os Lentes das Aulas do Brasil

BETÂMIO (GENUINO BARBOSA) 
1784 (?) - 1827

Era natural do Brasil1 e foi lente da Aula do Comércio da Baía e, mais tarde, substituto da 
Real Academia de Marinha e Comércio da Cidade do Porto.

No «Collegio denominado da Boa Sorte estabelecido junto do Passeio Publico», na Baía, 
foi professor «De Escripta»2, começando a leccionar na Aula do Comércio da mesma cidade 
em 18143. Daqui partiu, em virtude da secessão do Brasil, em 1 de Julho de 18234, sendo 
despachado para substituto da Academia do Porto por carta régia de 30 de Julho de 1824 e 
tendo tomado posse do lugar em 18255.

Morreu em Maio de 18276 com, provavelmente, 43 anos1.

1 Em representação da Mesa da Inspecção da Província da Baía, datada de 12/7/1824, atesta-se que «Genuino 
Barbosa Betâmio, ex-Lente da Aula de Comercio desta Cidade, desenvolveu, sendo Brasileiro, tão monstruosa 
inimizade à Sagrada Causa da nossa Independencia Política, que não contente com assentar praça na Legião Lusitana, 
abandonando por isso os seus alunos, vagava como energumeno pelas ruas e lugares públicos maltratando de palavras 
e de fato os Pacíficos Cidadãos Brasileiros, que lhe não podiam resistir, até que finalmente acompanhou o Inimigo na 
sua retirada (...)». (Arquivo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, pasta 24, maço 3, doc. n° 4).

Em requerimento datado do «Quartel de Belem 19 de Dezembro de 1823» pede baixa de «Soldado do Regimento 
de Infantaria nº. 1», indicando as razões do seu pedido e as circunstâncias em que, na Baía, se alistara: tendo Madeira 
de Melo «mandado publicar a toque de caixas hum Bando, pelo qual convidava a sentar praça nos differentes Corpos 
de Portugal estacionados naquella Praça todos os que tivessem meios para isso (...) entre muitas pessoas destinctas 
que sentarão praça naquella occasião o Supp. tambem assim o fez pelo tempo de trez mezes, como promettia o citado 
Bando (...) para na qualidade de Soldado se refugiar ao amparo do RegioThrono, e evadir-se às calamidades da guerra 
civil, e às da anarquia, seguro à sombra das bayonnetas; e como o Suppe he demasiadamente pesado para soffrer as 
fadigas militares, alem de ter 39 annos de idade, e he Lente da Aula do Commercio da Bahia (...)» (Arquivo Histórico 
Militar, 2ª Divisão, 1ª secção, caixa 38).

Como «Lente da Aula do Commercio» subscreveu em 22/2/1822 uma representação de «Negociantes, 
Proprietarios, Militares, e mais Cidadãos de que se compoem esta populosa Cidade da Bahia» no sentido de ser 
Madeira de Melo nomeado governador das Armas. Também subscreveu em 20/3/1822 representação do «Corpo do 
Commercio» dirigida à Junta Provisória do Governo para que ficasse na Baía «o Navio Saõ Jozé Americano, que fazia 
parte do Comboio, que conduzia a Portugal a Divisão Auxiliadora estacionada no Rio de Janeiro» (Arq. Hist. Mil., 
2ª Div., 1ª Sec., Caixas 41 e 39, respectivamente).
2 «Almanach para a cidade da Bahia» - 1812.
3 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Cartório da Junta do Comércio, Lº. 161, F. 185.
4 A.N.T.T., Cart. da Junta do Com., L°. 155, F.152. V. n.5.
5 Conforme informação de 2/5/1826 do director literário da Academia, Joaquim Navarro de Andrade; segundo este, 
o serviço prestado por Betâmio nenhum era, e não justificaria sequer a metade do vencimento que lhe era atribuída 
(cfr. a consulta de 21 /8 / 1826 a F. 185 do L° 161 do Cart. da Junta do Com., na Torre do Tombo).
6 Indicação fornecida pela Memória Histórica da Academia Politécnica do Porto, de Magalhães Basto.
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CUNHA (FRANCISCO JUSTINIANO DA) 
1787-?

Aluno da Aula do Comércio de Lisboa7, foi lente das Aulas do Maranhão, de Pernambuco 
e do Rio de Janeiro.

Nomeado praticante da Contadoria da Junta da Real Fazenda da Baía em 22 de Outubro de 
18108, passou a lente da Aula da Província do Maranhão, «cuja Cadeira creou», por despacho 
de 9 de Agosto de 1814; a lente em Pernambuco, «onde creou a dita Cadeira», passou por 
despacho de 31 de Março de 1821, tendo exercido as suas funções de Junho desse ano até 
finais de 1822; «tambem regeo por algum tempo a Cadeira da Aula do Commercio do Rio 
de Janeiro»9.

O vencimento era de 500$000 mas as propinas e emolumentos excediam 700$000 
anuais10.

Uma vez na Metrópole, em virtude da secessão do Brasil11, faz subir sucessivos requerimentos, 

7 Matriculou-se em 4/6/1799 no 1º ano, de cujas matérias fez exame em 27/11/1802 (Lº. de matrículas do 11º curso, 
F. 36 V); matriculou-se no 2º ano em 21/2/1803. (F.19 do livro de matrículas), tendo sido examinado em 26 /4 / 1805 
e aprovado sem discrepância de votos, atribuindo-lhe qualquer dos membros do júri a classificação de Suficiente («Livro 
dos exames do Segundo Anno 1º», F. 11). Todos os livros indicados se encontram no Arq. da Sec. da Esc. Sec. de Passos 
Manuel.
8 A.N.T.T., Ministério do Reino, Decretamentos de Serviços, maço 189, nºs. 9 e 12. Cunha pede «a remuneração de 
uns proprios Serviços» que enumera.
9 A.N.T.T., Cart. da Junta do Com., L°. 153, F. 202 (traslado das suas alegações em consulta de 20 /11 / 1823). Cfr. 
também consulta de 1/9/1828, a F. 223 do L°. 162. Jerónimo de Viveiros (in História do Comércio do Maranhão. T. 1°., 
pág. 94 e 95) faz recuar para 1811 a criação da Aula e a presença nela de Francisco Justiniano da Cunha. Presença 
que, segundo o mesmo autor, se tornou indesejável, em virtude de manifesta incapacidade profissional. Tendo-lhe 
sido aberta uma sindicância, Cunha foi suspenso das suas funções. À sua passagem por Pernambucano refere-se 
F. A. Pereira da Costa no vol. VII dos Anais Pernambucanos. A versão de Cunha é, obviamente, diferente e consta 
do documento mencionado na n. anterior: (...) por Despacho de trinta e hum de Março de mil oitocentos vinte e 
hum, de que se passou Provizão em doze de Abril do dito anno, fora nomeado para Lente da Aula do Commercio 
de Pernambuco, da qual obteve licença de hum anno, em vinte e trez de Novembro de mil oitocentos e vinte e dois, 
cumprindo no decurso deste tempo as suas obrigaçoens com muito intelligencia, prestimo, dezinteresse, e honra 
(...)». Este documento permite localizar cronologicamente e reduzir a proporções que serão as devidas a noutro local 
afirmada regência da Aula do Rio: «(...) tendo sido avizado durante a sua demora no Rio de Janeiro, para Arguente 
dos Exâmes da Aula do Commercio naquella Corte nos dias treze, quatorze, e quinze de Dezembro do dito anno» 
(1814).
10  Cfr. consulta de 5/7/1825, a F.176 do Lº. 156 do Cart. da Junta do Com. (ANTT).
11 A Gazeta de Lisboa de 15/3/1823 refere a chegada do bergantim «Aurora», entre cujos tripulantes se contava 
Cunha, lente da Aula do Comércio de Pernambuco. (12) Cfr. consultas de 29/7/1823 (indeferimento em 4/8), 
20/11/1823 (indeferimento por resolução de 24; mas um aviso de 7/7/1824 registado a F. 125 do Lº. 154  manda 
que lhe seja atribuída metade do ordenado), 5/7/1825 (indeferimento em 11/7), 31/10/1825 (indeferimento em 
7/11), 29/8/1826 (indeferimento em 12/9), 21/2/1828 (sobre requerimento em que pedia para ser lente com 
exercício e vencimento de substituto, pretensão que é indeferida em 3/3) e 1/9/1828 (indeferimento em 22) nas, 
respectivamente, F. 122 V do Livº. 153, F. 202 do Livº. 153, F. 176 do Livº. 156, F. 67 V do Livº. 159, F. 98 do Livº. 
161, F. 134 do Livº. 162 e F. 223 do Livº. 162 (ANTT, Cart. da Junta do Com.). Ver também aviso de 19/10/1825 a 
F. 76 do Livº. 272 do Desembargo do Paço (ANTT, Ministério do Reino). Num requerimento de 1825 em que, como 
«Lente d’Aula do Commercio de Pernambuco», pedia continuação do seu ordenado de 500$000, alegava serviços 
«nas quatro principaes Provincias do Brasil, no Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão e Pernambuco, donde regressou, 
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pedindo continuação do pagamento dos seus ordenados, que obterão sucessivos indeferi-
mentos12.

Por decreto de 1 de Março de 1830 foi despachado escrivão deputado da Junta da Real 
Fazenda de Moçambique, lugar que tinha «de ordenado anualmente 600$ réis fortes, 
dinheiro de Portugal»13. Em 29 de Abril foi-lhe concedida a medalha da real efígie e chegou a 
Moçambique em 9 de Outubro, na nau de viagem «S.João Magnânimo»14.

Por morte do capitão- general Paulo de Brito pretendeu fazer parte do Governo Provisório, 
alegando a sua qualidade de escrivão deputado da Junta da Fazenda, «dizendo que por ela 
tinha a graduação de coronel e como tal, por existir nesta cidade, insinuava e queria persuadir 
que era membro nato do Governo de sucessão, acompanhando estas suas persuasões com 
outros meios criminosos de induzir alguns soldados para este fim»; manifestou-se favorável 
a D. Maria II15.

Seus pais eram Ana Joaquina e Manuel da Cunha o qual, à data do ingresso do filho na 
Aula, era possuidor de uma «Estancia de Madeira». Nasceu em 8 de Janeiro de 1787 e foi 
baptizado na freguesia de S. Paulo ( aliás, quando se matriculou no 1° ano residia na Boavista 
e, quando da matrícula no 2°, é dado como morando na Rua Direita da Boavista)16. Em Julho 
de 1829 residia «na rua do Arco Fregª. de S. Mamede»8.

Francisco Justiniano da Cunha Leal é o nome que aparece consignado em aviso de 13 de 
Agosto de 182817.

e em atenção aos Serviços do Maranhão e Pernambuco serem da creação das duas Cadeiras de Commercio». Este 
requerimento tem copiadas consultas e avisos, entre estes o de 7/7/1824, mandando que se lhe pagasse metade do 
seu ordenado, e outro de 9/8/1824, esclarecendo que este pagamento se efectuaria desde 1/1/1823, data «em que 
deixou de o perceber em Pernambuco » (ANTT, Desembargo do Paço (Corte e Estremadura), maço 1539, nº. 16).
13 Cfr. Francisco Santana, Documentação Avulsa Moçambicana do Arquivo Histórico Ultramarino, Vol. I , pág. 533, 
Vol. III, pág. 285.
14 Francisco Santana, ob. cit., Vol. II, pág. 634.
15 As suas pretensões constam do ofício nº. 5, remetido em 2/3/1832 pelos membros do Governo ao duque do 
Cadaval; às suas opções políticas se refere o ouvidor Dinis Costa em ofício dirigido ao conde de Basto, no qual lhe 
faz diversas acusações e afirma: «(...) sempre vai excedendo em prevaricações, fraudes e outros crimes, pois que se 
tornou corifeu revolucionário! Chegando a tal ponto o seu despejo que, vestido de calça e colete branco com casaca 
de seda azul clara, ia para a Secretaria da Junta e para o expediente da mesma, apenas chegaram as notícias do laço 
e bandeira da rebelião da ilha Terceira! E de tais cores vestem aqueles empregados subalternos que se dizem seus 
afeiçoados e frequentam a sua casa! Trazendo a medalha da fidelidade (...) e da real efígie (...), logo as deixou de 
trazer, chegadas que foram as notícias de expedições contra Portugal». Cfr. Francisco Santana, ob. cit., Vol. III, págs. 
715 e 545, respectivamente.
16 Constam estes dados dos livros de matrículas já referenciados e do registo de baptismo (A.N.T.T., S. Paulo, Lº. 4 
de Baptizados, F.13 ).
17 A.N.T.T., Cart. da Junta do Com. Lº. 163, F. 45.
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LISBOA (JOSÉ ANTÓNIO) 
1777 - 1850

Aluno da Aula do Comércio de Lisboa e lente da do Rio de Janeiro.
Nasceu no Rio de Janeiro em 23 de Fevereiro de 1777, filho de José António Lisboa.
Matriculou-se em 3 de Dezembro de 1800 no 11°. curso da Aula do Comércio18.
Em 1802, sendo indicado indicado como negociante da praça de Lisboa, é-lhe passado 

passaporte para viagem a França19.
Resolução de 23 de Janeiro de 1810 aprovou a sua nomeação para lente da Aula do Rio de 

Janeiro, tendo obtido jubilação deste cargo por decreto de 16 de Maio de 1821.
Foi-lhe concedido o hábito e, mais tarde, a comenda da Ordem de Cristo e também lhe foi 

feita mercê do lugar de deputado da Junta do Comércio20.
Foi casado com D. Maria Eufrásia Lisboa e morreu no Rio de Janeiro em 29 de Julho de 

185021.
Publicou Reflexões sobre o Banco do Brazil, Carta dirigida aos redactores do Reverbero 

Constitucional Fluminense, Observações sobre o melhoramento do meio circulante no imperio do 
Brazil, Projecto de lei sobre o systema monetario, Biographia de Silvestre Pinheiro Ferreira (no T. XI 
da Revista do Instituto Historico, e, talvez, uma estatística respeitante ao Rio de Janeiro22.

18 Arq. da Sec. da Esc. Sec. de Passos Manuel, L°. de matrículas do 11º curso, F. 37 V. O barão de Cairú (in 
Revista do Instituto Historico e Geographico, T. XV, Rio de Janeiro, 1852), Augusto Victorino Alves Sacramento Blake 
(in Diccionario Bibliographico Brazileiro e Oliveira Lima (in Dom João VI no Brazil, pág. 257), secundados, aliás, 
por publicações portuguesas (Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira e dicionário Portugal) dizem que cursou 
Matemática no Colégio dos Nobres o que, como se verifica, não corresponde à realidade. Outra infirmação do 
asseverado por aqueles autores resulta de não constar o nome de Lisboa da «Relação dos colegiais que frequentaram o 
Real Colégio de 1766 a 1837», incluída por Manuel Busquets de Aguilar em O Real Colégio dos Nobres (1761-1837)
19 ANTT, MNE, Passaportes, maço 152, livro de 1794/1809, F. 147 V. O passaporte foi-lhe concedido em 23/1/1802 
e confirma a deslocação ao estrangeiro afirmada pelos seus biógrafos em relação a este ano. As também afirmadas 
testilhas com a Inquisição depois do seu regresso ao Reino e antes de voltar ao Brasil é que ou nunca existiram ou, 
pelo menos, não deixaram quaisquer vestígios nos elementos de busca existentes.
20 Decretos, respectivamente, de 30/7/1814, 2/12/1830 e 12/10/1824. Estes decretos bem como as respectivas cotas 
na Secção de Arquivos Particulares do Arquivo Nacional (Rio de Janeiro) foram-me amavelmente indicadas pelo 
Exm° Senhor Raul do Rêgo Lima, então director- geral do referido Arquivo e meu prezado confrade como membro 
correspondente da Academia Portuguesa da História.
21  Todos os dados de que não é indicada outra proveniência foram colhidos no já indicado artigo do barão de Cairú.
22 Sacramento Blake, Diccionario Bibliographico Brazileiro, vol. 4.
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Entre o Cabo e a Terra do Natal: Saberes,  
Experiência e Ciência no Século XVI

Ana Cristina Roque1

Resumo

Os estudos sobre os Roteiros, Diários de Navegação e Relatos de Naufrágios Portugueses do 
século XVI, têm incidido sobretudo numa perspectiva que privilegia a História da Expansão 
e dos Descobrimentos Portugueses. Contudo, uma análise mais sistemática do seu conteúdo 
revela que, para além dos aspectos que têm vindo a ser considerados - aspectos técnicos da 
navegação ou a história dos feitos e infortúnios dos Portugueses que então demandaram a 
Índia - este conjunto de documentos constitui um corpus documental único sobre as regiões 
que neles aparecem referidas informando, por vezes com particular detalhe, sobre aspectos 
específicos da terra e das suas gentes. O clima, os ecossistemas regionais, a fauna e a flora ou 
mesmo pormenores sobre os usos e costumes das populações locais são alguns dos aspectos 
amplamente documentados nestas fontes e que raramente têm sido considerados. O seu 
estudo e análise, quando cotejado com informações relevantes de outras áreas disciplinares, 
como a etologia, a ecologia ou a biogeografia, revela a possibilidade da sua utilização num 
contexto bem mais vasto do que o que tem vindo a ser trabalhado. 

Importa assim evidenciar a riqueza, diversidade e contributo do seu conteúdo para uma 
melhor compreensão da História África Austral neste período. Estas informações constituem 
referenciais únicos para esta região no século XVI, e fundamentais quando se pretende 
compreender hoje a dinâmica própria desta região numa perspectiva global, na qual os 
factores biodiversidade e recursos naturais adquirem cada vez maior importância.

Palavras-chave: África Austral, Século XVI, Roteiros, Diários de Navegação, Relatos de 
Naufrágios, Recursos naturais, Biodiversidade, Saberes tradicionais.

1. Considerações Gerais

Os últimos anos tornaram manifesto o interesse crescente pela discussão em torno de 
questões ligadas à biodiversidade e à gestão e aproveitamento dos recursos naturais. Estas 
questões evidenciaram a necessidade do conhecimento desses recursos bem como das formas 
e estratégias desenvolvidas pelas populações com vista ao seu aproveitamento, sublinhando-se 
deste modo a importância de se proceder quer a uma avaliação dos recursos disponíveis, quer 
à procura de soluções que visem a sua preservação e gestão racional, sem prejuízo das formas 
seculares de utilização que as populações têm feito deles.

1 Instituto de Investigação Científica Tropical. Departamento de Ciências Humanas - Centro de História. anaroque@clix.pt 
ou ana.roque@iict.pt .
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Longe de se circunscreverem a áreas restritas estas questões ganharam dimensão mundial, 
chamando a atenção para a degradação ou a extinção de comunidades naturais (vegetais ou 
animais) e de recursos hídricos de cujo equilíbrio depende também a comunidade humana.

A transversalidade desta matéria traduz-se no envolvimento de várias áreas disciplinares 
e no uso de metodologias específicas a cada uma sem prejuízo de um trabalho conjunto, 
marcadamente interdisciplinar, onde cabe à História uma posição privilegiada no domínio 
da pesquisa e disponibilização de informação que, ao permitir suportar e contextualizar estas 
problemáticas no tempo, possibilita uma melhor compreensão da sua evolução e avaliação da 
situação actual.

No que respeita ao continente africano, e em particular à área geográfica que é aqui 
abordada – entre o Cabo da Boa Esperança e a Terra do Natal – esta contextualização, apesar 
do necessário enquadramento em termos globais em que se inscreve a História no seu sentido 
mais amplo – a História da terra e das comunidades que nela vivem - remete-nos mais 
directamente para o período da História da Expansão e dos Descobrimentos Portugueses. 
Ainda que de História antiga, de muitos séculos antes da chegada dos Portugueses à África 
Austral, a História desta região passa necessariamente por esses Portugueses que, na viragem 
do século XV, dobrando o Cabo, deixaram o seu testemunho escrito sobre o que viram, 
ouviram, viveram e aprenderam naquelas paragens. 

O registo escrito permitiu dar a conhecer regiões longínquas e desconhecidas dos europeus, 
e que estes passaram a inscrever na sua própria História, possibilitando em simultâneo a 
constituição de um conjunto de documentos escritos, cartográficos e iconográficos que é 
hoje o corpus documental mais antigo para toda uma região onde os homens utilizavam 
outro tipo de registo para fixar, transmitir e perpetuar a sua História; sendo que a presença e 
o contacto com os europeus não veio, em muitos casos, introduzir modificações no sentido 
da sua alteração.

Neste contexto, assume particular relevância a análise da documentação disponível para os 
finais do século XV e para o século XVI, mais precisamente das fontes Portuguesas já que, 
não raro, estas constituem os primeiros registos escritos e cartográficos para as regiões mais 
austrais do continente africano. 

Dos que então passaram à pena as muitas histórias de viagens, passagens, sucessos ou 
insucessos dos portugueses em África, fossem eles homens versados nas letras como Duarte 
Pacheco Pereira, ou simples homens “sem nome”, dos muitos anónimos que povoam a nossa 
História, revelaram-se observadores atentos e argutos, dispostos a dar conta, em pormenor, de 
tudo o que viam e ouviam nesse “fim do mundo” onde, alguns, talvez não voltassem a passar. 

Esse mundo novo, que légua à légua se ia desvendando ao seu olhar, era num primeiro 
momento, minuciosamente registado, na tentativa de o apreender e compreender na sua 
totalidade. Logo de seguida, recorrendo-se à comparação com o seu próprio mundo 
referencial, evidenciava-se o que até aí era desconhecido concluindo-se por vezes que, mais do 
que a diferença, o que espantava estes viajantes era sobretudo a semelhança que se encontrava. 
Afeiçoava-se assim a imagem do mundo monstruoso que dominava o imaginário medieval 
europeu, abrindo-se espaço para uma descrição menos fantasiosa e mais próxima da realidade. 
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Por outro lado, e à medida que se ia sedimentando o conhecimento sobre estas regiões, 
o horizonte referencial inicial que lhes estava na origem via-se progressivamente ampliado. 
O mundo ia tomando novos contornos, novas dimensões e o que fora antes motivo de um 
registo detalhado, porque diferente ou nunca visto, torna-se referência possível de comparação 
em regiões ainda desconhecidas. Se, na primeira metade do sec. XVI são frequentes, nas 
várias descrições, as comparações com situações ocorrentes em Portugal, na segunda metade 
do mesmo século a tendência será já para procurar fazer essas comparações com outros 
referenciais locais a nível da região que se vai descrevendo. Deste modo, a regularidade das 
viagens e as paragens pontuais, fora de rota e muitas vezes forçadas – aguadas, naufrágios, 
calmarias... - , irão permitir o progressivo conhecimento de áreas até então desconhecidas e o 
registo que delas se foi fazendo dá-nos hoje acesso a um conjunto de elementos que permite 
uma melhor compreensão da situação e evolução das regiões descritas. 

De facto, considerando que as questões da biodiversidade, da sustentabilidade dos recursos 
naturais renováveis e dos saberes associados ao seu uso ocupa um lugar de destaque entre as 
preocupações deste novo milénio, não deixa de ser interessante verificar que a situação das 
populações animais naqueles tempos, algumas vezes com referências populacionais precisas, 
certos aspectos do comportamento animal, sobretudo dos até então desconhecidos, a análise 
das aves migratórias e suas rotas e paragens, a avaliação do estádio de desenvolvimento 
das sucessões vegetais das estruturas descritas sobretudo na região austral, o povoamento 
florestal da Costa, do Litoral, ou de algumas Ilhas, a identificação e localização dos pontos 
de água potável, a referência aos usos e aproveitamento dos recursos silvestres por parte das 
populações, são questões que, entre outras, aparecem profusamente documentadas nestas 
fontes, permitindo perceber hoje melhor os problemas históricos dos seus usos, das ameaças 
a que estão sujeitos ou mesmo da degradação das comunidades naturais naquela região e do 
seu reflexo no quotidiano das populações.

Abrindo uma porta para o desconhecido, as viagens dos Portugueses de quinhentos 
permitiram deste modo o conhecimento de outros mundos, gentes e saberes, criaram 
oportunidades de interacção em espaços até então desconhecidos e, não raro, estabeleceram 
uma relação entre nós e os outros, num contexto que poderemos hoje chamar de primeira 
globalização. Fazendo e refazendo traçados que a regularidade e persistência das viagens 
foi permitindo corrigir, os Portugueses e as suas viagens marítimas dos séculos XV e XVI, 
foram os principais responsáveis pela mudança da imagem que até aí os europeus tinham do 
mundo, nomeadamente da África Austral, lugar por excelência das monstruosas criaturas que 
povoavam o bestiário europeu.

A documentação de finais do século XV e, em particular, a do século XVI, nomeadamente 
as Narrativas de Viagem, os Roteiros, os Diários de Navegação e as Relações de Naufrágios 
constituem assim, para este período, um corpus documental absolutamente extraordinário 
sobre as regiões que se vão “descobrindo” em África, providenciando informação sobre a 
forma como os Portugueses viam o continente africano mas, também, sobre as características 
específicas de toda esta região; sendo particularmente pertinente este último aspecto pela sua 
importância para uma melhor avaliação da situação actual das regiões descritas.
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No que respeita à região aqui abordada, a maior parte desta documentação, e em particular 
as Narrativas de Viagem e os Relatos de Naufrágio, tem sido usada para escrever a História 
dos Portugueses na região, as suas aventuras e desventuras ou eventualmente para escrever 
uma História dominada por uma perspectiva europeia, enquanto os Roteiros e os Diários de 
Navegação tem sido sobretudo estudados na perspectiva técnica da arte de navegar2. Porém, 
para além destas informações, estes documentos incluem frequentemente dados sobre 
outros aspectos específicos da região – fauna, flora, clima... - que muito raramente têm sido 
abordados. 

Muitos deles, constituem as primeiras referências escritas sobre a África Austral, evidenciando 
aspectos particulares dos ecossitemas e dos recursos regionais e revelando, em simultâneo, a 
preocupação de um registo cuidado que a regularidade das viagens permitiu corrigir e precisar. 
Particularidades que justificam o estudo e a análise desta documentação num contexto 
interdisciplinar, tendo em vista uma abordagem mais sistemática e abrangente da História da 
África Austral e que, por isso, nos levaram a escolher os Roteiros, os Diários de Navegação e os 
Relatos de Naufrágio como ponto de partida para uma outra leitura desta documentação. 

2. O lugar das “conhecenças” da terra: Roteiros, Diários de Navegação e Relações de Naufrágios

Para além da componente técnica que os caracteriza, os Roteiros e os Diários de Navegação 
são, por excelência, os documentos que no século XVI informam sobre as “conhecenças” da 
terra para quem navega no mar. Quer se trate do registo dos aspectos geográficos quer dos 
de elementos da fauna e flora locais, as “conhecenças” funcionavam como “sinais vitais” no 
sentido da orientação e da ajuda aos viajantes menos experimentados a localizarem-se no 
imenso e variado espaço do Índico. Para estes se falava da costa e do mar, dos ventos e do Sol e, 
como escreveu D.João de Castro, “de conhecenças d’aves, peixes e ervas para aviso das terras”3.

No século XVI, estas “conhecenças”, assentavam em três componentes essenciais: a 
fauna, a flora e a geografia, entendida esta no sentido mais clássico do termo, isto é, como 
consideração do todo. Enquanto tal, foram sendo organizadas no sentido da sistematização 
de um conjunto de referências que incluíam informações sobre a localização geográfica, a 
caracterização do recorte da costa, a distância relativamente ao lugar anterior ou a seguir, as 
referências à paisagem e ao relevo em terra ou aos baixos no mar, aos rochedos, bancos de 
coral, restingas ou outros sinais observáveis do mar e que, eventualmente constituísse perigo 

2 Apesar da maior parte desta documentação ter sido analisada neste sentido, foram feitos alguns trabalhos que 
evidenciaram a riqueza e a diversidade de informação incluída nestes textos. Veja-se sobretudo, o trabalho de  
QUIRINO DA FONSECA (1938), Diários da Navegação da Carreira da Índia nos anos de 1595, 1596, 1597, 1600 
e 1603, Academia das Ciências de Lisboa, Lisboa. Apesar de respeitar aos finais do século XVI, esta obra constitui, 
no plano que mais particularmente nos interessa, uma obra de referência, já que, para além do estudo introdutório, 
Quirino da Fonseca incluiu um extenso capítulo de anotações sobre os vocábulos incluídos no texto do manuscrito que 
se apresenta, por ordem alfabética, em estilo de glossário. Aqui, não só se explicitam os termos técnicos e a correcção de 
algumas palavras utilizadas, como abundam as referências à fauna e flora marinhas a que, frequentemente, se juntam 
descrições exemplificativas, sobretudo quando não é possível proceder à sua correcta identificação.
3 CASTRO, D. João de (1538), Carta a D. João III (Moçambique, 5 de Agosto), BNL, Mss. 201-51
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ou obstáculo à navegação. Este registo incluía ainda as distâncias percorridas em tempos de 
navegação em condições ditas normais, o conhecimento dos ventos e correntes, os elementos 
que identificavam os aglomerados populacionais costeiros e permitiam o seu reconhecimento 
ou ainda os aspectos específicos da fauna e flora marítimas, indicadores por excelência, dos 
locais por onde se ia navegando.

Particularmente no caso dos Roteiros, a sua natureza e função, obrigaram à precisão de 
coordenadas e ao registo dos vários sinais, frequentemente complementados com o seu 
desenho, que permitiam uma melhor visualização do local descrito e a correcção de possíveis 
imprecisões anteriores. Por isso passaram a ser incluídos no registo diário do que ia sendo 
observado e que, deste modo, se corrigia e actualizava em permanência. 

De características e fins completamente diversos, as Relações de Naufrágios acrescentam a 
este universo um importante complemento para o conhecimento das áreas que os náufragos 
se viram obrigados a percorrer. Pese embora os trágicos acontecimentos que constituem a 
essência destas narrativas, estes documentos informam, com a minúcia própria de quem 
há muito se habitou a um registo diário e preciso, sobre as “conhecenças” da terra para 
quem viaja por terra. São os primeiros itinerários terrestres dos europeus na África Austral 
e, consequentemente, neles se transmitem as primeiras informações e apreciações sobre as 
regiões percorridas.

À geografia, à fauna e à flora marítimas as Relações de Naufrágios acrescentam assim a fauna 
e flora terrestres, a geografia regional e a caracterização do habitat humano, as considerações 
sobre as populações contactadas, os seus usos e costumes, o modo como se distribuíam 
e movimentavam num determinado espaço e a forma como dele usufruíam. Um espaço 
onde, doravante, passa a ser possível identificar recursos, confirmar referências e rectificar 
informações anteriores. 

É assim que percursos mais ou menos acidentados ou acidentes de percurso convergem 
para a sistematização de informações sobre a região, traduzindo-se a presença portuguesa 
num registo cada vez mais próximo da realidade e que permite, já na viragem do século XVI, 
o estabelecimento de um quadro referencial muito preciso que, para algumas áreas - como 
por exemplo a região envolvente à foz do Rio do Infante - , incluí descrições exaustivas tanto 
da vertente ambiental como da vertente humana, nomeadamente em termos de ocupação e 
uso do solo.  

A proposta de uma análise global desta documentação evidencia assim a complementaridade 
da informação dos diversos tipos de documentos e reforça a importância do seu contributo 
para uma abordagem a aspectos específicos desta região.

3. Roteiros, Diários de Navegação e Relações de Naufrágio versus conhecimento da fauna e 
flora da África Austral

A fauna e a flora marinhas foram, desde sempre, consideradas indicadores preferenciais 
para todos quantos se aventuram pelo mar. Prenunciam condições meteorológicas, informam 
sobre a distância a terra e, não raro, sobre a direcção a seguir e, por isso, constituem referências 
fundamentais nos Roteiros e Diários de Navegação.
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Habituados ao mar, pilotos e marinheiros tinham assim facilitada a navegação em águas 
desconhecidas por via da leitura destes sinais. Muito dependia da observação cuidada do céu 
e do mar e a experiência ensinara já o quanto ambos podiam ser os mais preciosos aliados 
ou os mais temíveis inimigos, pondo em causa a viabilidade e a segurança da viagem. O 
registo decorria de uma observação cuidada e minuciosa e pressupunha a ideia de constituir 
um repositório de informação não só com o objectivo de conhecer e transmitir aos outros 
esse mesmo conhecimento como, sobretudo, de constituir um referencial a melhorar 
permanentemente por via de contínuas anotações e correcções posteriores. 

Porém, estes mesmos referenciais revelavam-se inúteis para todos os que, em má hora, 
naufragavam na passagem do Índico para o Atlântico. A ideia inicial de atingirem Sofala, 
caminhando para Nordeste ao longo da costa, era rapidamente abandonada. A costa revelava- 
-se, inóspita, despovoada e cortada por cursos de água impossíveis de atravessar, forçando-os 
a inflectir o rumo da marcha para o interior, muitas vezes em sentido inverso, onde nem as 
aves, se as havia, lhes serviam de auxílio. À tragédia do naufrágio, acrescia a falta de alimentos 
e água, o mato cerrado que atrasava o passo, os animais desconhecidos que constituíam uma 
ameaça permanente e as gentes locais que se afiguravam tão ou mais selvagens que a própria 
natureza. 

O registo tomou outra dimensão, a dimensão da memória e da sobrevivência. Escreveu-se 
depois, mantendo-se emoções mas preservando o espírito do registo minucioso e detalhado 
que a viagem por mar desenvolvera e, deste modo, refizeram-se percursos, transformaram- 
-se notas de memória em memórias escritas na tentativa de estabelecer referenciais que, se 
conhecidos, pudessem também eles vir a constituir “sinais vitais” para futuros infortúnios. 
O balanço final ultrapassou as expectativas dos mais cépticos e, apesar do cuidado a ter na 
validação das informações destes textos, não podemos deixar de considerar que estes relatos 
são, em simultâneo, o corpus documental mais antigo sobre o hinterland da costa sul-oriental 
africana e que todas as informações que neles se encontram relevam dos primeiros itinerários 
terrestres que os portugueses ali se viram forçados a empreender.

Deste modo, procurando novas terras e a forma mais segura de as alcançar, marinheiros, 
pilotos e demais homens do mar dispensaram uma atenção especial ao céu e ao mar, sendo 
que, os mesmos homens quando forçados pelo naufrágio se viram obrigados a “navegar em 
terra”, concentraram as suas atenções em tudo o que os poderia auxiliar no que poderemos 
chamar propriamente de “navegar em águas desconhecidas”.   O resultado foi a constituição 
de um imenso banco de dados sobre a fauna e flora marítima e terrestre e sobre a geografia 
das regiões descritas, que pode ser hoje objecto de uma análise particular em que a história 
se cruza com a etologia, a biogeografia e as problemáticas actuais da biodiversidade e da 
sustentabilidade dos recursos regionais.

No caso específico da África Austral, importa ainda referir, o peso do imaginário europeu 
que, ao longo dos séculos, moldara uma imagem distorcida desta região que se apresentava 
povoada de seres monstruoso ou míticas que ilustravam as histórias fantasiosas que então 
corriam na Europa. As primeiras suscitavam os medos de um inferno na terra enquanto 
as segundas estimulavam a imaginação e alimentavam as esperanças de uma vida eterna 
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num paraíso terrestre. Condicionados por uma panóplia de criaturas fantásticas, os 
primeiros europeus que dobraram o Cabo nos finais do século XV, devem ter ficado de facto 
verdadeiramente surpreendidos quando ao invés dos tão temíveis monstros encontram um 
mundo em tudo semelhante ao seu.

 Os dados diversos da documentação tratada evidenciam que, numa região biogeográfica 
diversa da do Paleártico Ocidental onde se localiza Portugal, e a partir da região do Cabo 
da Boa Esperança, os Portugueses reencontram-se com uma imagem “simétrica” do seu 
mundo natural, replicando o canto oeste europeu da bacia mediterrânica no sector terminal 
sul da região Etiópica. É a flora mediterrânea capense em tudo semelhante às formações 
mediterrânicas do Sul da Península Ibérica. Uma paisagem cujas semelhanças com Portugal 
suscitaram desde logo uma primeira explicação científica a Duarte Pacheco Pereira4 e que, por 
parecer tão familiar às gentes do Sul de Portugal, induziu em erro o autor da Relação da 1ª 
Viagem de Vasco da Gama à Índia, levando-o a identificar ali espécies vegetais que, como no 
caso da esteva (Cistus sp.), não existem naquela região5.  

Estes “sinais de proximidade” reforçaram-se ainda mais à entrada no Índico onde as 
estruturas florestais de facies temperados que bordejam a Costa Sudoeste e as Terras do Natal, 
relembram facilmente o ambiente das florestas da Madeira e dos Açores.

Também no que respeita à fauna, o desconhecimento de algumas das espécies, 
designadamente ao nível da avifauna, deve ter sido consideravelmente minimizado pela 
constatação da existência de situações similares às que estavam habituados a encontrar 
na própria Península Ibérica onde, tal como na África Austral, a sua posição de charneira 
articulando oceanos e continentes, a torna um palco privilegiado não só para as grandes 
concentrações de aves em migração, como para a escolha de áreas de nidificação e invernada 
de algumas espécies. Esta particularidade, bem como o (re)conhecimento de algumas espécies 
que também ocorrem no Atlântico, facilitou a utilização de saberes empíricos de marinhagem 
quer na previsão do tempo, quer na antevisão da proximidade de terra, reforçando assim 
“sinais de proximidade”, naquilo que era até então desconhecido e estimulou um registo 
muito completo marcado pela descrição detalhada não só das diferenças e das semelhanças 
como de todo um conjunto de pormenores , no qual se destacam a identificação dos locais 
de grandes concentrações sazonais e  descrição de comportamentos específicos de algumas 
espécies. 

4 “& neste promontório de boa esperança se hacharom as hervas como neste Reino de portugal por que nelle ha 
muita ortelaam & marcella & mestrassos & outras muitas hervas das da calidade desta patria; & assy ha azanbujos & 
carvalhos & hurzes que dam camarinhas & outras arvores  asi como as de cá, & isto causa o movimento do sol que 
a todalas couzas da ser por que pouco menos graaos se aparta da linha equinocial contra o pollo antartico quantos 
da dita linha lisboa estaa pera o pollo artico por onde esta terra com portugal  ficam quasy de uma mesma calidade 
acerca das arvores e das hervas e fruytos salvo quanto os temporaes som hoppositos ou contrairos uns aos outros .s. 
quando aquy he natural Inverno entam he la proprio verãao & quando aqui verãao he la inverno mas como quer 
que o asenso & resenso do sol faz quasy muitos graaos da dita equinosial ha hum cabo com o outro per sua virtude 
geerara as hervas & fruytos & as arvores de huma mesma calidade ainda que seja em desvairados  meses dos quais a 
pratica nos tem mostrado a verdade” . PEREIRA, D. P.(1507),  Esmeraldo de Situ Orbis, p. 91
5 VELHO, A. (1498), Diário da 1ª Viagem de Vasco da Gama, p. 
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3.1. Fauna Marinha

A informação é mais rica, diversa e precisa sobretudo no que se refere às espécies e 
comunidades directamente ligadas ao mar, em particular as aves marinhas, que irrompem nos 
Roteiros e nos Diários de Navegação como um dos sinais de reconhecimento mais significativos 
das regiões geográficas mencionadas. 

3.1.1. Avifauna

As aves marinhas6, são de todas as espécies as mais profusamente documentadas, A informação 
é diversificada e precisa7, constituindo o indicador por excelência da proximidade de terra,. 

Este indicador é de tal forma relevante que, por vezes, num só texto, pode reunir-se 
informação sobre mais de uma dezena de aves observadas, resultando esta enumeração da 
experiência que as sucessivas viagens vão constituindo em saber. Neste sentido, os textos 
da segunda metade do século XVI tornam-se particularmente importantes seja pelo registo 
detalhado da ocorrência das várias espécies, seja pela precisão da informação sobre a 
distribuição geográfica destas. 

Se considerarmos os dados disponíveis apenas para a primeira metade do século XVI, estes 
documentos permitem identificar, 25 tipos diferentes de aves, para esta região, às quais foram 
então dados nomes de acordo com as terminologias em vigor na época. Infelizmente, muitos 
desses nomes caíram em desuso remetendo a sua eventual identificação para a descrição física 
ou comportamental que então foi feita, nem sempre suficiente e precisa a ponto de permitir 
essa identificação. Situações há, em que ao mesmo nome, como no caso dos borrelhos8, 
correspondem descrições que, por nem sempre serem consonantes, dificultam o consenso 
sobre a sua identificação, ainda que essa discordância possa reflectir por exemplo, as diferenças 
de plumagem entre os machos e as fêmeas, entre juvenis e adultos ou mesmo os pormenores 
que distinguem as várias espécies da mesma família. Ainda assim, e só para a primeira do sec. 
XVI, em 4 casos foi identificar a espécie e, e em 13, a família.

Importa sublinhar que, enquanto sinais vitais para a navegação, se tornava tão importante 
registar tanto a ocorrência como a ausência das aves marinhas, assumindo particular 
importância o registo de todas as situações em que as observações contradiziam, pontual ou 
persistentemente, outras informações anteriores. Pelas mesmas razões, e porque se pretende 
a maior precisão possível, o registo apresenta três níveis diferentes, a saber: o que se conhece 
e se identifica9, o que se assemelha a algo conhecido e por isso se refere como “parece ser” e 

6 Também referidas como avaria, aviaria ou avariação. QUIRINO DA FONSECA (1938), p. 324.
7 Embora sejam mais abundantes as informações sobre o sector austral, até porque a avifauna é ali muito mais 
numerosa e diversa, as referências sobre o sector tropical são igualmente elucidativas e precisas.
8 VejReferidos nos textos de textos de D. João de Castro e Vicente Rodrigues.
9 Mesmo para as espécies a que, neste período, são atribuídas designações específicas, estas caíram muitas vezes em 
desuso no léxico vulgar português sendo hoje de reportar pelo menos ao nível da espécie. Todavia, na maioria das 
vezes, foi possível reconhecê-las ao nível da família contribuindo para tal a descrição morfológica e comportamental 
presente em muitos destes documentos
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o que é completamente desconhecido e se torna motivo de especial atenção para que possa 
vir a ser posteriormente identificado10. Complementar a esta informação, anotam-se outros 
pormenores, designadamente o canto ou o silêncio de determinadas espécies, ambos tidos 
como prenunciadores de situações climatéricas precisas. 

De entre as espécies mais referidas, destacam-se antenais, albatrozes, alcatrazes, corvos 
marinhos, gaivotas, garajaus, negritas, pardelas e paturcas. Uns e outros, isoladamente ou 
em associação, foram objecto de anotações minuciosas, variando as referências numéricas em 
função da época do ano e dos locais em que eram observados.  

Porém, e como já anteriormente foi referido, as espécies desconhecidas constituem motivo 
de um registo particular, destacando-se aqui as referências aos pinguins. Embora erroneamente 
considerados como uma ave incapaz de voar por não ter penas nas asas11, (Pinguim-burro ou 
Pinguim do Cabo / Spheniscus demersus) foram minuciosamente descritos sob a designação 
de sotelicários12 aquando da primeira viagem de Vasco da Gama à Índia em 1497. Embora 
os textos posteriores não lhes dedicam muita atenção esta primeira descrição refere a sua 
ocorrência, em grandes grupos, nos areais das imediações da Cidade do Cabo. Areais que 
actualmente integram a reserva natural da baía de Boulders, junto a Simon´s Town (False 
Bay), uma reserva, especificamente criada para sua protecção e que conta actualmente com 
uma população de mais de 2300 exemplares desta espécie. 

Especial atenção foi igualmente dada aos períodos e rotas de migração, aos locais de nidificação 
e invernada, às rarefações de avifauna, regionais ou sazonais, às associações de várias espécies em 
certos períodos do dia ou do ano, ou ainda às grandes comunidades em movimento envolvendo 
por vezes, grupos de aves, mamíferos e peixes. A maioria dos registos evidencia particular 
detalhe na observação e anotação sobre as grandes concentrações e movimentos migratórios em 
articulação com as mudanças de estação, nomeadamente nos finais do Outono e no início do 
Inverno austrais; sendo que as principais áreas de concentração se assinalaram então, tal como 
hoje, em torno do Cabo das Agulhas e da Baía de Alagoa (Port Elizabeth) onde, entre finais de 
Fevereiro e inícios de Junho, se observavam grandes bandos, praticamente, de todas as espécies.  

A maior parte destas descrições, como já antes se referiu, constitui o primeiro registo escrito 
não só sobre a identificação e comportamento de muitas espécies de aves marinhas, como da 
sua distribuição geográfica na África Austral permitindo, por isso, a constituição de uma base 
de dados de referência sobre a sua ocorrência e distribuição históricas na região.

3.1.2. Mamíferos marinhos

Menos referidos mas não menos importantes são os mamíferos marinhos, sobretudo os 
lobos-marinhos e as várias espécies de baleias que marcam toda a região com a sua presença 
permanente.

10 “… vi muitas aves de todas as maneiras, que eram alcatrazes de pontas das asas pretas, e todos cuidámos que eram 
alcatrazes, porém não o eram, que eram maiores e tinham as asas desengonçadas e o voar pesado como o alcatraz; 
estas aves nunca vi aqui senão agora, não vi mais de duas” CASTRO, D. João de (1538) , op. cit., p.136
11 VELHO, Álvaro (1497/98), Relação da Primeira Viagem de Vasco da Gama à Índia, Lisboa, 1989, p. 14
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Tal como para a fauna os registos sublinham as associações de espécies, a distribuição 
geográfica e a sua ocorrência ou ausência, evidenciando-se as espécies desconhecidas, a sua 
associação com bandos de aves, que em determinados períodos do ano partilham as mesmas 
águas13, ou aspectos mais específicos do seu comportamento que nunca antes tinham sido 
observadas e puderam vir a ser objecto de um registo detalhado, em função das diferentes 
épocas do ano em que se realizavam as viagens. Em alguns casos, porque se conheciam 
já espécies semelhantes que ocorriam nas águas do Atlântico as descrições evidenciam a 
preocupação de registar diferenças e semelhanças e ensaiam-se mesmo algumas comparações.

Registaram-se 5 variedades de mamíferos marinhos, 1 das quais foi possível identificar 
ao nível da espécie e 2 que oferecem algumas dúvidas de identificação ao nível da família. 
Porém, a maior atenção foi dada não à descrição exaustiva das espécies observadas mas 
ao reconhecimento e identificação das áreas de reprodução e criação de algumas delas e a 
aspectos específicos do comportamento, particularmente das que puderam ser observadas 
durante o período de acasalamento e reprodução, como no caso do Urso-marinho-do-Cabo 
(Arthocephalus pusilus)14, uma espécie de lobo-marinho endémica da África Austral.  

A descrição feita m 149715 constituí um dos melhores exemplos reveladores da importância 
desta documentação já que, não só constituí um registo único, em termos documentais, 
perfeitamente circunscrito no tempo e no espaço e de particular relevância para estudos sobre 
a fauna, comportamento animal e biodiversidade, como, do ponto de vista da História, valida 
o período do ano em que os Portugueses ali passaram. Isto é, se a descrição feita não tivesse 
sido devidamente datada, as observações precisas e detalhadas que a integram seriam, por si 
só suficientes para determinar, com uma margem de erro mínima, o período exacto do ano 
em que os Portugueses os puderam observar.

Da descrição depreende-se a existência de uma grande colónia de Ursos-marinhos-do-cabo, 
com uma população superior a mais de três mil indivíduoa, em local e período de reprodução, 
individualizando-se machos (grandes), fêmeas (pequenos) e crias (pequeninos), neste caso 
recém-nascidas, já que na subespécie endémica desta região, os nascimentos ocorrem entre 
finais de Novembro e inícios de Dezembro; ou seja, no mesmo período em que os Portugueses 
ali permaneceram em 1497 (entre 25 de Novembro e 8 de Dezembro) o que, por sua vez, 
justifica igualmente a referência à agressividade e aos “urros” dos machos, reforçados, durante 
o período de acasalamento e de reprodução.

12 Id. Ibid.
13 FERNANDES, Bernardo (1548), “Diário de Navegação da Nau Boquica-a-Velha”, Livro de Marinharia de 
Bernardo Fernandes, Lisboa , 1940, p. 202.
14 Mamífero marinho da família das Otaridae, conhecidos pela designação de Ursos marinhos da África do Sul ou do 
Cabo (Arthocephalus pusilus). A subespécie local (Arthocephalus pusilus pusilus), que constitui um endemismo, vive ao 
longo das costas da Namíbia até ao Cabo da Boa Esperança, distribuindo-se igualmente para leste, até Delagoa Bay.
15 “Em esta angra está um ilhéu, três tiros de besta; e em este ilhéu há muitos lobos marinhos e (alguns) deles são tão 
grandes como ursos muito grandes e são muito temerosos e têm muito grandes dentes; e vêm aos homens e nenhuma 
lança, por força que leve, os não pode ferir; e outros mais pequenos e outros muito pequeninos; e os grandes dão 
urros como leões e os pequeninos como cabritos; e aqui fomos um dia a folgar e vimos, entre grandes e pequenos, 
mais de três mil...” VELHO, Álvaro (1497/98), op  cit., p.14.



47

Entre o Cabo e a Terra do Natal: Saberes, Experiência e Ciência no Século XVI

Embora espécies semelhantes a esta e conhecidas dos homens do mar ocorram igualmente 
nas águas do Atlântico16, não há notícia de qualquer registo anterior sobre o comportamento 
destes animais, designadamente durante o período de reprodução. Daqui resulta que, por via 
desta descrição, o Diário da 1ª viagem de Vasco da Gama à Índia adquire também particular 
importância do ponto de vista da etologia, já que constitui o primeiro registo escrito sobre o 
comportamento desta espécie, durante o período de reprodução. 

Por outro lado, ao localizar a área de distribuição e reprodução desta espécie, o mesmo texto 
constitui igualmente a primeira referência e identificação de uma das suas principais áreas 
de reprodução e criação nesta zona – O “ilhéu da Angra de S. Brás”. Apesar do considerável 
decréscimo da população de Ursos marinhos nesta região, o ilhéu da Angra de S. Brás, hoje 
Seal Island, continua a ser uma das principais áreas de reprodução e criação desta espécie 
na África Austral, sendo que a comunidade de animais aqui residente se encontra hoje a ser 
permanente e atentamente seguida pelas organizações mundiais de conservação da natureza, 
que temem a sua extinção devido à degradação dos habitats, sobretudo em resultado da 
poluição marinha provocada por petroleiros na região do Cabo.

3.1.3. Peixes, pescarias e principais pesqueiros

Relativamente aos peixes, as referências são bem mais genéricas e surgem quase sempre 
relacionadas com a possibilidade de obter peixe fresco para consumo imediato ou não. Na maioria 
das vezes, mencionam-se genericamente “peixes” ou “pescado, embora esporadicamente se 
refiram pescadas e pargos”, sublinhando-se sobretudo a quantidade e qualidade em detrimento da 
identificação do local onde, ocasionalmente, foram capturados ou vistos. Porém, apesar de esparsas 
e imprecisas, a globalidade dos dados referenciados permite apontar como principais locais de 
pescarias ocasionais, as áreas em torno do Cabo das Agulhas e da Baía de Alagoa (Port Elizabeth).

Em contrapartida, a localização dos principais pesqueiros foi cuidadosamente documentada, 
quase sempre referenciada em relação à costa mais próxima, tornando possível a identificar 
e posicionar, os principais bancos de pesca da África Austral no século XVI respectivamente:

- Em frente ao Cabo da Boa Esperança e ao Cabo das Agulhas17;
- Na Angra de S.Brás (Mossel Bay) e na Baía Fermosa (Pletenberg Bay)18; 
- Desde a baía de Alagoa (Algoa Bay / Port Elizabeth) até ao Rio do infante (Great Fish River)19;
- Ao longo de toda a costa da Pescaria (Tujela bluff)20;

16 Por exemplo a Foca Monge Mediterrânica (Monachus monachus) que ocorre ao largo dos arquipélagos da Madeira, 
Açores e Canárias,
17 VAZ, André (1537), “Diário da Navegação da Viagem de Inverno que fez André Vaz em 1537”, Livro de Marinharia 
de Bernardo Fernandes, Lisboa, 1940, p.164.
18 ANÒNIMO (1535), “Diário da Navegação da Nau Santa Maria da Graça….”, Livro de Marinharia de Bernardo 
Fernandes, Lisboa, 1940, p.113; VAZ, André (1537), “Diário da Navegação da Viagem de Inverno que fez André 
Vaz ...”, op.cit., p.165.
19 FERNANDES, Bernardo (1548), “Diário da Navegação da Nau Boquica-a-velha, saída de Lisboa para a Índia no 
anno de 1548, Livro de Marinharia de Bernardo Fernandes, Lisboa, 1940, p.197.
20 PERESTRELO, M. (post. 1535), Roteiro das Costas Sul e Oriental de África, Lisboa, 1989, p. 446.
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- Em frente da Ponta Primeira da Terra do Natal (Cape Morgan)21 e
- Ao longo da costa desde os Medões do Ouro (Kosi River) até à Aguada da Boa Paz (Rio 

Inharrime) já na costa de Moçambique.

Neste contexto, referem-se igualmente Para alguns invertebrados associados à fauna 
piscícola, designadamente caramujos, manjuas e sibas. Porém, o registo da sua ocorrência 
surge sempre em associação com as aves que deles se alimentam e funciona prioritariamente 
como um sinal complementar da distância a terra. 

À semelhança do que já foi referido anteriormente tanto para a avifauna como para a fauna 
marítima e terrestre, também ao nível dos bancos de pesca esta documentação providencia 
informação relevante, em particular, sobre a sua distribuição geográfica no na África Austral 
século XVI, permitindo uma perspectiva histórica da sua evolução e uma melhor compreensão 
das possíveis alterações ao longo do tempo.

3.2. Fauna Terrestre

No que respeita ao mundo dos mamíferos silvestres dos ecossistemas terrestres, as referências, 
pontuais ou localizadas, são dadas principalmente nas Relações de Naufrágio e polarizam-se 
em torno de comportamentos específicos de certos animais e do seu aproveitamento por 
parte das populações locais, nomeadamente peles, chifres, ossos e carne para diversos usos do 
seu quotidiano. Referenciam-se sobretudo hipopótamos e elefantes (Lexodonta africana). Os 
primeiros abundam de tal forma em alguns rios que a água destes chega a ficar “coalhada” 
pelos seus corpos22; sendo que os segundos são os mais referenciados para esta área durante 
o século XVI, designadamente para Angra de S.Brás, e o hinterland a Sul da Terra do Natal 
onde, para além da referência expressa ao marfim, se sublinha a sua importância como 
“sinalizadores” dos caminhos que conduzem a reservas de água potável. Neste contexto são 
várias as referências ao uso partilhado das fontes de água potável por homens e animais e, no 
caso dos elefantes, são mesmo indiciadas algumas situações de conflito com as populações 
locais pela apetência destes animais em partilhar as áreas de melhores recursos, nomeadamente 
as áreas agricultadas ou as que constituem reservas de recursos silvestres a aproveitar durante 
determinados períodos do ano. 

Se pensarmos que depois dos grandes movimentos em defesa dos elefantes contra as 
matanças indiscriminadas decorrentes do negócio do marfim, a África do Sul fez aprovar 
recentemente uma lei que autoriza o abate de elefantes, justamente pelos ataques permanentes 
que estes fazem às áreas agricultadas e o confronto com os agricultores que daí resulta, as 
informações veiculadas por esta documentação ganham uma dimensão de actualidade que 
não pode nem deve ser negligenciada.

21 VELHO, Álvaro (1497/98), op.cit., p. 15.
22 Relação do naufrágio da Nau S.Bento no Penedo d s Fontes ( 2ª metade do século XVI)
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3.3. Flora 

3.3., Paisagem, vegetação costeira e flora marinha

Deparando com paisagens e ambientes em tudo semelhantes às do seu quotidiano de 
origem, os homens a quem se devem os primeiros registos sobre a África Austral, esmeraram- 
-se em descrições detalhadas sobre as características da região recorrendo, num primeiro 
momento, á comparação com os seus referenciais mediterrânicos e atlânticos. E só na segunda 
metade do século XVI, quando a regularidade da viagem permitir já observar as variantes da 
paisagem local será possível começar já a assinalar diferenças e a identificar espécies que antes 
se referiam precedidas de um “parece ser”.

E se a flora e a fauna marinhas constituíram motivo de registo particular nos Roteiros 
e Diários de Navegação, a paisagem e a vegetação costeiras constituem os elementos que, 
presentes nestes documentos, fazem a ponte para o mundo descrito nos Relações de Naufrágio. 
Marcando presença nos três tipos de documentos abordados, evidenciam de forma clara 
e inequívoca, a complementaridade de informação que caracteriza esta documentação 
sublinhando, em simultâneo, a importância relativa das referências em função dos próprios 
objectivos específicos das descrições feitas.

Por outro lado, retomado o seu sentido de “conhecenças”, as referências à paisagem e 
vegetação costeiras constituem um elemento indispensável da caracterização das áreas onde a 
navegação se faz à vista de terra. A descrição, mais ou menos detalhada, resulta tanto da maior 
ou menor proximidade desta como da sua possível comparação com referenciais ibéricos e 
mediterrânicos conhecidos. Esta comparação é de tal modo importante que as designações 
dadas chegam mesmo a ser usadas como topónimos de lugares marcados por povoamentos 
extensos ou concentrados de algumas espécies A chamada Ponta do Carrascal, a sul do Rio do 
Infante é, neste contexto, um dos melhores exemplos23, não faltando outros onde dominam 
as referências aos pinheiros (por vezes designados por “pinheiros de cá”), a arvoredo pequeno 
que parece carvalhal24, ou muito grande como “sovereiros”25.

A informação é principalmente abundante para a faixa litoral entre a Angra de S.Brás e a 
Ponta primeira da Terra do Natal, para a qual a maioria das referências às espécies florestais 
se faz no domínio do “parece ser”, enquanto o aspecto geral da paisagem é marcado por 
designações genéricas de manchas de arvoredo alto, de grande copado e cor escura, moitas 
espinhosas e “fenais” dominando paisagens que intercalam áreas montuosas e arborizadas 
com outras desprovidas de arvoredo e para onde se refere uma sucessão de pequenos cursos de 
água a desaguar no mar. Se considerarmos todos os documentos com referências específicas a 
esta área torna-se possível o seu mapeamento com a distribuição das manchas de arvoredo e 

23 LISBOA, João de, “Este Llivro he das rotas de Lixboa à India – Roteiro do Cabo do (A)Recife ao Rio do Infante 
(1530ª.) 
24 LISBOA, João de, “Este Llivro he das rotas de Lixboa à India – Roteiro do Cabo do Infante ao rio de S.Sebastião 
(1530ª.), p. 159
25 LISBOA, João de, “Este Llivro he das rotas de Lixboa à India – Roteiro do Cabo do Infante ao rio de S.Sebastião 
(1530ª.), p.160
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espécies referidas em relação com as características geográficas descritas. Ao permitir delinear 
o esboço dos principais aspectos físicos e fitogeográficos desta área no século XVI, o conjunto 
destes dados contribui inequivocamente para uma melhor avaliação da sua evolução e 
eventuais alterações. 

Neste contexto, torna-se também particularmente interessante a referência, já anteriormente 
mencionada, à existência de estevas (Cistus sp.) nas áreas montuosas próximas da costa da 
Angra de S. Brás26. E neste caso, não tanto pelo facto de terem sido erradamente identificadas, 
como já anteriormente foi mencionado - não há Cistaceae na África do Sul e a sua 
identificação foi feita por comparação com algo que lhe era em tudo muito semelhante -, mas 
porque eventualmente se trata da primeira referência a um grupo de plantas desconhecidas 
dos europeus, genericamente designadas por próteas (várias espécies da família Proteacea), 
algumas das quais, se vistas à distância quando em flor, têm algumas semelhanças com a 
esteva. Assim, tal como para outros aspectos já anteriormente sublinhados, a documentação 
portuguesa fornece a primeira informação sobre esta planta, típica da flora capense, e a sua 
ocorrência e distribuição na área de Mossel Bay no século XVI.  

Voltando ao mar e por contraponto, são escassas as referências à flora marinha e muito 
dificilmente permitem a identificação das espécies referenciadas. Indicam-se “trombas”, 
também designadas por “cama de bretão”, sargaços ou “rabos de raposa”, botelhas27, caniços 
e raízes que, em qualquer dos casos, significavam proximidade de terra independentemente 
de uma distribuição geográfica diferenciada, sobretudo no caso das trombas e dos sargaços. 
As primeiras ocorriam, em particular, entre o Cabo da Boa Esperança e o Cabo das Agulhas 
nunca se encontrando a mais de 30 ou 40 léguas de terra, e sargaços, com uma área de 
distribuição mais vasta, desde o Cabo das Agulhas aos Baixos da Judia, a Norte do Cabo das 
Correntes e sempre referenciados em ligação com os baixios, que eram muitas vezes apontados 
como sendo os únicos sinais indicadores da proximidade da costa28.

Também a este nível, apenas a continuação e persistência das viagens irá permitir a 
progressiva sistematização e acuidade das observações de que resultará a identificação e 
referenciação de outras espécies, sobretudo para a fachada índica, sendo que na segunda 
metade do século XVI, a lista da flora marítima incluirá mesmo formações vegetais costeiras 
específicas, como os mangais, cuja presença e proximidade se anuncia no mar pela ocorrência 
de  raminhos de “pés de galinha” e de “candeas”. 

26 Idem, p.14
27 Planta frequentemente referida para a fachada África Austral entre as Ilhas de Tristão da Cunha e o Cabo da Boa 
Esperança. A semelhança entre o nome botelha e a designação portuguesa de botilhão, que em algumas regiões de 
Portugal se aplica ao sargaço, sugere que também possa ter sido empregue nesse sentido ou para identificar alguma 
outra planta parecida com o sargaço. Vd. RODRIGUES, Vicente (s/d), Roteiro da Carreira da Índia, fl. 34v.
28 ANÓNIMO (1538), “Diário de Navegação da Nau Espera”, Livro de Marinharia de Bernardo Fernandes, Lisboa, 
1940, p. 136.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Importa agora chamar a atenção para o facto de que a informação que aqui se disponibiliza, 
e que respeita em particular a alguns Roteiros, Diários de Navegação e Relações de Naufrágio do 
século XVI, não é senão uma ínfima parte da informação  que, sobre estes aspectos, podemos 
encontrar na documentação portuguesa do século XVI e que, como já referimos, das poucas 
vezes que tem sido usada, o tem sido sempre, ou quase sempre, na perspectiva histórica das 
“conhecenças” da terra e da navegação. 

Os exemplos aqui apresentados testemunham no entanto, a riqueza, originalidade e 
diversidade de conteúdos que são nela abordados e que a tornam particularmente importante 
para outras áreas científicas que não a História que, tradicionalmente, aparece vocacionada 
para o seu estudo.

As referências específicas à fauna, flora, paisagem, habitats e ecossistemas regionais 
podem e devem constituir matéria de estudos mais alargados, de natureza interdisciplinar, 
que concretizem um novo tipo de abordagem à História da África Austral e permitam 
compreender melhor toda a dinâmica desta região perspectivando, através da análise da 
sua evolução, novas formas de percepção da relação homem/natureza fundamentais para a 
compreensão da situação actual.
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Sumário

A medicina tropical enquanto disciplina autónoma surgiu em Portugal, em 1902, na Escola 
de Medicina Tropical de Lisboa. Para além do ensino, esta escola servia ainda como pólo de 
desenvolvimento científico entre Portugal e as suas colónias em África.

Neste estudo pretende analisar-se a contribuição nacional no contexto da medicina colonial 
no IIIº Império português, entre 1902 e 1935. Como metodologia estudar-se-ão as missões 
científicas conduzidas pelos docentes e investigadores da escola às colónias africanas, em 
particular, as que ficaram ligadas às figuras de Ayres Kopke (1866-1944), Aníbal Correia 
Mendes e Firmino Sant’Anna, no âmbito da doença do sono.

Pretende-se assim enriquecer o discurso colonial ao intersectar a realidade portuguesa com a dos 
restantes países europeus que partilhavam entre si o território africano. Neste contexto atentar-se-á 
na importância da utilização da medicina tropical como ferramenta da ideologia imperialista.

Abstract

Tropical medicine emerged in Portugal, in 1902, as a new scientific field, at the School of 
Tropical Medicine of Lisbon. Teaching and Research in this school served as pole of scientific 
development between Portugal and their colonies in Africa. In this study we intend to analyze 
the national contribution in the context of the colonial medicine during the Third Portuguese 
Empire, among 1902 and 1935.

In this study we intend to analyze the national contribution in the context of the colonial 
medicine between 1902 and 1935. As methodology will be studied the scientific missions 
driven by the teachers and researchers of the school to the African colonies, particularly the 
missions leaded by Ayres Kopke,  Aníbal Correia Mendes and Firmino Sant’Anna, respecting 
the sleeping sickness.

This study intends to enrich the colonial rhetoric intersecting the imperialistic European 
ideology and particularizing the Portuguese case in Africa, a land shared with other European 
countries. In this context it will be attempted in the importance of the use of the tropical 
medicine as tool of the imperialistic ideology.

Palavras-chave: Missões Médicas em África, Medicina Tropical, Doença do Sono, Escola 
de Medicina Tropical de Lisboa.
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Introdução

As missões científicas devem ser entendidas num quadro de interpretação cognitiva assente 
no ideário das viagens culturais a espaços territoriais desconhecidos ou pouco explorados em 
determinada perspectiva, que estabeleceram pontes de contacto entre o centro e a periferia, 1 
entre o continente e as colónias.  

No contexto do imperialismo colonial europeu, as missões científicas surgem associadas 
não só aos aspectos que patenteiam a relacão entre a ciência, a tecnologia e o progresso, mas 
sobretudo à apropriação territorial dos espaços colonizados. A medicina tropical surge assim 
como um dos instrumentos mais poderosos da ideologia colonial.2 As colónias tornaram- 
-se um cemitério de exploradores do séc. XX3 e para os países detentores de possessões 
territoriais nas colónias interessava não só proteger o extremínio dos viajantes como também 
de colonizar os indígenas e o seu espaço territorial, minimizando o risco de propagação das 
patologias exóticas. Portugal, no início do séc. XX controlava o território africano em Angola, 
Moçambique e Guiné e partilhava o espaço africano com países como Inglaterra, França, 
Alemanha, Itália, Espanha e Bélgica. A sua intervenção médica nas colónias era realizada sob 
a égide da Escola de Medicina Tropical de Lisboa criada em 1902, em Lisboa, a capital do 
país. As missões científicas efectuadas entre 1902 e 1935 incidiram sobre o Beri-beri  na Ilha 
do Príncipe (Guiné), e a doença do sono na Ilha do Príncipe, em Moçambique e na Guiné. 
Os resultados destas missões permitiram divulgar a medicina tropical portuguesa na Europa 
e estabelecer com alguns países europeus uma parceria científica para estudo sistemático 
da doença do sono em difrentes regiões geográficas visando estabelecer formas eficazes de 
controlo e irradicação desta patologia exótica endémica no continente africano. 

As Escolas de Medicina Tropical: a medicina ao serviço das colónias

O interesse científico pelas doenças tropicais passou a ser conhecido quer do ponto de 
vista da etiologia, quer do mecanismo da sua transmissão, pelos trabalhos de Patrick 
Manson (1844-1922) em 1887 e de Alphonse Laveran (1845-1922) em 1880, no âmbito da 
intrepretação pasteuriana do conceito de doença. Rapidamente se verificou um envolvimento 
da comunidade científica no esclarecimento das variáveis que poderiam resultar no combate e 
extremínio dos colonizadores e dos indígenas nas colónias sob domínio europeu (paludismo, 
doença do sono, febre amarela, etc). A medicina colonial, apoiada pelo poder político surge 

1 A análise da problemática das viagens no espaço europeu tendo em conta a noção centro-periferia, pode ser revista 
na obra Simões, Ana; Carneiro, Ana; e Diogo, Maria Paula, (eds), Travels of Learning – a Geography of Science in 
Europe, London, Kluwer Academic Publishers, 2003.
2 A medicina colonial enquanto especialidade médica desenvolve-se na Europa no contexto do imperialismo colonial. 
A título de exemplo sugere-se a consulta das seguintes obras sobre esta temática: Michael Worboys, “Colonial 
Medicine” em Cooter, Roger e Pickstone, John (eds), Medicine in the 20th Century, Autralia, Harwood Academic 
Publishers, 2000.
3 No contexto do discurso higienista consulte-se Philip D. Curtin, Death by Migration – Europe’s Encounter with the 
Tropical World in the Nineteeenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
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com a institucionalização das escolas de medicina tropical. Inglaterra liderou a emergência 
deste tipo de instituições de ensino e de investigação das patologias exóticas, em 1898, com 
a criação da Escola de Medicina Tropical de Liverpool4. A ela se seguiram as de Londres, em 
18995; os Institutos Pasteur, em Paris, após 1900;6 as escolas de Hamburgo e Paris, em 1901; 
as de New Orleans e Portugal, em 1902;7 a de Bruxelas, em 1906, e, a de Amsterdão, em 
1912. O apoio dos poderes imperiais a este tipo de instituições envolvia a criação dos serviços 
médicos coloniais pelo Estado e o concomitante envolvimento da comunidade médica na 
especialização. No âmbito da especialização e da emergência de uma nova área disciplinar, as 
missões científicas, enquanto intrumento de intervenção directa nas colónias, assumem um 
papel de relevo nas Escolas de Medicina Tropical. 

A escola de Medicina Tropical de Lisboa foi criada em 1902 pelo mesmo decreto que 
regulamentava a fundação do Hospital colonial8, instalado num edifício do século XVIII 
dependente do Ministério da Marinha e do Ultramar.9 O ensino da medicina tropical foi 
efectuado até 1935 nas instalações do hospital colonial, adaptado para o efeito. A partir de 
1935, assistiu-se a uma reestruturação orgânica e a escola passou a designar-se Instiuto de 
Medicina Tropical,10 com uma gestão científica e pedagógica distinta e adaptada às exigências 
da época. A este período se circunscreve este estudo.

4 Para um conhecimento mais detalhado sobre esta instituição consulte-se,  Power, Helen J., Tropical Medicine 
in the Twentieth Century – a history of the Liverpool School of Tropical Medicine, 1898-1990, London, Kegan Paul 
International, 1999.
5 Atente-se na história desta escola médica britânica em, Wilkinson, Lise e Hardy, Anne, Prevention and Cure – The London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, a 20th Century Quest for Global Public Health, London, Kegan Paul, 2001.
6 A rápida dispersão dos Institutos Pasteur pelo mundo por influência da ciência pasteuriana é crucial na emergência 
da medicina tropical no contexto da especialização disciplinar. Consulte-se, Moullin, Anne Marie,  “Patriarchal 
Science: The Network of the Overseas Pasteur Institutes,” em Petijean, Patrick; Catherine Jami e Moulin, Anne 
Marie,  Science and Empires, London, Kluwer Academic Publishers, 1992, pp.307-322.
7 O ensino e a investigação no âmbito da medicina tropical portuguesa remontam a 1887 e à Escola Naval. O ensino 
da medicina tropical na escola naval foi promovido por Barros Gomes (lei de 25/8/1887). Aqui se leccionavam 
algumas disciplinas de medicina tropical para estudantes do curso de medicina geral e como especialidade para 
os médicos navais. Também se faziam alguns testes de diagnóstico num pequeno laboratório desta instituição. No 
entanto, a medicina tropical só conheceu foros de autonomia em 1902 quando a Escola de Medicina Tropical de 
Lisboa foi fundada, à semelhança das suas congéneres europeias. A Escola foi criada por decreto real de 24 de Abril de 
1902, sendo Ministro dos negócios Estrangeiros e Ultramar, o médico Teixeira de Sousa. Não deixou de ser decisivo 
para a criação desta instituição, a actividade desenvolvida pelo Director-Geral do Ultramar, conselheiro Dias da 
Costa e pelo Chefe de Saúde do mesmo ministério, Ramada Curto e bem assim como o apoio que alguns médicos 
deputados deram ao referido diploma legislativo (Egas Moniz, Moreira Júnior e Lima Duque).
8 Dom carlos, Carta de Lei de 24.4.1902; S.a, Instituto de Medicina Tropical – instruções para o ano académico de 
1951, Publicação nº 1, (Lisboa, 1951); Fraga de Azevedo, João, Cinquenta Anos de Actividade do Instituto de Medicina 
Tropical (1902-1952), Lisboa, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 1952; Abranches, Pedro, O Instituto de 
Higiene e Medicina Tropical – um século de história 1902-2002, Lisboa, Celom, 2004.
9 Este edifício fôra construido para o fabrico de cabos e velames para as caravelas portuguesas. Estava criado um 
hospital-escola de medicina tropical sob direcção de António Duarte Ramada Curto. António Ramada Curto era na 
época o Chefe dos Serviços de Saúde do Ministério do Ultramar.
10 Lei nº 1920, 29 Maio 1935; Fraga de Azevedo, João,  “Panorama da Medicina Tropical Portuguesa”, O Médico, 
1976, 78, pp. 8-15.
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Figura 1 – O edifício da Escola de Medicina Tropical de Lisboa em 190211

A escola tinha por objectivo “o ensino teórico e prático da medicina tropical” e a organização 
das “missões científicas às províncias ultramarinas e às colónias estrangeiras”12; o hospital 
destinava-se ao “tratamento dos oficiais e praças que regressam do ultramar”13. Estavam 
criadas em Portugal as condições para reconhecer no combate às doenças tropicais, o cerne da 
colonização e, nas missões científicas, a ferramenta mais eficaz no mapeamento endémico e na 
irradicação das patologias exóticas nos territórios a colonizar, como podemos constactar pelas 
afirmações de João Fraga de Azevedo, um dos directores desta instituição, anos mais tarde:14 

(...) A participação da Escola de Medicina Tropical na colonização e civilização 
do Ultramar (...) foi realizada por intermédio dos médicos que especializava para 
o ensino da profissão ali, por intermédio de missões de estudo e por trabalhos de 
divulgação e de investigação (...)

As missões científicas da Escola de Medicina Tropical de Lisboa

Entre as grandes contribuições no domínio da medicina tropical, não podemos deixar de 
reflectir sobre uma doença tipicamente africana, a doença do sono, na qual os investigadores 
portugueses da Escola de Medicina Tropical de Lisboa, se vieram a distinguir. As missões 
científicas realizadas pela escola entre 1902 e 1935 revelam a importância que esta patologia 
exótica tinha para o interesse nacional como força civilizadora. Foram efectuadas oito missões 
e seis delas incidiram sobre a doença do sono: à Ilha do Príncipe em 1904, 1907 e 1911; a 

11 Fraga de Azevedo, João, “Esboço histórico do Instituto de Medicina Tropical”, Anais do Instituto de Medicina 
Tropical, 1958, sup.1, p. 26.
12 Para um conhecimento geral sobre os primórdios do ensino da medicina tropical em Portugal consulte-se, Fraga 
de Azevedo, op.cit. (9), pp.10-97.
13 Dom Carlos, op.cit (8)
14 S.a. Cinquenta Anos de Actividade do Instituto de Medicina Tropical, Lisboa, Intituto de Medicina Tropical, 1952, p.15.
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Moçambique, em 1910 e em 1927; à Guiné, em  1932. As restantes foram apenas missões 
de recolha de material para o espólio museológico de espécies entomológicas e ainda para o 
planeamento sanitário da província de Cabo Verde, como podemos visualizar na tabela 1:

Docente e 
Investigador Investigação Discípulos e  

Colaboradores
Formação  
especilaizada

Espaço  
Laboratorial

Missões  
Científicas

Ayres Kopke

Doença do sono 
(identificação do  
vector transmisor, 
profilaxia e  
tratamento da doença

Daniel  
Perdigão, Correia 
Mendes, Manuel 
Prates, Firmino 
Sant’Anna

Visita às escolas de 
Liverpool, Londres 
e Paris

Instituto  
Bacteriológico 
Câmara 
Pestana  
e Hospital 
Colonial

Beri-Beri e 
doença do sono 
(Principe, 1904)

A. Correia 
Mendes1 Doença do Sono

A. Villela;2  
B. Bruto da 
Costa;3  
A. Damas Mora4

Doença do sono, 
Ilha do Princípe, 
1907

J. Firmino 
Sant’Anna Doença do Sono - -

Doença do 
Sono,  
Moçambique, 
1910

A. Correia 
Mendes Doença do Sono

B. Bruto da  
Costa; P. Meira;  
C. Andrade;  
G. Vieira; A. 
C. Santos; 
A.<Álvares,  
F. Sant’Anna

Doença do 
Sono, Príncipe, 
1911-1914

Ayres Kopke

Doença do sono 
(identificação do 
vector transmisor, 
profilaxia e  
tratamento da  
doença

Aníbal de  
Magalhães,
Firmino 
Sant’Anna,  
Fontoura  
Sequeira, Saraiva 
de Aguillar,  
Daniel Perdigão

Doença do sono 
(Moçambique, 
1927)

José de  
Magalhães

Sezonismo,  
Febre Biliosa  
Hemoglobinúrica

Luis Fontoura
Material de 
estudo, S. Tomé, 
1930)

Firmino 
Sant’Anna Doença do Sono

Missão de 
Demografia 
Sanitária, Cabo 
Verde, 1930)

Luis  
Fontoura 
Sequeira

Doença do Sono
Missão estudo  
Doença do Sono, 
Guiné, 1932

Tabela 1- A investigação na Escola de Medicina Tropical  e as missões de estudo efectuadas pelo corpo docente 
entre 1902 e 1935
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Logo de início, a Escola de Medicina Tropical de Lisboa viu a sua reputação reconhecida na 
Europa mercê das contribuições realizadas por Ayres Kopke15 e pelo seu grupo de investigação 
sobre a utilização do Atoxyl16 no tratamento da doença do sono. Este facto teve reflexos 
imediatos nas missões de estudo realizadas pelas várias missões médicas ao serviço do Estado 
português, entre 1902 e 1935. 

As primeiras missões tiveram como alvo, duas das províncias ultramarinas mais ricas e 
mais fustigadas pela doença, a Ilha do Príncipe (1904, 1907 e 1911) e Moçambique (1910 
e 1927). 

A Ilha do Príncipe era uma região priveligiada para uma missão científica com as 
características da missão portuguesa.17 Em 1904, Ayres Kopke dirigiu uma missão de carácter 
exploratório primário. Após 1907 as missões tiveram objectivos mais precisos e concertados 
de acordo com a investigação experimental conduzida pelo grupo de Ayres Kopke18 na Escola 
de Medicina Tropical de Lisboa: o ensaio do tratamento com o atoxyl e a adopção de medidas 
profiláticas com vista à sua aplicação “na parte continental das referidas províncias”.19 Estas 
missões tiveram como modelo a missão francesa dirigida por A. Laveran no Congo.20 A missão 
de 1911 que se prolongou até 1914, teve por base a construção de um plano profilático 
com vista à ausência de reincidência da endemia na ilha.21 Os resultados obtidos pelas várias 
missões realizadas na ilha foram reconhecidos pela comunidade internacional, com particular 

15 Ayres Kopke foi director do laboratório bacteriológico no Hospital da marinha onde iniciou a sua carreira científica. 
Em 1902 foi nomeado professor de parasitologia da Escola de Medicina Tropical e director do respectivo laboratório. 
Em 1901 fez parte da missão portuguesa para estudo da doença so sono em Angola, liderada por Aníbal Bettencourt, 
director do Instituto Bacteriológico Câmara Pestana, em Lisboa. Desde então foi sempre o representante da Escola 
de Medicina Tropical de Lisboa nos encontros científicos internacionais e de Portugal nas comissões de estudo 
da doença do sono. No XV Congresso Internacional de Medicina realizado em Lisboa a 1906, Ayres Kopke, na 
comunicação que apresentou, defendeu as vantagens de utilização do atoxyl no tratamento da trypanosomiasis 
gambiense fixando doses específicas no tratamento. Demonstrou a eficácia do tratamento com base na observação 
de dados experimentais obtidos em animais de laboratório inoculados com o parasita, concluindo que o atoxyl seria 
eficaz na primeira fase da doença. Estes resultados foram enaltecidos pela comunidade científica internacional e em 
particular, por Koch, A. Laveran, P. Elrich, H. Weber, W. Spielmeyer, P. Manson, L. Martin e, H. Darré. 
16 O Atoxyl é um derivado arsenical. Descoberto por Béchamp em 1863. Foi utilizado por vários autores no tratamento 
da sifilis e ainda testado em animais de laboratório. Ayres Kopke é referido como o primeiro autor a apresentar resultados 
da sua aplicação ao Homem com base em estudos laboratoriais com animais de laboratório. Kopke, Ayres, “Traitement 
de la maladie du sommeil”, Archivos de Hygiene e Pathologia Exoticas”, 1907,1, (3), pp. 299-349.
17 A ilha tinha uma extensão territorial e uma população reduzidas. Para além disso a maioria da população era fixa, 
o que permitia o seguimento dos doentes por longos períodos de tempo. 
18 Correia Mendes, Aníbal; Silva Monteiro, A.; Damas Mora, António, Bruto da Costa,  Bernardo, “Relatorio 
Preliminar da Missão de Estudo da Doença do Somno na Ilha do Principe”,  Archivos de Hygiene e Pathologia 
Exoticas”, 1909, 2, (1), pp. 3-45.
19 De acordo com a portaria governamental que legisla sobre a constituição e os objectivos da missão. S.a, Instrucções 
para a missão médica encarregada do estudo da doença  do somno na Ilha do Príncipe, Lisboa, Imprensa Nacional, 1907.
20 G. Martin  et al,  Rapport de la mission d’études de la maladie du sommeil au Congo français, Paris, Masson et Cie, 
1909.
21 Bruto da Costa, Bernardo, Relatorio – Trabalhos sobre a doença do somno na Ilha do Principe, Lisboa, A Editora 
Limitada, 1913.
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relevância para esta missão final na Ilha do Príncipe.22 O Estado português associou-se a este 
acontecimento marcante da história da medicina tropical promovendo a emissão de um selo 
comemorativo.

Figura 2 – Selo Comemorativo da erradicação da Doença do Sono na Ilha do Príncipe (S. Tomé)23

Em Moçambique foram realizadas duas missões: em 1910 e em 1927. A que teve maior 
impacto não só na comunidade científica nacional, como internacional, foi a segunda.24 As 
sucessivas conferências internacionais sobre a doença do sono que entretanto decorriam e nas 
quais Ayres Kopke participava como representante da escola portuguesa, conduziu à realização 
de uma missão médica no Uganda (Entebe), em Moçambique dirigida por A. Balfour. Nesta 
missão participaram a Bélgica, o Reino Unido, e Portugal. O colaborador português nesta 
missão, iniciada em 1926, foi Maximo Prates.25 No ano seguinte a missão portuguesa dirigida 
por Ayres Kopke, à qual se juntaram dois médicos locais, Fontoura de Sequeira e Saraiva 
de Aguilar, chegou a Moçambique com o objectivo de estudar a distribuição geográfica da 
“letragia africana” nas regiões equatorial e oriental deste continente.26  

A última das missões realizadas no período em estudo, foi efectuada à Guiné portuguesa por 
Luis Fontoura Sequeira, com o objectivo de explorar a região do ponto de vista endémico e da 
distribuição do agente vector na doença do sono.27 Este levantamento mostrou-se relevante 
para a programação das missões seguintes efectuadas neste território, dirigidas ao evolutivo da 
doença nas suas diferentes fases, visando o seu mapeamento endémico.

22 O artigo publicado no periódico editado pela Escola de Medicina Tropical de Lisboa, Archivos de Hygiene e 
Pathologia Exoticas, em 1915, foi traduzido por Wyllie, J. A,  Sleeping Sickness – a record of four years’war against it in 
Principe, Portguese West Africa, London, Baillière, Tindall and Cox, 1916. Esta publicação evidencia a reputação da 
escola e do trabalho nela desenvolvido no âmbito da medicina tropical europeia.
23 Este selo foi emitido por ocasião do centenário do Clube Militar Naval em 1966. Alberto Cutileiro foi o seu autor. 
Fonte: Museu das Comunicações, Lisboa.
24 Neves, J., “A Doença do sono, uma doença social”, Anais da Escola Nacional de Saúde Pública e de Medicina 
Tropical, 1967, 1, pp. 179-184.
25 Ferreira, A., Estudos Executados pela missão médica em Moçambique”, Jornal da Sociedade das Sciências Médicas 
de Lisboa, 1928, pp.5-56.
26 Foram realizados outros estudos nas zonas limitrofes da província de Moçambique por médicos destacados pela 
Escola de Medicina Tropical de Lisboa em Moçambique, que contribuiram para reforçar os resultados obtidos pela 
missão médica, em 1927. Veja-se, por exemplo, Sant’Anna, J. Firmino, “A Tripanosomíase humana na Rhodesia”, 
Arquivos de Hygiene e Pathologia Exoticas, 1913, 4, pp. 1-46.
27 Fraga de Azevedo,  João,  op. cit. (14)
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Breves Conclusões

A Escola de Medicina Tropical de Lisboa fundada poucos anos depois das escolas de 
medicina tropical inglesas desempenhou um papel similar ao das suas congéneres na 
utilização da medicina como ferramenta da ideologia colonial. Servindo como centro de 
ensino e investigação a escola portuguesa projectou algumas figuras no cenário internacional, 
tendo contribuido de forma significativa para a visão missionária da medicina tão presente 
no ideário positivista da elite intelectual das primeiras décadas do séc.XX. A esta posição 
pragmática se aglutina também a do projecto colonial do IIIº Império português: civilizar 
para conquistar.

No espaço geográfico do imperialismo europeu, Portugal não só demarca o território, 
como também se envolve em parcerias científicas cruciais ao estabelecimento de uma rede de 
intercâmbio capaz de tornar mais permeável a colonização europeia.

As missões científicas realizadas entre 1902 e 1935 e desenhadas pela Escola de Medicina 
Tropical de Lisboa contribuem assim para um enriquecimento do discurso colonial europeu 
que se apoia na medicina tropical como ferramenta da colonização. 

As missões efectuadas na Ilha do Príncipe permitiram estabelecer um programa concertado 
de combate à doença do sono apoiado na terapia. Apoiado solidamente nos resultados 
de um grupo de investigação liderado por Ayres Kopke a partir da Escola de Medicina 
Tropical de Lisboa e aliado a uma intervenção sanitária eficaz, a comunidade médica foi 
internacionalmente reconhecida e referenciada. 

A missão realizada em Moçambique revela de forma mais evidente o intercâmbio 
internacional no estabelecimento de linhas de acção próprias para consolidar a hegemonia 
colonial. Os médicos portugueses cumprindo tarefas, estiveram também ao serviço dos outros 
países com interesse no território, tendo desenvolvido um trabalho de menor destaque na 
comunidade científica internacional.

A contribuição das missões científicas realizadas sob a égide da Escola de Medicina Tropical 
de Lisboa reveste-se assim de particular importância na análise da retórica do projecto 
colonial: explorar, investigar, actuar, colonizar. A acção dos médicos envolvidos nestas missões 
terá seguramente contribuido para a obra “civilizadora” do país, quer protegendo o europeu 
para se fixar nas colónias, quer levando aos indígenas os benefícios terapêuticos, sanitários e 
higienistas capazes de preservar a vida... uma das provas mais evidentes da sua “superioridade”.
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Maps may be important historical documents, reflecting the situation of a given place at a 
given time, and comparing several maps from different periods of the same area, will inform 
us of changes in social and human geography. For some distant parts of the World they 
may be the only sources for a past which provides us with few if any sources. Thus Valentim 
Fernandes’ five maps of São Tomé are a unique document for the slow and gradual growth of 
the first settlements. They are complemented by Fernandes’ 1506  description of the island.

Valentim Fernandes, a German printer who worked in Lisbon from 1495 to 1513, compiled  
several works on Africa and published them in 1506. Apparently he sent a copy to his friend 
Conrad Peutinger in Augsburg, whose book collection came into possession of the Bavarian 
State Library and where they survive in the Codex Hispanicus 27 (now available online). 
The compilation contains several texts and a map collection with description of the Atlantic 
islands1. While Fernandes’ description of Africa, as the sole copy of Diogo Gomes’ account, 
has received wide attention as an important source for early African history, the five maps of 
São Tomé inserted at various places in the Codex have hardly received any attention at all. 

Fontoura da Costa has been interested in the Cape Verde island maps – which form part of 
the corpus of Atlantic island maps 2 - but not in the other islands of the corpus. The São Tomé 
maps form in my view a separate corpus, to which one may or may not the separate seven-
page description of the island and an important source for the early history of the island. 
I had myself the opportunity, during a three-month mission to Sao Tomé in 2006/2007, 
to make several trips around the island and to re-read Valentim Fernandes’ text whereby I 
noticed a discrepancy between the maps and his description which is obviously of a later date. 

In the Codex Hispanicus 27 (Bavarian State Library, Manuscript collection, now online) 
the maps are inserted at pages 192, 326, 342, 343 (or 349) and 350. All maps in the codex 
are in natural size, that is 15 to 25 cm square or rectangular, and will be discussed here in 
their order of appearance in the codex. All are rough sketch maps and bear little resemblance 
to the shape of the island on present maps (cf. Map 6). Most of them show only coastal 
features or those visible from the sea, such as off-shore rocks, islets, capes and river mouths, 
and were apparently produced by sailors for sailors and not by professional cartographers. 
Unfortunately none bears a date nor an author but I believe that they do not appear in 

1 Fontoura da Costa distinguishes 7 different sections of the codex: the 1501 voyage of Almeida to India, the Islands of 
Diu, A description of Ceuta etc.,  Das Iljas do Mar Oceano, Azarara’s chronicle of Guine, Diogo Gomes’ description of 
Africa, and the Roteiro from Cape Finisterre to Cape Formoso  
2 A. Fontoura da Costa, Cartas das Ilhas do Cabo Verde de Valentim Fernandes, Lisboa, AGC 1939
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chronological order in the text: those on f. 349 and 350 represent the earliest situation and 
appear to be from the same hand, while 326 and 342 reflect a post-1493 situation, and 192 
reflects an intermediate date. 

Only f.342 and f.326 show the folho numbers of the original MS, the other four do not. 
They also do not show any settlement on the site of the actual town of Sao Tomé on the 
North-East coast, and therefore seem to represent a pre-1493 situation, and were perhaps not 
part of the original codex. 

The discussion of these maps will serve to support the above conclusions, which suggest 
the island virtually uninhabited for more than twenty years after its discovery (1470).3 Until 
1493 only one settlement seems to have existed, and that on the West coast  – the so-called 
“povoaçam de 100 vezinhos” – presumably at or near the point of first landfall. The place 
is still remembered today, even though there are no remains of buildings, the site has been 
arranged and marked by a ‘padrão’ near Esprainha (foto 1). 

1. The map inserted at p.192a is 
entitled “Da ylha de Sam Thome” 
(indicated as “intercalado f. 199 r” 
in the print edition of Baião and 
as Estampa 6). The island is drawn 
as heart-shaped and crossed by a 
meridian with a downward-pointing 
arrow and a horizontal line through 
the middle of the map. Both lines 
divide the island into quadrants, and 
the downward arrow indicates the 
map’s orientation towards the South, 
which is common to 4 maps, with 
the exception of 326 which is North-
oriented. It seems this was a practice 
of the first seafarers who crossed the 

Equator and mapped features on the Southern hemisphere, but apparently does not appear 
on later 16th c. maps. It is not clear whether the horizontal line was to indicate the Equator 
as positioned then –  actually running further southward through the ilha das Rolas. In 
the centre of the island, at the intersection of the meridians, mountain chains are sketched 
with their peaks apparently upside down, but turning the map by 180° one reads above the 
mountain peaks “muro penedos ou pirãs grãdes”, and beneath “Fontes muy boas”, and to 
their right (i.e. in the East) “ryo dos lagartos”. From the center of the mountains emerge 6 
lines indicating major rivers of which one only is labelled, “ryo Douro”, running in a southerly 
direction, almost on the meridian. All other inscriptions are readable in the normal position. 

3 (Antonio Baiao’s edition shows on p. 121 “sao tome.ecrit par v.f. Em 1506. Fonte: gonçalo pirez.” and contains 6 
pages, indicating 24 precise geographical features and many more settlements than those four maps).
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- in the NE quadrant, that is the SW, appear two islands labelled “ylhas das rollas” in front 
of a large bay called “ribeyra grãde”; the present ilha das Rolas lies on the Equator at 6°30’ E.

- in the SE quadrant, immediately below the mountains, is shown a bay formed of rivers 
coming from the mountains and labeled “ribey- de S. maria”; on its Northern bank is marked 
“povoaça de ijc. vezinhos”, (the ijc standing for 200).

- The SW and NW quadrant contains no other inscriptions besides those on the 
mountains.

On the right, near the ribeyra de S. maria is written, partly illegible due to damaged paper:
“Nesta angra se vem (?) ajuntar duas ribeyras y  juntadas  se chaman ribeyras de scta. Maria” 
I presume the “povoaça” was the settlement made at the site of the first landfall, on the 

western coast in a shallow bay near Esprainha (cf. map 6). The term “vezinhos” appears to be 
a euphemism. 

2. The next map (f 326 or image 688 
on C.H.27) is taken from cycle of Ilhas 
do Mar Oceano (“quaderno segundo”) 
and conceived in quite a different way: it 
is inscribed in a circle with a windrose like 
all the other island maps of that cycle and 
oriented towards the North (indicated by an 
upward pointing arrow).4

It shows a “rio Douro” in the north, 
corresponding to that of modern maps on 
the Northern tip, labelled here Punta de 
Sta. Catarina, apparently the present Punta 
Cruzeiro. The bay in front of the river 
Douro is drawn much larger than today’s 
(but we should not discount the possibility 
of silting up since then) similarly as the bay 
to the SE, labelled “ryo de Lagarto.” This 
name still is in existence today – for the bay 
between hospital and airport of the town of 
São Tomé. Between two large bays, in front 

of a bisected promontory, are inserted two islands which seem to correspond to the “ilhas 
das capras.”5 Interestingly here is marked “a povoaça” which would correspond to the present 
Praia Gamboa – if the settlement was not on the island. This is the only mark of a settlement 
on the map, but since it is close to the present S. Tomé, I believe that this map may be an 
earliest representation of the new town, perhaps before 1492. 

4 In the codex there are even empty 5 pages with  circles and windroses, for eventual discovery of other islands, but 
after S.Tomé, only Anno Bom, Ascension and Sta. Helena will follow.
5 Ilheo das Capras.  they do in fact look like two even though they are connected by a small flat tongue. 
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An elongated island is marked to the south of the bahia lagarto and labelled “a praia preta”– 
a name not preserved. Since until the present Santana no island is found off the coast, it 
might represent the ilheo Sant’Ana.  Therefore the ryo de lagarto might represent the bay of 
Pantufo or even Santana. On the SE coast are marked 3 islands and labelled “os tres Ilheos” 
which according to their position would be the Sete pedras of today (see foto 2). 

On the East coast is marked “Angra das Lulas”, in the position of present S. Joao de 
Angolares. Thus Angolares may have been derived from this designation rather than from the 
“Angolanos “ as is generally believed. In the South, facing a “ryo Grande” is shown one island 
this time, namely “Ilheo das Rollas” opposite today’s bahia de Porto Alegre. 

3. Inserted in fol. 212 ( in modern numbering 343) is a page with four sketch maps, 
namely of Sao Tomé (unlabelled), “Ylha de Fernando Po” in the upper right, “ylha do 
principe” in the lower right and “ylha diogo cam” (Annobom) in the lower left. The island 
of Sao Tomé is clover-leaf shaped and – as on the previous map – crossed by two meridians 
in the centre without mountains this time. It contains the same labelled features as previous 
maps: “ryo Doro” in the NW quadrant, “ryo grãde” in the NE quadrant; “rio de Sta. ma”  
and  “ryo dos lagartos”, in the SW quadrant, in a bay corresponding to the present position 
of Sao Tomé. 

Again a “povoaçam de 200 vezinhos” is marked at the ryo de Santa Maria, in the SE 
quadrant. Of the five islets shown around the main island, only those on top (i.e. in the 
South) are labelled “ylhas das rolas”, thus corresponding to the present Ilha das Rolas.  The 
“ryo douro” and “ryo grande” here do not correspond to the positions of those rivers today. 

4. The next map (f. 350) closely resembles the previous one in its clover leaf shape and 4 
rivers named from NW to SW “ryo douro, ryo grande, rio de sta. maria, ryo de largarto”. As 
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in previous maps, the rio de 
Sta Maria has two sources and 
shows one settlement named 
“povoazam de 100 vezinhos” 
below the mountains. The 
meridian and horizontal 
intersect in the island’s centre 
among the hills as on map 1.

Taking into account the 
southern orientation, the “ylhas 
de rollas” lie in the South, and 
“ryo grande and sta. maria” 
in the west, while the “ryo de 
lagarto” lies in the NW; only 
one of the two islands which 
I believe to be the ylhas das 
capras is shown on the map – 
the other is partly shown due to 
paper tear. The title says “Esta 
figura abaixo píntada tyrey (?) 
da carta de marear (?) coõ (?) 
seus (?) ylheos 8”.  Below in 
pencil, most likely by a later 
hand, is written “S. Thomé”. 
The central mountains are 
drawn this time as 4 superposed 
mountain ranges. 

On the Southern bank of the “rio de Scta. maria” is again indicated a “povoação de 100 
vezinhos.” Unfortunately today a rio Santa Maria does not exist on the island – but a rio 
Maria Luisa enters the sea precisely near Esprainha, parallel to the Agua Anambo. 

Local traditions have preserved in memory the site of the first landfall and marked with an 
imitated padrão (see foto 3) in the bay between Esprainha and Diogo Vaz (foto 4). Jose de 
Sousa’s has been the only author to mention it as follows: 

“a desembarcação no local denominado Agua Ambo, junto a Ponta Figo, atualmente 
freguesia de Neves; mais tarde mudaram para a Bahia de Ana Chaves onde atualmente està 
edificada a cidade de São Tome.” 

This Agua Ambo lies nearer Diogo Vaz than Ponta Figo, and the two rivers have their 
sources in the highest mountain, the 2024 m high Pico de São Tome (or Gago Coutinho), as 
clearly indicated on the following map.  It is remarkable that the first sailors to sight the peak 
should have been attracted to chose a landfall directly on its foot, rather than at the flatter 
leeward coast with protected bays.
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In the SW quadrant another grand bay is labelled “ryo dos lagartos”, and two small islands 
to its left may well correspond to the Ilhas das Capras which lie in direct prolongation of the 
runway of the modern airport (Foto 5 STP cidad IMG 008). 

4. Map on f. 2066, though of a very crude kidney shape  not resembling the actual island 
at all, shows yet a more intimate knowledge than all previous maps and the new town of 
São Tome. Its shape and its orientation are so confusing, however, that its author deemed 
necessary to insert a tiny sketch map on the left to indicate its direction by two meridians, 
one indicated as “norte” the other as “leste.” The “norte” goes through the opening of the 
kidney, which is labelled “povoaçao” and “R. de lagarto.” Between E and S is written “P. de 
Fernão Vaz” which on the main map is repeated as “põta de Fernão Vaz”, and represents 
the eastern-most point, perhaps the Ponta Praião or Ubabudo Praia on present maps. An 
“ylheo da graciosa”  shown to the south of it may, as the only island on the entire East coast, 
represent today’s ilheo de Santana.

Fernão Vaz was captain of one of the ships accompanying Diogo Cão in 1479 on patrol 
of the Mina coast to intercept Castilian-French interlopers and purchase slaves on the rio 
dos Esclavos for the Mina trade. He returned to Lisbon in 1480 in company of Diogo Cão 
where both arrived at Pentecost.  He might have returned to Guinea in the 1480-81 season 
with Cão – to continue exploration after the war, since Cão reached the river Congo in 1482.  
Possibly they landed at São Tomé only 250 km from Cape Lopo Goncalves which is 945 km 

6 P. 342 according to new pagination
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to the North of the Congo. Perhaps they perhaps the authors of the earliest sketch maps? 
Following Cao’s return from the Congo in 1484, the king appointed a new capitán of São 
Tomé, namely Joao de Paiva (in 1485).

As mentioned above, the author’s geographical knowledge is more intimate than that of 
previous map makers: he is first to mark correctly  the seven rocks in the SE which are clearly 
visible from Ribeira Peixe, (cf foto 2) as “7 pedras”. The river facing those rocks might be 
Rio Io Grande. Further in a clockwise direction are marked “pico do olhey”(?) and “ylha das 
rollas.” The Pico might represent the “Cão Grande” or “Pico Maria Fernanda”, volcanic cones 
which are unique outstanding features visible out from sea (foto 7). Also the ilha das rolas, 
which earlier maps had indicated as two islets, is now correctly drawn as one, even though a 
deep inlet of the sea makes it appear as two. 

On the western side is shown a very steep mountain distinct from the central mountain 
above a “Ribeyra de Scta. Ca.na  below a cape drawn on top of the coastline marked as “P 
ta de Scta. Cana” . These correspond to the present settlement and point of Santa Catarina.  
The mountain indicates the Pico de São Tomé which towers directly over Santa Catarina, 
and falls steeply into the sea giving rise to the 20 odd beautiful cascades of Santa Catarina. 
(foto 8)

A little bit further the author has added a projecting nose to the coastline labelled “morro 
do falcam.” This name is not known presently, but the cape most likely corresponds to the 
isolated rock at the Lagoa Azul called Morro Corregado. ( foto 8 STP2 Img002).

The most curious labeling is found at the kidney’s opening, which represents the present 
bay of São Tomé drawn out of proportion to its real size.   North of the bay is drawn a double 
islet shaped like a lying 8 and labelled for the first time correctly “ylheo das cabras.” It is 
situated opposite the river “rio do Lagarto” entering above a Cape named “Cabo Rede (?)” – 
most likely the Punta Gamboa, at the end of the present airport’s runway.  At the Southern 
end of the bay starts an inscription with “ povo-” and is drawn out till the Northern end as 
“açam” thus indicating continuous settlement along the bay. The name of the settlement  is 
perhaps indicated by the “Sa Ma” written upside down on top of “povoaçam”. 

At the southern end of the bay, one inscription which reads “torre das capras” has been 
crossed out and replaced by “sã frãn.sco moesteyro” (Monastry of San Francisco) indicating 
an early mission of the Franciscans. Below this may be an inscription which may simply read 
“torre” or represents the first mention of the settlement of Sao Tome (STome).

 This map – which can definitely dated post-1493 – no longer shows the “povoação de 
100 (or 200) vezinhos”7 – but only the earliest settlement pre-dating the present capital, 
with landmarks such as Santa Maria, the San Francisco Monastery and the Torre das capras.  
Fernandes’ description will be of important help to interpret this map.

This povoaçam apparently did not even have a name – but seems to have been the only 
settlement on the island for a long period – and served as a dropoff point for convicts, and 

7 in its position now are marked “Ponta de Sta. Catarina” and “Ribeyra de Sta. Catarina”, but present Sta. Catarina 
village is only a few km South of the original place of landfall. 
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perhaps also provisioning point for water and wood, as well as slave depôt for ships returning 
from the early discoveries. Indeed during the first 10 years after discovery there were certain 
uncertainties – the Castilian succession war – and while attempts were made to create a 
colony during the second decade – with the naming of a new captain and granting of trade 
privileges with the mainland in 1485/6 – they seem to have been unsuccessful.

Looking at the maps carefully one can see a difference in the inscriptions between maps 
349 and 350: in the latter the povoacam is marked “de 100 vezinhos” and in the former “200 
vezinhos” – which corresponds to the figure given by Fernandes (map 193 does not contain 
Arabic but Roman numbers, namely  ijç  standing  dois cento). This might imply that the 
population had grown from 100 to 200 and map 350 to be the first of the series.

We can date the last map to Alvaro Caminha’s period, i.e. after 1492 and prior to 1506 
when Fernandes made his description.

Fernandes’ Description of São Tomé

Sources for Fernandes’ description were perhaps the eye-witness accounts of Joao Rodrigues. 
At the end  in the Codex 27 he states “Escripta per my Valentym Fernandes em Tomar estando 
el rey alli ano de 1506 aos 18 de junho de palaura de Johan Rodriguez reposteyro do dito Senor 
que per aquellas terras foy enviado delrey don Johan ho segundo no ano de 1493 e naquelle 
tempo esteve la dous annos. E despois foy la per muytas vezes.”8 Another participant in the 
Guinea trade and cited as source for São Tomé was Gonçalo Pires, apparently a merchant9.  

In 1492 Alvaro de Caminha received the first captaincy and office of justice in 1492. 

“Ho primeyro capitã desta ylha foy Alvaro de Caminha fidalgo delrey de Portugal. 
Ao qual elrey Dom Johã deu a jurdiça della. E ho mandou per la no 

año de 1492. E foy cõ ho dito capitã muyta gête de seu grado por seu soldo
antre os quaes forõ dous carpîteyros de minha casa e morrerõ la.
E assi mãdou o dito rey cõ este capitã 2000 meninos10 de 8 ãnos pera baixo q 

tomou aos judeos castelhanos e os mãdou baptizar dos quaes morrerõ muytos porê 
pelo presemte serã vivos antre machos e femeas bem 600. E do dito capitã os casou 
porê poucas dellas parê dos homês alvos, muyto mais parê as alvas dos negros e as 
negras dos homês alvos.

E assi mãdou o dito rey pedra e cal e tijolo e telha para fazerê igrejas e ornamêtos 
e clerigos e frades. Fez o dito capitã na dita ilha duas ygrejas s. Hûa de Sam Frãcisco 
q he mosteyro sem frades juto cõ a torre do povoraçã.

8 Codex, ed. A. Baiao p.42
9 Goncalo Pires may be related to Gomes Pires who sailed in the slave-hunting expeditions of Lançarote of 1444 to 
Arguim, and  the failed 1445 expedition of  Antao Goncalves and Diogo Afonso to the same.  He may have later joined 
Lançarote’s fleet to Senegal.  Nothing is heard from him until V. Fernandes’ testimony, which makes me believe that he 
came to São Tomé trading for the Lagos company after the end of the exclusive Gomes’  contract in the 1480’s
10 represented as ii with a line on top.



69

V. Fernandes’ Five Maps and the Early History and Geography of Sam Tomé

A outra de Sancta Maria q esta 
2 tyros de besta da dita torre. E 
ambas som de pedra e cal cobetras 
de telha.
Mais fez nesta ilha hûa torre muy 

bem murada derrador de pedra e cal 
cuberta de madeyra em a qual esta o 
capitã com sua molher e filhos etc.

Esta torre está na povoraçã 
principal desta ylha, a qual esta ao 
sueste da ylha, e avera nella 200 
moradores dos quaes a mor parte 
som homês degradados q mereçerõ 
morte em Portugal, porq cõ 
começarõ primeyramente a povorar 
esta ylha.

“Tem hûa fremosa baya onde 
está a povoraçã, onde espalmã os 
navios. E esta aa banda de nordeste 
esta povoraçã. Esta povoraçã sera 
de 200 casas feytas de madeyra e 
sobradadas e cubertas de madeyra. E avera outros tãtos moradores pella ylha.

No meo desta povoraçã esta a fortalleza onde ho capitã tem seu assento, q he hûa 
torre de pedra e cal de 3 sobrados. E derredor della hûa cerca de casarias de muro de 
pedra e cal q se começou pera viverê ahy homês per sua võtade. “

Fernandes’ text helps us to understand the maps: the two churches shown on map 5, 
namely San Francisco at one end of the bay ( probably near the harbour) and Sta. Maria at 
the other11 were built under Caminha. Fernandes’ text also contributes to our understanding 
of the mysterious “povoaçam” of the previous maps, since he mentions that Alvaro de 
Caminha built – probably at the beginning of his captaincy – another tower “in the main 
settlement of the island located in the SouthWest which had two hundred inhabitants, of 
whom the major part were condemned and would have deserved death in Portugal, with 
whom they settled the island initially.” Thus by 1493 the site of the landfall was still the 
main settlement, but was later abandoned in favour of the new foundation in the Northeast. 
However what motivated this change remains still unclear – perhaps the vicinity to the 
African coast and the possibilities of a large protected port for receiving large ships with 
slave contingents.

11 perhaps on the promontory of the hospital, as the ryo de largarto is indicated beyond the Cape – whose name I 
can not read with certainty (Verde ?)
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Thus for more than 20 years, São Tomé remained a colony of convicts – which was not 
immediately closed at Alvaro Caminha’s arrival, who even settled there with his family in 
the tower, but probably by de Melo. Presently no remnants of this tower visible and only 
archaeological investigations might unearth some. 

Caminha was not the first captain as implied by Fernandes, because by royal letter of sep.24, 
1485 Joao II gave privileges to Joao de Paiva, and by another of dec.11 he awarded the office 
of alcaide minor to Fernando Eanes. De Paiva was also given half of São Tome as donation by 
royal letter of January 11, 1486; the other half was given to Dona Mecia de Paiva (daughter 
and heiress of João de Paiva ?) in march 1488  in favour of her prospective husband.12  In 
December 1485, the captain and residents of São Tomé received the privilege to trade in slaves 
among others, in the five rios dos Excravos East of El Mina (the future slave coast from Rio 
Volta to the Niger). Still in 1488 a certain Joao de Castanheda, condemned and banned to São 
Tome, was pardoned. 

Only by 1492 did São Tomé’s history take a different turn when the king saw it necessary 
to appoint another captain in 149213, and again in 1499. The Congo expeditions of Diogo 
Cao had been successful and a great expedition was organized in 1490 under Ruy de Sousa, 
who reached the capital of Congo in March 1491 and had Nzinga-a-Nkumu, king of Congo, 
baptized by May 1 as Afonso I.  As there was opposition to the adoption of new practices 
from rival chiefs and minor lineages the Portuguese assisted him in his wars and shifted the 
lucrative slave trade from the Niger delta to the Congo – under the control of the São Tomé 
settlers.  When Sousa’s expedition returned in 1492, Granada had been taken and the edict of 
the Alhambra forced the Jewish population to conversion or exodus from Castile before july 
1492. It is estimated that sixty thousand Jews fled to Portugal, where Joao allowed them to 
stay against payment of a tax – but seized the children of those who could not pay and sent 
them to São Tome.14 

With Caminha the population increased: not only did he bring along 2000 Jewish children, 
but also imported slaves so that by the early 16th century, several thousand slaves lived on the 
island. What was Joao’s purpose in giving the Jewish children to Caminha and have them 
converted by Franciscans and married to Africans?

Was it to create a mixed population of Christian colons or a cheap labor force? Or was it 
a desperate attempt to get settlers to an island which seems not to have been too popular, 
as even in only 40 out of the 200 were volunteers? The next captain, Fernao de Melho, 
appointed by king Manuel in December 1499 – two months after Vasco da Gama’s return 
from India – found a population more than tripled in six years.

Fernandes’ (or his witness’) description seems to be from de Mello’s period (between 1500 - 

12 Monumenta Portugalliae Africana, vol.1  doc. 162 -172 
13 the nomination decrees of Alvaro Caminha are not published in the Monumenta, and we do not find any donation 
in his favor either, but presume that de Paiva lost his privileges in favor of Caminha. 
14 Fernandes’ testimony seems to be one of the few which comment the destiny of the Jewish children, who were in 
fact given to Caminha  like convicts, and is therefore invaluable. Apparently, they were not even allowed to marry 
among each other but were given black partners 
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- 1506). He states  that he himself 
had visited São Tome in 1496 and 
erroneously, that he had held the 
captaincy for 10 years perhaps 
assuming that de Mello had been 
appointed shortly after his last stay 
(“Ho capitã Fernã de Mello fidalgo 
tem molher e filhos ê a ylha e seria 
capitã ja x ãnos”). Also the 15 
settlements and 5 fazendas for the 
captain mentioned in the following 
description, many more than shown 
on any of the maps (identification 
of modern sites is made in italics; nõ 
stands probably for não-povorado), 
let us assume that it dates probably 
from a time close to the completion 
date of the MS (1506). 

(p.125) “Ryo do Lagarto – 
povorado e capitã hûa fazêda (praia 
de Lagarto – airport area).

Ribeyra de Diogo Martinz 
povorada muyto.

Rio d’Ouro hûa fazêda do capitã (Micoló or Fernao Diaz). 
Ribeyra d’Angra das Conchas povorada.(praia das Conchas)
Ribeyra Funda q traz começa a se povorar.(Ribeira Funda)
As çinco ribeyras q se ajûtã ê hûa onde esta hûa fazêda do capitã de criaçõ de ynhames, 

porcos etc.
Mea legoa da fazenda outra ribeyra.(Neves)
Ribeyra das Praynhas (Esprainha) hûa fazêda do capitã. Nestas praynhas êsta outra ribeyra 

huû tyro de besta doutra ribeyra.
Outra ribeyra das Praynhas dos Moços, aqui esta outra criaça de porcos, nõ.
Ribeyra de Johã Caldeyra nõ.
Ribeyra da Põta de Sancta Caterina, povoraçã.(Santa Catarina)
Ribeyra Grãde nõ.
Ribeyra Brava nõ.
Ribeyra de Johã d’Ouguela nõ. ( a Rio Ouguela shown to enter into the bay of Pto.Alegre)
Ryo de Sã Miguel povorado.(São Miguel)
Ribeyra da Lagea nõ.(Santo Antonio ?)
Neste direyto esta o ylheo das Rollas nõ.(Ilha das Rolas)
Ryo Fremoso, nõ.

Present Island of São Tomé, Map courtesy of Navetur, STP 
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Ribeyra d’Angra das Negras, nõ.
Ryo d’Agoa Alta nõ.
Neste direyto estã 7 pedras ilheos.(Sete pedras)
Ryo Grãde fazêda do capitã.(RioIo  Grande, before São Joao de Angolares) (p.126) 
Ribeyra d’Angra das Lulas grãde e fremosa angra nõ povorada. (S. Joao dos Angolares)
Ribeyra d’angra do Tordo povorada (Angra Toldo)
Ribeyra d’Angra d’oliveyra povorada. (today’s Numes Oliveira
Ryo Pedra Furada nõ.
Ribeyra d’Artur Vaz povorada.
Ribeyra d’Angra d’Alvaro Fernandez povorada.
Rybeyra do Cebollal, povorada.2
Rybeyra d’Angra da Galega povorada. 1]
Rybeyra da Praya do Almoxariffe povorada (Ubabudo praia)
Rybeyra de Fernã Vaz povorada (probably at Punta Praiao near Pantufo)
E daqui a povoraçã hûa legoa.( a povoraçã meaning “São Tomé” township).

Many of the above names may still be found today, and some preserve the names of early 
settlers, whose numbers had grown to one thousand, most of servile status, who had been 
each given a slave as servant, which brought slave population to an estimated 2000, with five 
to six thousand as transient slaves destined for the slave trade to El Mina.

Some settlers were said so rich from trade that they had more than 14 slaves to cultivate 
fields of yams and maize – imported by 1502 from Guinea (originally probably from Brazil). 
Alvaro de Caminha held the capitanía from 1493 to perhaps 1497, and was followed by Pero 
de Caminha, perhaps his brother or son, acting captain since 1499. Fernão de Mello was 
named capitán on a hereditary basis in December 1499. He arrived in 1500 and during the 
next decade became with citizens of Lisbon and other São Tomeens  main beneficiary of the 
slave trade from Congo and Angola.15 It seems king Manuel did not pay his officials salaries16 
but expected them to be self-financing. They apparently did so well  that de Mello’s annual 
profits were estimated at ten thousands cruzados. The rebellions which the king Afonso  faced 
in Congo from his princes who did not share his conversion to Christianity resulted in large 
numbers of slaves because the king left and evacuated his residence and invaded the provinces 
until he returned to his capital in 1506and threw out the adversary party. War captives were 
quickly sold to the Portuguese - even the clergy accepted their wages in slaves.

Congo was a commercial dependency of São Tomé and its inhabitants committed so many 
abuses – taking half and sometimes all of the value of shipments from Congo as duty - that king 
Manuel cancelled de Mello’s hereditary privileges and removed his son in 1522. Cuvelier paints 
a bleak picture of the practices and the way in which de Mello attempted to play the envoys and 

15 perhaps it was him who went to Brazil and bought large tracts of land
16 “nõ tem rêda nenhûa salvo tractar con mercadoria pellos ryos de Guynee et seria tanta que se desse as azo (agio) 
nello teria 10,000 cruzados cada año” 126 . 
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friars of king Manuel against the king of Congo, and confiscated their presents to each other. The 
king of Congo eventually requested to be placed directly under the Pope, without Portugal’s king 
as intermediary, and sent an embassy to the Vatican with his nephew as ambassador.  

Fernao de Mello again changed the site of the settlement from a site – perhaps shown in 
map 326 on or opposite the ilha das capras - to a healthier site, , on account of its position 
in a swamp between two rivers which resulted in fevers – perhaps malaria introduced from 
the mainland. In my view those two rivers were the rio de Lagarto, which is still so named 
today, entering the sea behind the Merlin Beach Hotel at the praia Nazaré in the modern 
map, and the rio de Gamboas which was diverted at the time of airport construction, which 
indeed form a swampy plain where rice is grown. The new site was chosen on sloping ground 
not permitting pools of standing water as breeding grounds for mosquitoes, in my view the 
elevated site on Agua Grande. By the time of Fernandez’ account, the new settlement had 
besides the fortress and a few surrounding houses in stone and mortar, 200 houses in wood, 
and about as many inhabitants – only 60 of whom were volunteers, according to a marginal 
note in the text. 

More anecdotes by Fernandes establish that tropical woods were another source of wealth, 
for ship building and for furniture, and that Fernao de Mello had started to plant sugar cane 
being processed into molasses, which promised to be better than the sugar of Madeira. Not 
in the focus of our interest here and limited to the sea and coastal strip, a wealth of data on 
indigenous and imported plants and animals makes Fernandes’ description also an important 
source for botanists and zoologists. The interior has remained largely unknown till the cocoa 
boom of the nineteenth century. 

I conclude that Sao Tome, as demonstrate through the 5 early maps discussed above, was 
not originally planned as a potential colony but remained a tropical prison colony for 20 
years – not unlike Cayenne and Virginia – where undesirable and risky elements were banned 
and volunteers were hard to find. But since 1493 the settlers and capitans of São Tome used 
their favourable position as middlemen in the slave trade and slave labor as a source of wealth 
and island development – following the opening of the Congo and the discovery of Brazil a 
few years later – with a short boom in sugar in the 16th century. Yet even then colonization 
remained limited to the coastal strip until cocoa planters extended their Roças to the interior 
in the 19th century.

Postscript

A 16c.map “I.S. Thomae” inserted into Jodocus Hondius’ map of Guinea is published in 
Purchas His Pilgrims and shows a post-1550 island with a Citade and a forto novo and forto velho 
marked in the NE quadrant, and praya Lagarta written above the ilha das capras. Moreover it 
bears 3 remarkable inscriptions : in the North  “o pico do mocambo onde estavam os negros 
aleventados”; in the West “aqui se cado a gente d’arma contra os negros a.s.”; and in the S 
“fazendas de Ana de Chavas dos baratadas pellos negros aleventados.”  The sugar cultivation and 
presumably the bad treatment of the slaves led to slave revolts from the  1530’s. 

All around the island are marked numerous “yngenhos dagoa” indicating the irrigated sugar 
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plantations. Six settlements marked  now exist, in addition to the Citade, in the North 
“yngenho dagoa de Lazaro”, in the NW “ Parrinho”, and 4 on the Southeast coast: “Yngenho 
dagoa dante faiera, Yngenho de Manoel betelho, ingenho dagoa do gasper Roys, yngenho da 
mão de Manoel Largo”. These four settlements are all in the vicinity of the plantations of Ana 
Chaves – which I presume to be those of today’s state plantation EMOLVE on which lies 
the Pico Maria Fernanda (see foto) , or Ana Chaves. Who was Ana Chaves who also gave her 
name to the second highest peak of the island.  Hundred years after the discovery, she was 
one of the largest land owners in the island.
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A Arqueologia do Outro Lado do Espelho:  
a Etnografia no Limiar de Novecentos.

O Caso Português*

Ana Cristina Martins+

«Tanto para o encabamento dos instrumentos paleolíticos,
como para o dos neolíticos, nos dá excelente auxílio a

Etnografia comparativa, pois há povos no estado selvagem
que ainda hoje usam instrumentos de pedra:

e do modo como eles os encabam deduziremos
que em tempos prehistoricos devia haver costumes analogos. 

Embora entre a civilização dos povos prehistoricos
e a dos selvagens existam grandes diferenças, não há dúvida  

que o conhecimento d’esta concorre para o d’aquela.»1

Volvidos três anos sobre a comemoração de um século e meio da descoberta oficial do 
Homem de Neanderthal, e no ano em que se relembra o annus mirabilis da Arqueologia 
(1859)2, pareceu-nos interessante reflectir um pouco sobre a importância da Etnografia no 
desenvolvimento dos estudos pré-históricos entre finais do século XIX e primeiros decénios 
do XX, inserindo-a num contexto histórico que lhe foi particularmente favorável.

Por conseguinte, e ainda que a noção de Pré-história assomasse apenas no século XIX 
e fosse cientificamente institucionalizada em 1859 (considerado, por isso mesmo, o annus 
mirabilis dos estudos pré-históricos), a intelectualidade da Modernidade europeia cultivou 
desde sempre uma imagem dos povos identificados no decorrer das múltiplas viagens 
encetadas por meros diletantes, missionários, diplomatas e comerciantes. Associava-se a essa 

* Texto resultante da comunicação apresentada, pela mesma autora, no Seminário Os Contributos da Etnografia para 
as Ciências Sociais e Humanas realizado na Sociedade de Geografia de Lisboa em 11 de Outubro de 2005.
+ Ana Cristina Martins doutorou-se em História pela Universidade de Lisboa, em cuja Faculdade de Letras concluiu 
o Mestrado em Arte, Património e Restauro, assim como a Licenciatura em História-variante de Arqueologia. Possui 
várias publicações sobre História da Evolução do Pensamento Arqueológico, Museológico e Patrimonial, algumas das 
quais resultantes de comunicações apresentadas em encontros científicos nacionais e internacionais. É Investigadora 
Auxiliar do Instituto de Investigação Científica Tropical, Professora Auxiliar Convidada da Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias e Investigadora responsável pela linha History of Archaeology in Portugal. Theoretical 
Issues, da Uniarq, Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.
1 José Leite de Vasconcellos, “Protecção dada pelos Governos, corporações oficiais e Institutos scientificos á 
Arqueologia. 43. – A Arqueologia em Hespanha”, O Archeologo Português, vol. XXV, Lisboa, MEP, 1921-1922, 
p. 57.
2 Esta referência foi actualizada em relação ao texto original, datado de 2005. 



76

Sociedade de Geografia de Lisboa

curiosidade, uma certa cristalização de um passado idealizado, há muito perdido no seu 
próprio continente, correspondendo a um imaginário terrífico essencialmente veiculado por 
uma instituição eclesiástica engrandecida à sombra do poder conferido pelo temor espargido 
por entre as gentes menos avisadas.

Era como se, no seio de povos de África, América e Oceânia, o Paraíso perdido, num 
processo mental enquadrável no pensamento monoteísta de matriz judaico-cristã de raízes 
hesiodianas, um percurso humano de carácter involutivo, não tanto material quanto mental 
e social, desde a idade do ouro até à actualidade. Aí estariam essas gentes para demonstrar 
o que se desperdiçara em nome de uma ambição desmedida, apartados que se posicionaram 
os seres humanos de tudo o que lhes daria vida e sentido materializado na Natureza 
circundante, com a qual se mantinham em perfeita simbiose. Concebia-se, por isso, a vida 
antes das grandes civilizações pré-clássicas e clássicas articulada por uma constante harmonia 
social proporcionada pelo trabalho contínuo ao qual era sujeita, sem espaço a controvérsias 
individuais, grupais e inter comunitárias.

As figurações do Homem na sua vivência mais remota respeitavam, até oitocentos, 
a imagem da actualidade, por se terem ainda encontrado vestígios osteológicos humanos 
anatomicamente diferentes e menos evoluídos do que os contemporâneos. Além disso, 
estava-se numa época dominada pelo Criacionismo que impunha uma representação humana 
perfeita e definitiva, em consonância à ideia de criação única e uniforme, e não como produto 
histórico-cultural, como demonstrariam os estudiosos da segunda metade do século XIX.

Entretanto, o celerado e imparável desenvolvimento industrial obrigou a um permanente 
rasgamento de terrenos para edificar infra estruturas essenciais à sua afirmação, proporcionando 
aos cultivadores de uma certa pré (ou proto)-Arqueologia (e – ou essencialmente - aos 
próprios geólogos) a observação cuidada das sucessivas unidades estratigráficas e, quase por 
inerência, à identificação de artefactos rudimentares associados a ossadas humanas, assim 
como de animais há muito extintos, existentes para além de qualquer registo conhecido 
e, nomeadamente bíblico, a referência, por excelência, da conduta quotidiana ocidental. 
Aos poucos, porém, e apesar das enormes resistências emanadas de vários sectores da vida 
intelectual e social de então, a comunidade científica foi aceitando a existência de um período 
na História Humana que designariam de «Pré-histórico». Não foi, no entanto, uma apreensão 
fácil. Com efeito, a noção de uma pré-historicidade humana interferiria directamente no 
dogma da criação divina, perfeita, sem lugar a evolução. Pois, reconhecê-la, seria admitir a 
imperfeição da eleição transcendental, algo inconcebível à luz da tradição cristã, razão pela 
qual se refutou demoradamente a existência de uma fase semi-humana anterior a Adão.

Foi, assim, que se estabeleceram (ao mesmo tempo que se confirmaram), gradualmente, dois 
campos teóricos bem diferenciados: o criacionista e o evolucionista. Indubitavelmente, foi o 
último, o criacionista, a preponderar durante muito tempo no seio de vasta intelectualidade, 
certamente por toda uma herança cultural dificilmente ignorada, obviada e/ou negada. 
Na verdade, a conciliação entre crenças pessoais (e socialmente aceites e prevalecentes) e 
evidências fornecidas pela investigação arqueológica conduzida no terreno seria cada vez mais 
difícil e, nalguns casos pontuais, mesmo dramática, até que uma certa corrente dentro do 
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Criacionismo buscaria no Transformismo uma terceira via que poderia estabelecer uma ponte 
entre as duas visões sem radicalismos aparentes.

Não espantará, por conseguinte, que a imagem transmitida do Homem pré-histórico se 
assemelhasse à retirada das observações efectuadas durante peregrinações etnográficas pelos 
recessos americanos, africanos e oceânicos. Mas esta opção, ou melhor, esta premência 
resultava de uma enorme dificuldade com a qual os arqueólogos se deparavam sucessiva e 
crescentemente à medida que aprofundavam e alargavam os seus estudos. Referimo-nos ao 
facto de não conseguirem interpretar a funcionalidade de artefactos exumados, recorrendo, 
por isso, à Etnografia e, sobretudo, à denominada «Etnografia Comparada para obterem 
explicações que falhariam no terreno.

Uma situação que deixava, todavia, no ar a convicção de que estes povos se teriam fixado no 
tempo, equivalendo grosso modo ao estádio em que as populações europeias se encontrariam 
durante os idos pré-históricos. Mas esta inferência presumia uma série de consequências 
ideológicas que não nos cabe aqui explorar mas que, entre outras situações, legitimou 
pretensões (e reivindicações) de ordem colonialista e imperialista baseada num inquebrantável 
eurocentrismo messiânico rumo ao resgate de almas apartadas do desenvolvimento de modelo 
ocidental. Apesar de se tratar de uma visão retirada dos anais científicos de oitocentos, a 
sua ascendência marcou inequivocamente o viver e o sentir de vários investigadores, 
nomeadamente portugueses, para alguns dos quais, na véspera da I Guerra Mundial, 

É a Etnografia comparada que preside as aproximações deste genero. Nela vae a Arqueologia encontrar 
modelos que a ajudam a reconstituir a vida daqueles povos cujos vestigios materiaes encontra nos antigos 
lugares de habitação ou sepultura. Dois pontos principalmente vida o auxílio que uma demanda à 
outra; o conhecimento das condições de existencia dos povos selvagens, e o dos seus rudimentares 
processos industriaes, porque é nesses povos, actuaes ou desaparecidos recentemente (povos caçadôres e 
pescadores da Oceania, Africa e America, cujo desenvolvimento se atrofiou) que se vão encontrar alguns 
dos traços essenciaes que caracterisam as primeiras tribus humanas que ocupáram a Europa3

O aumento e aprofundamento das averiguações no terreno imporiam outro olhar, já não 
sobre os antípodas ocidentais, mas de carácter introspectivo, debruçado sobre o próprio 
território europeu, buscando nos seus recônditos a perenidade de modos de estar e actuar, 
mergulhando, para tal, no registo folclórico. Uma nova abordagem que, se acautelava a 
constante recorrência a comparações etnográficas obtidas para lá do horizonte geográfico e 
mental europeu, expressava algum do fervor nacional(ista) que impregnava as hostes dirigentes 
das suas principais potências políticas e económicas, ao mesmo tempo que uma determinada 
plêiade de intelectuais empenhada em devolver e/ou acentuar o carisma perdido (e/ou devido) 
às regiões e localidades que habitavam e representavam. Era como se os propósitos legalistas 
registados de modo crescente no seio dos estudos arqueológicos fossem transpostos aos poucos 
para o domínio etnográfico e etnológico. Com uma diferença substancial. A Etnografia poderia 

3 Vergílio Correia, “Lisboa Prehistorica. A estação neolítica da cêrca dos Jeronimos”, A Águia, n.º III, Lisboa, s/e, 
1913, p. 73. Nossos itálicos.
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conferir maior consistência às anteriores reivindicações político-administrativas até então 
suportadas pelos estudos históricos e vestígios arqueológicos. Pois, se estes demonstravam a 
ocupação humana desde o passado mais remoto, aquela corroboraria a sua sobrevivência até à 
contemporaneidade através dos seus legítimos depositários, ou seja, das comunidades viventes 
no mesmo espaço desde tempos imorredouros, que reproduziriam, na essência, e apesar de 
interferências conjunturais, os gestos, as palavras e os sentidos de seus antepassados. De facto,

Recentemente, a magnifica revista allemã Wörther und Sacken publicou um artigo sobre as sobrevivencias 
dos sistemas primitivos de moagem na Europa, apontando a pillage au mortier na Polonia e a trituração 
entre pedras no Egito antigo e na Africa. Era desnecessario ir tão longe. Em toda a nossa Beira esse sistema é o 
adoptado para reduzir o milho a uma pasta boa para a cocção4. Por toda a superficie da Europa, em especial 
nos seus paises meridionaes e do oriente, poderão recolher-se vastissimos monumentos etnograficos cuja 
essencia e motivos ornamentaes continuam ou reproduzem os preistoricos, patenteando-nos assim o fundo 
verdadeiro e primordial da arte popular moderna e iluminando-lhe as origens5

Alertava-se, contudo, para os artifícios de uma atitude análoga adoptada de modo demasiado 
linear, porquanto, na linha de uma abordagem histórico-cultural de foro germânico (vide infra): 

Não se vá porém pensar que a alçada da arte popular atual seja ainda a mesma da preistorica: longe disso. 
Cada ciclo de civilizações, ajuntou qualquer cousa a esse primeiro patrimonio de conhecimentos artisticos. 
[...]. Nela colaboraram todas as idades historicas e anteriores, deixando aqui uma linha, ali uma marca, 
estilisando certas figuras, modificando outras cujo sentido se perdêra. Abreviando: a arte popular deriva 
de um fundo artistico rudimentar primitivo, conservado tradicionalmente nas camadas inferiores dos 
povos, e acrescentado no decorrer dos seculos com elementos simples, tirados da arte geral superior6

Não esqueçamos que, nalguns países europeus, a primeira metade do século XIX 
correspondera a uma (quase) inesperada multiplicação de tratados poligenistas no respeitante 
ao surgimento e desenvolvimento humano, contrariada pela recuperação (por parte de 
antropólogos franceses) do princípio da continuidade hierárquica entre os primeiros 
dos animais e os “últimos” dos homens, uma vez que, também na opinião de intelectuais 
portugueses das primeiras décadas de novecentos, 

se os negros permaneceram até aos tempos modernos na mesma barbara estagnação, e o selvagem neolitico 
branco evolucionou rapidamente para melhor, é que o factor etnico a isso o dispunha; atuando ab 
inicio o facto referido, costumes e vida apresentariam decerto um estado de relativa perfeição, como 
o demonstra entre outros casos a construção das antas, belos monumentos megaliticos que os negros 
nunca se atreveram a levantar7

4 Id., “Lisboa Prehistorica. A estação neolítica da cêrca dos Jeronimos (conclusão) ”, A Águia, n.º III, Lisboa, s/e, 
1913, p. 108. Nosso itálico.
5 Id., “Arte Popular Portuguesa. I”, A Águia, n.º III, Lisboa, s/e, 1913, p. 117. Nossos itálicos.
6 Ibid. Nossos itálicos.
7 Id., “Idolos preistóricos tatuados, de Portugal”, A Águia, n.º III, Lisboa, s/e, 1913, p. 247. Nossos itálicos.
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Legitimava-se, assim, o combate à “heresia” pré-adamita e a crescente desigualdade 
racial e o domínio político europeu sobre territórios exóticos enfileirados na sua trama 
mercantil, razão primeira (e essencial) da sua própria (sobre)vivência. Compreende-se, por 
isso, que se buscasse no facies “etíope” e “peruano” (pré-colombiano), a título de exemplo, 
a correspondência, ou, melhor, a subsistência das características anatómicas observadas nas 
ossadas humanas exumadas nos estratos geológicos mais antigos, com todas as inferências 
e consequências ideológicas e políticas daí decorrentes, especialmente quando a escala 
hierárquica se reportava ao Norte de África. Não só. Ainda que indirectamente, validava-se o 
modelo de sociedade contemporânea assente na industrialização, verdadeira impulsionadora 
da evolução (progressiva) humana desde o seu alvor, como se tentara demonstrar na célebre 
Galérie du travail da exposição universal organizada em 1867 na capital francesa. Tentava-se 
refutar, desta forma, quaisquer contestações ao regime liberal sagrado pelo espírito da livre 
concorrência e do carácter (supostamente) inalienável da intrínseca desigualdade individual 
traduzida na própria disparidade civil, enquanto agrilhoava os estádios culturais a um 
determinismo demasiado mecanicista para conceder espaço à diversidade.

O que não impedia a emergência de diligências no sentido de validar este mesmo colorido 
e a sua importância para o entendimento da Humanidade, como compreenderia o conhecido 
arqueólogo e professor de História da Arte na Universidade de Coimbra, Vergílio Correia 
Pinto da Fonseca (1888-1944), para quem, de um ponto de vista interpretativo mais histórico- 
-cultural (= kossinaniano) do que meramente “industrial” (no sentido da materialidade 
artefactual), as semelhanças observadas no ecossistema e nos processos industriais não 
equivaleriam, necessariamente, a uma origem comum, porquanto, 

um mesmo determinismo explica, sem se recorrer a monogenismos escusados, a paridade dos objectos que 
compõem a ferramenta e armamento habitual das tribus incultas, actuaes e preistoricas. Necessidades 
comuns origináram tipos mais ou menos similares de utensilios e armas; o coup de poing, o machado 
polido e as pontas de silex e rochas congeneres, são objectos comuns a todas as raças ante-historicas 
do Velho e Novo Mundo8

Mas atentemos à forma e ao modo como o Homem era vulgarmente representado na sua 
hipotética pré-historicidade, neste final do século XIX.

O que nos chama desde logo a atenção é a sua contemporaneidade anatómica. Observação 
que, se acaso se coadunaria à imagem dos designados “primitivos actuais”, conformava-se ao 
próprio Criacionismo, por rejeitar qualquer possibilidade de diferenciação anatómica entre 
o Homem actual e os seus antepassados mais remotos. Não surpreendia, por isso, que uma 
segunda via (“Modificacionismo”), encontrada entre o Fixismo e o Transformismo, procurasse 
os traços anatómicos do “Homem fóssil” na bibliografia etnográfica e racial, por se considerar 
ser ainda possível vislumbrá-los isoladamente num ambiente específico que propiciara a sua 
cristalização, pela ausência de contactos com outras comunidades ao longo da sua existência.

8 Id., “Arte Popular Portuguesa. I”, p. 117. Nossos itálicos.
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Por outro lado, constatamos o predomínio de acções claramente relacionadas com 
actividades quotidianas essenciais à sobrevivência do grupo. De facto, seria disso que 
se tratava quase sempre, de um grupo, talvez num reflexo directo dos pressupostos 
sociológicos então preponderantes na sociedade ocidental e, o que seria mais relevante, 
do próprio processo industrial, cujo sucesso (para quem o orquestrava, entenda-se) 
dependia a harmonia vigente entre os seus elementos humanos, aqueles a quem era, no 
fundo, devido. Uma vez mais, as comparações etnográficas confirmariam esta suposição: 
a da verdadeira e coesa articulação de funções assente num profundo sentido e sentir 
solidário (ainda que inconsciente e informal) das populações humanas. Pois, de contrário, 
estabelecer-se-ia o caos, como tantas vezes sucedia, quase numa invocação, ou versão, do 
contrato social iluminista, tão do agrado liberal, para sobrevivência da sua própria agenda 
política. Além disso, e se considerarmos a maioria das datas das ilustrações, verificamos 
que as primeiras foram reproduzidas escassos anos depois da Exposição Universal de Paris 
(1867), onde, pela primeira vez perante um público tão alargado quanto diversificado, 
se dispôs uma multiplicidade de artefactos pré-históricos na Galérie du Travail (vide 
supra), ícone da sublimação do poder da burguesia financeira, comercial e, especialmente, 
industrial, partindo do pressuposto de que o trabalho fora e continuava a ser a matriz do 
desenvolvimento das capacidades inatas do Ser Humano.

Mas destas figurações emanava outra ideia preconcebida assaz interessante, ao mesmo 
tempo que era celebrada junto dos seus leitores de forma algo sub-reptícia.

Era como se, uma vez mais, as comparações etnográficas consolidassem um esquema social 
há muito imposto pela matriz judaico-cristã, isto é, a do apartamento claro e definitivo dos 
papéis exercidos pelos géneros humanos. Um conceito transposto para o domínio dos estudos 
pré-históricos essencialmente por mão do vulgarizador científico Louis Figuier (1819-1894) 
e através dos desenhos do ilustrador francês Émile Bayard (1837-1891), nomeadamente 
ao atribuir ao elemento masculino todas as invenções humanas, desde o fogo à olaria e 
tecelagem, tradicionalmente concebidas como tarefas femininas. Daí que, ao Homem 
competisse conceber e construir os artefactos essenciais à obtenção de alimentos, sobretudo 
através da caça, um acto executado em grupo somente quando se tratava de animais de 
grande porte, enquanto a mulher se circunscrevia ao lar, emergindo como educadora das 
novas gerações, ao sabor do discurso preponderante em pleno século XIX. Era, assim, mais 
raramente representada do que o Homem, de forma quase estática e em segundo plano, 
acocorada ou reclinada, consoante as tarefas domésticas pelas quais velava, numa atitude 
que diríamos submissa perante o género oposto. Ainda que indirectamente, era como se 
tentasse fundamentar e validar os pressupostos sociais e familiares contemporâneos através da 
observação das raízes mais profundas da História substanciadas na comparação etnográfica. 
Projectava-se, deste modo, na figuração do quotidiano pré-histórico o exemplo imposto 
por uma sociedade ocidental em vésperas e saída do primeiro grande conflito mundial (que 
acentuara as interrogações acerca da agressividade latente do ser humano), como transparecia 
amiúde na cinematografia norte-americana, ao mesmo tempo que se inferiria a pré- 
-historicidade a partir de particularidades actuais:
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A ethnographia comparada auctorisa a conjecturar qual fosse um dos empregos: assim como o selvagem 
contemporaneo cobre o corpo de tatuagem variegada, auxiliando-se de saes de ferro, é de crêr que 
tambem o homem da idade da pedra procedesse da mesma fórma9

O que não deixava de beneficiar os próprios estudos arqueológicos, ao conceder-lhes o 
reconhecimento generalizado e (sobretudo) institucional, há muito clamado pelos especialistas, 
por ser fundamental à sua afirmação e crescimento enquanto ciência. Na sua ânsia de alcançar a 
realidade social pré-histórica, os investigadores mais não faziam do que revesti-la dos códigos que 
os socializavam na actualidade, entendendo-os como os únicos passíveis de conferir coerência 
e sentido a uma autêntica e concertada vivência humana, sem espaço a outros arquétipos que 
não o enraizado na cultura helénica. Não admira, pois, que encontremos, no cerne dos seus 
inúmeros questionamentos, problemáticas centrais do pensamento contemporâneo, como 
a existência de um sentimento verdadeiramente religioso nos primórdios humanos. Ainda 
assim, surgiam, conquanto de maneira esporádica e isolada, tentativas de equivaler o exercício 
masculino ao feminino, possivelmente inspiradas no movimento sufragista que ia morosamente 
ganhando terreno e simpatizantes, apesar da adversidade generalizada condicionada pelo credo 
religioso dominante. Mas aquele era um posicionamento amplamente divulgado, em especial 
durante as exposições universais, essas autênticas feiras das vaidades oitocentistas e produtos 
do novo signo industrial, onde se reproduziam, à escala natural, cenas do suposto quotidiano 
pré-histórico, recorrendo (quantas vezes) aos paralelismos etnográficos. Isto, quando não eram 
utilizados exemplares vivos dessas mesmas comunidades, vitrificando as suas actuações diárias, 
como se de um parque antropológico vivo se tratasse, para gáudio dos “iluminados” europeus 
do presente que os analisavam como elementos de uma quase mirabilia, posto que naturae.

Até porque, nas ilustrações referentes a um dos actos mais problematizados da História 
da Arqueologia de finais de oitocentos, princípios de novecentos, em particular pelas suas 
implicações religiosas, como era a Arte rupestre, sobretudo a pintura parietal, eram as figuras 
masculinas a dominar de novo. Como se a capacidade criativa (aliada a funções xamanistas) 
fosse uma prerrogativa sua, proporcionada pelo espaço e tempo que auferiam, enquanto os 
elementos femininos perpetuavam os infindáveis actos de sobrevivência quotidiana desligados 
da caça, comportamento de contornos (presumivelmente) mais viris.

Entretanto, a imagem de uma pré-historicidade, quase a raiar os campos elísios, cedo cedeu 
lugar a um tempo de agressividade, de luta permanente pela sobrevivência, bem contrária à ideia 
idílica e idealizada de uma suposta idade de ouro que muitos pretendiam materializada no viver 
dos chamados “primitivos actuais”. Era, porém, uma imagem adaptável à teoria evolucionista, 
à luta pela perenidade e ao darwinismo social de Herbert Spencer (1820-1903), à lei, enfim, 
do mais forte, à sobrevivência dos mais aptos em conformidade com uma sociedade industrial 
implacável para com os menos avisados. Enquadrar-se-iam neste últimos parte expressiva das 
tribos africanas, consideradas enquanto fossilizações desse passado remoto, ao mesmo tempo 
que se mergulhava a contemporaneidade na sua essência mais arcaizante.

9 José Fortes, “Vasos em forma de chapeu invertido”, Portugalia, t. II, fascs. 1-4, Lisboa, 1905-1908, p. 13. Nossos 
itálicos.
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Ainda assim, pontuava a anterior imagética, quase sempre apoiada em comparações 
etnográficas, especialmente retiradas de índios da Amazónia e de aborígenes australianos 
(com os quais se estabeleciam frequentes paralelos ao Homem de Neanderthal – vide infra –, 
exemplificando as chamadas “raças inferiores”) supostamente em vias de extinção face à 
ascendente civilização ocidental e aos conceitos raciais então prevalecentes, e no seio dos 
quais existiram conflitos tão latentes e evidentes. Na verdade, não seria mera casualidade que 
os lanos de agressividade primitiva se rebuscassem em acções anacrónicas, agrestes e brutais 
dos neandertais, como se ilustrassem a fortuna de uma sociedade destituída dos códigos e dos 
sistemas de (auto)regulação conquistados (senão impostos) pelo mundo ocidental, em particular 
com o advento cristão. Era como se rememorassem as imagens clássicas e, sobretudo, medievais 
do homem selvagem deambulando à margem das malhas da sociabilidade aceite como matriz de 
conduta pessoal (tal como indigentes contemporâneos), a exemplo dos blemmyae (homo ferus), 
erráticos e monstruosos habitantes dos desertos líbios, na tradição plinioniana de memória 
homérica retomada pelos bestiários mediévicos e coevo pensamento filosófico e teológico. 
Um arquétipo onde beberam os ilustradores de “trogloditas” de finais de oitocentos, inícios 
de novecentos, antes que assomassem as primeiras tentativas científicas de fixar graficamente 
o Homo neanderthalensis, fruto do desenvolvimento das disciplinas envolvidas no seu estudo. 
Permaneceria, todavia, à margem do curso evolutivo humano, continuando envolto numa 
imagem cerrada de proscrição, quantas vezes caricaturada pelo discurso vitoriano, numa súmula 
estereotipada transposta para um dos meios de divulgação mais aclamados do alvor do século, 
o cinema. Era, assim, oficializada no imaginário colectivo, do qual seria difícil desarreigar.

Não só. Com a diversidade de viagens encetadas por europeus e norte-americanos, as 
comparações etnográficas alargaram o seu raio de actuação geográfica e, por inerência, cultural. 
Ilustrou-se a pré-historicidade europeia inspirada em registos etnográficos de esquimós, 
considerados, à semelhança dos índios ameríndios, despidos de combatividade e vivendo em 
harmonia com a Natureza, numa espécie de reminiscência do pré-romântico beau sauvage de 
filiação rousseauniana (embora inspirado em exemplos anteriores, especialmente no encalço 
das navegações quinhentistas), um dos dois paradigmas etnográficos (a par do “oriental”) da 
era colonial. Não admira que, para a temática da capacidade artística, se reconhecesse, entre 
nós, no início do século XX, que, 

Observar-se-há ainda que as scenas de caça de flagrante verdade, tambem representadas sobre objectos 
amuleticos, cujos motivos e caractéres se encontram semelhantemente nos quadros dos artistas 
magdalénenses, repetem-se nas composições do genero entre eskimós, australianos, boschimanos, indios 
americanos, e outros, e constituem o assumpto fundamental das lendas e mythos d’estes povos totemistas. 
E applicando respectivamente a um e outro caso a observação comparativa, não temos mais do que seriar 
todos estes documentos que se nos antolham homogeneos, como termos de uma vasta formula totemica, 
velha theoria que agora renasce com mais vigor, sobre os estudos progressivos da ethnographia comparada10

10 Ricardo Severo, “Notícia da Estação Romana na Quinta da Ribeira em Tralhariz”, Portugalia, t. I, fasc. 1-4, 
Figueira da Foz, Sociedade Arqueológica, 1903, 177. Nossos itálicos.
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Como já sublinhámos (vide supra), grande parte das ilustrações reflectia bem o poder do 
Criacionismo na sociedade de então, fortalecido pela conjectura monogenista do desenvolvimento 
cultural. Nem poderia ser de outra forma. Se descendíamos do mesmo par, não havia lugar à 
pressuposição poligenista, antes explicando-se a presença dos mesmos fenómenos em diferentes 
partes do Globo pelo difusionismo, quando não migracionismo. Sobretudo quando a questão 
central teria deixado o cepticismo setecentista sobre a possibilidade dos símios comporem uma 
variedade do género humano. Uma revisão emanado do reputado naturalista francês Georges 
Louis Leclerc, Conde de Buffon (1707-1788), ao contrariar as hipóteses colocadas nesse sentido 
pelo filósofo francês Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) com a dissemelhança anatómica entre 
o orangotango e o Homem. Apesar disso, o Evolucionismo (em antítese ao Transformismo) 
ganhava partidários na comunidade científica, mormente a partir dos trabalhos de Charles 
Robert Darwin (1809-1882), os mesmos a recuperarem a sugestão do médico e filósofo 
napolitano quinhentista Lucilio Vanini (1585-1619), embora num contexto mais adequado à 
sua ampla discussão proporcionado pela recolha de fósseis por toda a Europa industrializante.

Apesar das formulações traçadas por cientistas da envergadura do médico e naturalista sueco 
Carolus Linnaeus (ou Von Linné) (1707-1778) acerca da eventual proximidade entre humanos e 
símios (embora com a excelência daqueles a evidenciar-se na capacidade de transmissão cultural), 
de forma a explicar o plano subjacente à Criação divina, preponderava a posição do anatomista 
francês Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert, Barão de Cuvier (1769-1832). O enorme 
prestígio que desfruía entre os pares retardou o seu reconhecimento definitivo - em razão da 
sua inabalável crença no dilúvio bíblico - e, por consequência, a afirmação da jovem disciplina 
pré-histórica, apenas oficializada naquele que é conhecido na historiografia da especialidade 
como annus mirabilis (1859) do pensamento e prática arqueológica. Fundava-se, então, a 
referencial Société d’Anthropologie de Paris (à qual se associaram académicos ingleses e, com eles, o 
conhecimento e a vasta experiência entretanto adquirida no terreno), na sequência da adopção dos 
estudos do escritor e arqueólogo francês Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes (1788-1868), 
nomeadamente no referente à associação de ossadas de espécies extintas a artefactos executados 
em sílex. Mas também no seguimento do empenho e interesse pessoal de individualidades 
tão influentes quanto as do arqueólogo francês Édouard Lartet (1810-1871) e do naturalista 
francês Étienne Geoffrey Saint-Hilaire (1772-1844), num momento em que se atenuava a força 
dogmática da hipotética autenticidade e prioridade metafísica sobre a existência e acção humana, 
renovando-se a curiosidade intelectual pelo passado mais remoto da Humanidade. Entrara- 
-se, porém, num universo repleto de questionamentos espelhados na tentativa envidada pelos 
correligionários do professor de Antropologia no Musée National d’Histoire Naturelle e director 
da supracitada Société (vide supra), Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau (1810-1892), 
para demonstrar a essência de um reino humano diferenciado do animal.

Seria, porém, necessário aguardar décadas e errar longamente para que as convicções de 
investigadores mais audazes e visionários ganhassem coerência e se materializassem, mercê, 
em boa medida, da identificação de vestígios osteológicos como pertencendo ao Homem de 
Cro-Magnon (representante do Homo sapiens sapiens), oficialmente ocorrida em 1868, anos 
depois (1856) do descobrimento de um exemplar do Homem de Neanderthal. Estes factos 



84

Sociedade de Geografia de Lisboa

suscitaram vivas polémicas num congresso reunido em Kassel no ano seguinte, apesar da 
forte convicção do professor e profundo adepto do evolucionismo, Hermann Schaffhausen 
(1816-1893), de que revelariam a natureza animal do Homem. Uma ideia contestada com 
veemência pela autoridade científica do patologista, antropólogo e arqueólogo alemão Rudolf 
Virchow (1821-1902), até que, em 1864, um colaborador do geólogo escocês Charles Lyell 
(1797-1875) o baptizou de Homo (sapiens) neanderthalensis, enquanto eram trazidos à luz do 
dia e do conhecimento dos homens exemplares congéneres noutros recantos europeus.

Enquanto isto, iniciavam-se as buscas, na linha darwinista, do “elo perdido” que permitisse 
confirmar a filiação do Homem aos Símios (apesar da ocorrência do fraudulento “Homem de 
Piltdown”, em 1912), intensificando-se viagens a paragens exóticas, aos antípodas europeus, em 
busca dessa ligação entre tribos de “primitivos actuais”, num quase jogo de espelhos entre o 
passado e o presente, entre o primitivo e o “selvagem actual”, termo utilizado com recorrência por 
especialistas11, a par do “incivilizado”12, como se este fosse o representante contemporâneo daquele. 
Pretenderiam encontrar aquele “elo” cristalizado na fisionomia, no modus vivendi e faciendi dessas 
comunidades de caçadores-recolectores, enquanto o biólogo e filósofo alemão Ernst Heinrich 
Haeckel (1834-1919) idealizava os jardins paradisíacos no sudeste asiático, numa anamnese bíblica 
agora transposta para as teorias difusionistas. Uma teoria reforçada, por instantes, pela descoberta 
(1891) do Anthropopithecus alalus/Pithecanthropus erectus (= “Homem-Macaco”, consolidando a 
teoria da ascendência símia do Homem) na Ilha de Java, graças ao anatomista e militar holandês 
Marie Eugène François Thomas Dubois (1858-1940) e à identificação do Sinanthropus pekinensis 
(1929), ambos pertencendo ao Homo erectus, contraditando, assim, o biólogo britânico Thomas 
Henry Huxley (1825-1895) e de Ch. Darwin quanto à origem africana do género humano.

O reconhecimento definitivo da pré-historicidade humana ficou, contudo, a dever-se, em 
grande parte, à determinação de personalidades marcantes da historiografia arqueológica como a 
do antropólogo e pré-historiador francês Gabriel de Mortillet (1821-1898), ateu convicto e feroz 
adversário da Igreja. Razões bastantes para questionar a antiguidade do Homem de Cro-Magnon 
(defendendo, embora, o Terciário), por não conceber a prática de enterramento no Paleolítico pelas 
implicações teológicas. Não obstante, a proximidade ao Homem actual, quando comparada à do 
Neanderthal, satisfaria a autoridade e o orgulho francês abalados com a derrota no conflito franco- 
-prussiano. Era, em todo o caso, causídico de uma fase neanderthalense na linhagem humana, 
segundo uma perspectiva progressiva, controlava, todavia, os destinos do Congresso Internacional 
de Antropologia e Arqueologia Pré-histórica e da revista Matériaux pour servir à l’Histoire Positive 
et Philosophique de l’Homme, uma designação clarividente das idiossincrasias subjacentes. Mas o 
seu ascendente constrangeria as franjas mais conservadoras dos estudos versados sobre o passado 
remoto da Humanidade. Não surpreenderia, pois, que o esqueleto de um Neanderthal em La 
Chapelle-aux-Saints (1908) fosse enviado, a instâncias do “decano” dos pré-historiadores franceses, 
o sacerdote Henri Édouard Prosper Breüil (1877-1961), não para análise laboratorial dos seus 
discípulos, mas ao geólogo, paleontólogo e antropólogo Marcellin Boule (1868-1942) que o 

11 Vergílio Correia, “Lisboa Prehistorica. A estação neolítica da cêrca dos Jeronimos”, p. 73.
12 Id., “Arte Popular Portuguesa. II”, A Águia, n.º IV, Lisboa, s/e, 1914, p. 99.
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reconstruiu e classificou, não como subespécie do Homo sapiens, mas como espécie independente, 
o Homo neanderthalensis, antecipando o modelo “pré-sapiens”, conferindo-lhe traços de brutalidade 
e afinidades simiescas amplamente reproduzidos em dioramas, um dos meios de vulgarização de 
conhecimentos mais populares de toda a Europa e da América do Norte.

A questão do Homo neanderthalensis e do Homo sapiens expressava, porém, uma problemática 
bastante mais profunda do que a sua notória diferença anatómica. Esta aproximação (ou 
talvez conquista) reflectiu-se nas imagens despontadas sobre o período pré-histórico, onde, 
apesar de ainda preponderarem os esquemas anteriores, o Homem anatomicamente distinto, 
embora com instrumentos relacionados fruídos à semelhança do observado entre “primitivos 
actuais”, desmerecendo estes ao posicioná-los num mesmo patamar evolutivo. Referimo-nos, em 
concreto, ao facto de ilustrarem dois campos opostos de crenças e convicções científicas quanto 
à primitividade humana. De um lado, os evolucionistas, para quem o Homem de Neanderthal 
era somente uma fase do progresso humano de um ponto de vista essencialmente endógeno. 
Do outro, os que comungavam da Criação divina, rejeitando a filiação directa do Homo sapiens 
sapiens no Homem de Neanderthal, olhando, tal como as Sagradas Escrituras, para o Oriente 
como foco de emergência e irradiação, para Ocidente, do verdadeiro (e único) antepassado do 
Homem actual, o Homo sapiens, ou Homem de Cro-Magnon. Adoptavam, os últimos, o esboço 
exógeno no migracionismo implícito no ex oriente lux representado, de algum modo, na Arca de 
Noé, legitimando, conquanto indirectamente, reclamações europeias sobre termos levantinos.

Independentemente destas considerações, se não fossem os registos etnográficos de meados 
oitocentistas e dos inícios de novecentos, a Arqueologia e, em particular, a Arqueologia Pré- 
-histórica não alcançaria o estatuto obtido, pelo menos de forma tão célere, mesmo que atribulada 
pelas consequências psicológicas e ideológicas que a sua aceitação carreava. Apesar das críticas 
que poderíamos hoje lançar a estes paralelismos etnográficos (quantas vezes demasiado lineares), 
devemos contextualizá-los, entendê-los como produto do desenvolvimento filosófico e científico, 
reconhecendo os esforços empreendidos para dar sentido e corpo a artefactos descobertos, sempre 
com o propósito de afirmar a existência de um período tão vasto quanto enigmático, como era 
o da Pré-história, longe de qualquer memória ou arquivo europeu. Contudo, à medida que se 
afastavam de uma abordagem evolucionista e se aproximavam de uma apreciação histórica, os 
arqueólogos focalizaram-se na análise rigorosa da estratigrafia para aferir mutações culturais e 
cronológicas internas, secundarizando, gradualmente, as permanentes comparações etnográficas, 
sem as obviar em definitivo, sobretudo quando a pré-historicidade continuava a intrigar e a povoar 
a fantasia europeia:

Entre os lixos pré-históricos que cada dia se desenterram, muitas vezes se encontra um pedaço de dente de 
mamute, onde algum ousado artista, que floresceu há duzentos mil anos, gravou uma imagem da Lua, ora 
redonda como um escudo, ora arqueada como um batel. São rudimentos de almanaques. É o homem hirsuto, 
ainda sem alfabeto, quase sem linguagem, que do fundo da toca onde come crua, como uma fera, a carne 
das feras, observa espantado as viagens dos astros, e com uma lasca de pedra tenta fazer o seu almanaque13

13 Eça de Queiroz, Notas contemporâneas, Lisboa, Edição «Livros do Brasil», s/d, p. 381.
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Porque, na verdade, e retomando concepções setecentistas, haveria que espiritualizar a 
materialidade dos objectos14, no sentido em que urgia (re)humanizar os materiais exumados, 
recuperando (reconstituindo) as almas que os conceberam, executaram, fruíram e legaram.

Lisboa, Dezembro de 2005
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Conistórgis = Medellín ?
Observações Críticas a Uma Hipótese Recente

Augusto Ferreira do Amaral

1 - Introdução

Há poucos anos, o Prof. Jorge de Alarcão, afastando-se da communis oppinio, por si próprio 
até então compartilhada, propôs:

a) - que os Cónios eram povo diferente dos Cinetes;
b) - que os Cónios tinham o seu assento em plena Extremadura espanhola;
c) - que Conistorgis, a cidade mais importante dos Cónios no séc. II a.C., era a actual 

Medellín em Espanha, pequeno povoado a cerca de 30 km, em linha recta, a leste de Mérida.1

Não deixou porém de reconhecer: «Outros poderão olhar as coisas doutra forma e verão o 
que nós, distraídos ou menos informados, não teremos talvez visto. Outros corrigirão o que 
mal pensado tiver sido; dirão, de coisas que dissemos, que não podem ter sido assim e farão 
história mais lúcida e mais credível. Conhecer é um processo dialéctico: para que alguém diga 
a verdade é por vezes necessário que outro, antes, tenha errado.»2

Fazendo minhas as palavras do ilustre catedrático e seguindo a sua sugestão, proponho-me 
contradizer aquelas propostas.

Ao fazê-lo, aproveitarei para alargar a crítica a trabalhos recentes do Prof. Almagro-Gorbea3 
que, apoiado nas referidas hipóteses de Alarcão, desloca para a Extremadura espanhola o 
centro de criação e irradiação da escrita peninsular pré-romana, nela filiando, ao que parece, 
a escrita do Sudoeste. Se Conistorgis era a actual Medellín, torna-se minimamente aceitável 
a hipótese de que a primeira civilização da Península Ibérica e das primeiras do Continente 
europeu, despontou, não no Baixo Alentejo e Algarve, como creio que efectivamente 
aconteceu, mas sim no interior da Extremadura espanhola. E daí teria sido levada aos confins 
sudocidentais da Península, ou seja, ao território do sul de Portugal.

Por outro lado, a localização de Conistorgis em Medellín teria também como efeito um 
significativo desvio, para leste, da sede dos Lusitanos, retirando de território hoje português as 
raízes da longa tradição de luta pela independência que é atribuída àquele povo, subalternizando 
o papel dos habitantes localizados na faixa mais ocidental da Península Ibérica e fazendo de 
Viriato, avant la lettre, não um português mas um espanhol.

1 ALARCÃO, Jorge de, “Novas perspectivas sobre os Lusitanos (e outros mundos)”, in Revista Portuguesa de 
Arqueologia, Lisboa, vol. 4, nº 2 (2001), pp. 335-338
2 ibidem, p. 344
3 Sobretudo ALMAGRO-GORBEA, Martín, “Medellín – Conisturgis: reinterpretación geográfica del Suroeste de 
Iberia”, in Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, Lisboa, série 126ª, nºs 1-12 (2008), p. 93; mas ver ainda “La 
colonización de la costa Atlântica de Portugal: Fenicios o Tartesios?”, in Palaeohispanica, Zaragoza, nº 9 (2009), pp. 
113-142 (em colaboração com Mariano Torres Ortiz; e “La colonización Tartésica: toponímia y arqueologia”, in 
Palaeohispanica, Zaragoza, nº 10 (2010), pp. 187-199
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É que um dos principais argumentos para sustentar a origem geográfica “portuguesa” dos 
Lusitanos, assenta no trecho de Apiano em que o autor clássico revela que, alguns anos antes 
da liderança de Viriato, quando o chefe deles, Caucaino, os conduziu à primeira resistência 
contra o invasor romano, os Lusitanos atravessaram o Tejo, invadiram a terra dos Cónios e 
capturaram Conistorgis.4 Sendo Conistorgis situada no Alentejo português, tal inculca que a 
sede dos Lusitanos seria a norte do troço português do rio Tejo. Mas se, como pretendem 
Alarcão e Almagro, fosse situada em Medellín, então o ponto de partida dos Lusitanos não seria 
em território hoje português, mas sim em alguma região montanhosa da Espanha central.

Proponho-me então responder às seguintes questões:
- Os Cónios eram os mesmos que os Cinetes ?
- Onde habitavam ?
- Onde se situava Conistorgis, a cidade que pelo menos em meados do séc. II a.C. era a 

mais importante dos Cónios ?
- A que povos estavam associadas as culturas orientalizantes que existiram no 1º milénio 

a.C. no sul e sudoeste da Península Ibérica ?

2 - Os Cónios eram os mesmos que os Cinetes ?

Até há poucos anos era predominante a identificação dos Cónios com os Cinetes e quase 
consensual a sua localização no Baixo Alentejo e Algarve.

Alarcão, depois de, numa primeira fase, se inclinar para pôr em dúvida a dita identificação,5 
veio pouco mais tarde a afirmar a tese de que eram povos diferentes.6

Elenquemos as referências em autores clássicos a quaisquer dos dois etnónimos.
- Heródoto (c. 425 a.C.)
Kunhsioisi (Künésiosi)
- Herodoro (fins do séc. V a.C.)
Kunhticon  (Künéticon)
Kunhtes (Künétes)
Kunhsioi (Künésioi)
Kunhtas (Künétas)
- Políbio (c. 140 a.C.)
Koniois (Koniois)
- Estrabão (fins do séc. I a.C.)
Kouneon (Kúneon)
- Mela (c. 50 d.C.)
Cuneus
Cuneo

4 ARAÚJO, António de Sousa / e CARDOSO, José, História das guerras da Ibéria de Apiano, Braga, p. 80, e APPIAN, 
Appians’s Roman History, Cambridge (Massachusetts) e London , Loeb, vol. I, 227
5 ALARCÃO, Jorge de,“Etnogeografia da fachada atlântica ocidental da Península Ibérica”, in Paleoetnología de la 
Península Ibérica, ed. Martín Almagro-Gorbea e Gonzalo Ruiz Zapatero), Complutum, Madrid, n.os 2-3 (1992), p. 339
6 ALARCÃO, Jorge de, “Os círculos culturais da 1ª Idade do Ferro no Sul de Portugal”, in La Hispania Prerromana, 
ed. Francisco Villar e José d’Encarnação, Salamanca, 1996, p. 23
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- Plínio o velho (c. 50 d.C.)
Cuneus
- Apiano (c. 150 d.C.)
Kouneous (Kúneus)
- Hipólito (princípio do séc III d.C.)
Konnioi (Konnioi)
- Avieno (c. de 350 d.C.)
Cynetum
Cyneticum
Cynetas
Estêvão de Bizâncio (séc. VI d.C.)
Kunhticon (Künéticon)
Kunhtes (Künétes)
Kunhsioi (Künésioi)

2.1 – Desde logo é de sublinhar que entre as palavras Cynetes e Conioi há grande semelhança.
O radical oscila apenas, em latim, entre Cyne- e Cune- (Cine- e Cune-);e, em grego, entre 

Kunh-, Kune-, Koune-, Koni- e Konni (Küné-, Küne-, Kune-, Koni- e Konni-).
O y usado nos textos latinos deriva provavelmente, por cópia, do ipsilone grego, cujo valor 

fonético era /ü/, intermédio entre o /i/ e o /u/ latinos. Confundia-se portanto, facilmente, com 
o /u/. Assim se compreende que o nome Lusitanen (Lüsitanen) grego tenha dado em latim, 
não só o Lusitania, mas também o Lysitania.

Por outro lado, a vogal que se segue ao n, oscila apenas entre o /e/ longo, o /e/ breve e o /i/, 
sons todos eles muito próximos.

A variação dos sufixos (–esi / -etes por um lado, -ioi /–eous pelo outro) não é suficiente para 
abrir uma distinção profunda entre os povos. Pode quando muito inculcar dois ramos do mesmo 
povo. Mas nem essa conclusão é imperiosa quando, como é o caso, os dois diferentes tipos de 
sufixos nunca são empregues no mesmo trecho, nem sequer na mesma época.

Nem se invoque a distinção entre Túrdulos e Turdetanos (Turduli e Turdetani). Na própria 
Antiguidade não era consensual que estes fossem etnias diferentes, como nos diz Estrabão. Mas, 
ainda que o fossem, ninguém tem dúvidas de que eram muito próximas.

A estreita semelhança dos dois nomes Cynetes (ou Cynetas) e Conioi torna preferível, portanto, 
a conclusão de que serviram para designar o mesmo povo ou, quando muito, dois ramos, entre 
si próximos, dum mesmo povo.

2.2 - Em segundo lugar, tudo indica que os nomes Kouneus e Konioi são equivalentes e que os 
seus radicais Koun- e Kon- intertrocáveis.

Com efeito, é Apiano quem diz que a grande cidade dos Kouneous era Konistorgis. É irrecusável 
que a estreita semelhança dos dois nomes, o do etnónimo e o do topónimo, não pode ser simples 
coincidência; ou seja, que a cidade se chamava Konis-, exactamente porque era dos Kouneous.

Por outro lado Kouneous em grego é foneticamente quase equivalente a Cuneus em latim.
Daí que a explicação referida por Estrabão e Mela para esta designação latina – a de provir da 
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forma de “cunha” do território em causa – deva ser levada à conta de fantasia etimólogica, pecha 
em que ao longo de milénios e até hoje muitos eruditos e amadores sempre incorreram, por 
deficiente conhecimento da linguística histórica.

Além disso ocorre uma inverosimilhança geográfica – a de fazer corresponder a uma forma de 
“cunha” o território de todo o Algarve e Baixo Alentejo interior. É que o ager Cuneus, nas fontes 
que o referem, não era a ponta de Sagres, mas sim o interland, de Faro para sotavento. E este está 
longe de apresentar aquela forma.

Ora se, como é evidente, o etnónimo Koniois equivale aos que aparecem sob a forma grega 
Kouneous, então a localização que as fontes antigas dão para estes – o sul de Portugal, incluindo 
o Algarve - vale para aqueles. Segue-se que os Kynetes, que habitavam o mesmo território que 
os Kouneous, habitavam o mesmo território que os Koniois. Ou seja, que estamos a falar do 
mesmo povo.

A península Ibérica no tempo de Sertório, segundo Schulten

3 - Onde habitavam os Cónios ?

Pouco tempo decorrido sobre a declarada adesão à ideia da distinção entre Cónios e Cinetes, 
veio Alarcão formular a tese de que os Cónios tinham o seu território na Extremadura espanhola7.

Vejamos então quais os fundamentos que invocou para tão drástico desterro dos Cónios para 
fora do território português.

7 Revista Portuguesa de Arqueologia, nº 4 (2001), pp. 335 a 338
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1º) - Políbio afirmou que, ao tempo em que os Romanos invadiram a Península 
Ibérica, o cartaginês Magão tinha as suas tropas no território dos Konioi, para cá 
(entos) das Colunas de Hércules.

2º) - Tito Lívio confirmou essa localização de Magão ao afirmar que este estava in 
mediterranea maxime supra Castulonensem saltum.

3º) – Apiano escreveu que Serviliano invadiu a Baeturia, depois conduziu as suas 
tropas para o território dos Kouneoi e atacou os Lusitanos.

4º) – Apiano escreveu também que Galba, derrotado pelos Lusitanos, se refugiou 
em Carmona e, depois de aí ter reunido os fugitivos, avançou para o território dos 
Kouneoi e passou o inverno em Conistorgis.

Analisemos criticamente estes argumentos.
3.1 – Conforme a tradução inglesa da edição Loeb (traduzida do inglês por mim, para 

português), o trecho de Políbio é como segue:
«Magão, ouviu ele [Cornélio Cipião], estava colocado no lado de cá dos pilares de Hércules 

no território do povo chamado Conii».
Para Alarcão, se as tropas de Magão se achavam então para cá das Colunas de Hércules (isto 

é, do estreito de Gibraltar), a região dos Cónios situava-se em pleno território hoje espanhol 
e em longitude inferior à de Gibraltar.

Parte do princípio, portanto, de que a preposição que relaciona a situação das tropas de 
Magão com as colunas de Hércules, no texto original de Políbio, era mesmo entos (entos), 
que em grego queria dizer “para cá de”.

Sucede que conceituados tradutores e comentadores de Políbio corrigiram no texto a 
palavra entos para ektos, que tem significado contrário daquele: traduz-se por “além de”.8

3.1.1 - Desde logo se diga que o eventual erro de cópia da palavra em causa é aqui 
francamente admissível, pois consistiria apenas na substituição duma simples consoante 
por outra, para mais tratando-se de consoantes formalmente muito parecidas entre si (n e 
k), tendo ambas as palavras igual função sintática e sendo qualquer delas semanticamente 
possível no texto em questão.

3.1.2 - Avancemos um pouco mais. Faz muito menos sentido, no contexto, a locução 
prepositiva “para cá de” do que a sua contrária “para lá de”.

O autor escrevia a leste da Península Ibérica. Políbio era grego, vivendo em Roma ao tempo 
em que escrevia a sua História.

Mas o seu objectivo era esclarecer a localização geográfica das tropas de Magão. Ora, não se 
vê que servisse para tanto a indicação de que estava para cá das Colunas de Hércules. A quase 
totalidade dos factos que registava passava-se, para ele, para cá das Colunas de Hércules. Seria 
quase um truísmo, que nada acrescentaria de interesse para uma mínima localização geográfica, 
dizer que as tropas de Magão se situavam para cá das referidas colunas. Truísmo que, de resto, 
ele não usou em mais nenhuma das localizações que aponta na sua obra conhecida.

8 WALBANK, F. W., A historical commentary on Polybius, vol. II, Oxford, 1967 (reimpressão de 1984), p. 202, 
citando também Schweighaeuser e M. C. P. Schmitt; e ver a nota de FOULON, Eric, Polybe, Paris, Les Belles Lettres, 
2003, p. 55
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3.1.3 - Só é verosímil, no contexto, que ele mencionasse as Colunas de Hércules desde que 
para assinalar uma localização fora do comum da sua narrativa.

Assim, a expressão “para cá das Colunas de Hércules” apenas poderia ter uma de duas 
finalidades:

- ou necessitava dela para indicar que os Cónios, tinham o seu território de ambos os lados 
das ditas Colunas, sendo a que se situava para cá delas a que no trecho em causa ele tinha em 
mente;

- ou para indicar um grande distanciamento das tropas daquele comandante cartaginês em 
relação ao mundo melhor conhecido por si e pelos seus leitores.

Se foi o segundo caso, o texto original teria de ser “para lá das Colunas de Hércules”.
Se foi o primeiro caso, então segue-se mesmo assim que, segundo Políbio, a parte mais 

significativa, a mais conhecida, a que habitualmente definia o território dos Cónios, se situava 
para lá dessas Colunas. Senão não teria necessidade de referir que o território dos Cónios no 
qual se haviam aquartelado as tropas de Magão era para cá das ditas colunas.

Ou seja, ainda nesse caso, se a proposição usada por Políbio foi, na realidade, entos, 
segue-se mesmo assim a conclusão de que a parte mais representativa do território dos 
Cónios se situava para lá das Colunas de Hércules.

3.1.4 - No entanto, nem é essa a hipótese que se apresenta como mais verosímil.
Com efeito, logo a seguir à frase citada, acrescenta Políbio que Magão estava então a não 

menos de dez dias de marcha de Nova Cartago.
Pouco mais adiante revela que, na sua marcha por terra, da foz do Ebro até Nova Cartago 

(Cartagena), o comandante romano Cornélio Cipião demorou sete dias a chegar a esta 
cidade. Trata-se duma marcha apressada, chamada então expedita9; mas, para os raciocínios 
de Cipião, só podia ser essa a bitola válida para o cálculo da marcha dum exército em grande 
pressão. E o certo é que representa uma média ligeiramente superior a 55 km por dia.10

Daí que, na óptica de Cipião e de Políbio, dez dias de marcha representassem, em condições 
análogas às do itinerário da foz do Ebro a Nova Cartago, mais de 550 km.

Sucede que Gibraltar e Cartagena distam em linha recta cerca de 410 km. Mesmo aplicando 
uma taxa média de encurvamento de 20%, que é muito elevada,11 o itinerário entre um e 
outro local não chegaria aos 500 km.

Logo, não faz sentido que Políbio estivesse a localizar as tropas de Magão para cá das 
Colunas de Hércules.

9 Ver GOLDSWORTHY, Adrian, The complete Roman army, London, 2003, p. 171
10 LANCEL, Serge, Hannibal, Fayard, 1995, p. 226, considera errada a mencionada extensão e, por isso, a velocidade 
desta marcha. Não vejo razões para tal. 55 km por dia de progressão para o exército romano, em marcha apressada, 
é perfeitamente plausível. Um soldado era treinado para fazer, a marchar, 30 km em 5 horas (GOLDSWORTHY, 
ob. cit.), e é seguro, por exemplo, conforme Tito Lívio, que em 214 a.C. o pretor Marcellus conduziu as suas tropas 
de Cales a Suessula, na Campânia, num só dia, num itinerário superior a 55 km, pois esta era a distância em linha 
recta e apesar de ter tido de atravessar o rio Volturnus, que atrasou essa marcha - LIVY, History of Rome, Cambridge 
(Massachusetts) e London , Loeb, XXIV, XIII, 9, vol. VI, p. 216
11 Ver o interessante estudo de LOPES, Luís Seabra, “Itinerários da estrada Olisipo – Brácara”, in O Arqueólogo 
Português, Lisboa, série IV, vols. 13/15 (1995-1997), p. 322
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3.1.5 - Há mais, porém. Quando se diz que certo território está para cá de certo ponto 
geográfico, pressupõe-se que este território se interpõe mais ou menos entre o observador e 
o ponto em causa. Ora só um observador situado em Portugal, na Galiza ou numa estreita 
faixa extremenha limítrofe do território português (ou na Irlanda!) poderia então dizer que 
Medellín estava para cá das Colunas de Hércules. Quem, claramente, não pode fazê-lo é 
quem se encontra a leste de Medellín.

3.1.6 – Ainda mais decisivo é que Gibraltar se encontra na longitude de 5º 20’. Quer dizer, 
para que o território típico dos Cónios pudesse estar, para Políbio, para cá das Colunas de 
Hércules, seria necessário que a sua longitude fosse inferior a 5º 20‘.

Mas, infelizmente para a hipótese de Alarcão, não é esse o caso de Medellín, nem da região 
imediatamente a montante desta povoação. A longitude de Medellín é quase 6º (exactamente 
5º 57’). O seu meridiano, para quem olha a partir de Roma, está francamente para lá do das 
colunas de Hércules.

O território discutido, para se achar para cá do meridiano das Colunas de Hércules, no 
pressuposto de que Políbio escrevia a oriente da Península Ibérica, haveria de situar-se a leste 
do meridiano de Gibraltar. Medellín, portanto, não serve.

3.1.7 - Tudo assim indica que a preposição entos que figura na cópia existente mais antiga 
do texto polibiano, a qual data do séc. XI, terá sido erro de escriba, por ektos. Donde, o 
território dos Cónios situava-se, não a leste, mas a oeste do meridiano de Gibraltar.

3.1.8 – De qualquer forma, ainda que não tivesse havido erro de cópia, e a expressão de Políbio 
fosse mesmo para cá das Colunas de Hércules”, mesmo assim a localização polibiana dos Cónios 
não podia ser em Medellín nem na Extremadura. Seria então na Baixa Andaluzia, a sul ou sueste 
de Córdova. Repare-se que as “Colunas de Hércules” (Gibraltar) foram mencionadas como tais, 
como ponto orográfico, e não como região ou linha. Significavam Gibraltar, e não qualquer 
outro ponto do meridiano que por aí passa. Ora Medellín é muito longe de Gibraltar. Dista cerca 
de três centenas de quilómetros em linha recta e, além disso, a norte. Tal localização nada tinha a 
ver, nem estava sequer próxima do local descrito por Políbio, mas tinha de estar, sim, muito mais 
a sul. Foi isso o que decerto pressupuseram dois comentadores que preferiram manter o entos, 
Brewitz e De Santis, que apontaram para uma localização perto de Sevilla.12 Nunca em Medellín.

3.2 – Como se disse, outro argumento de Alarcão para fundamentar a sua nóvel proposta 
de localização dos Cónios é o de que Tito Lívio confirmou essa localização de Magão ao 
afirmar que este estava na região Mediterrânica supra o bosque Castulonense.

O texto é o seguinte, na tradução que proponho para português, baseada na inglesa da 
edição da Loeb:

«Eles tinham retirado em diferentes direcções para quartéis de inverno, Hasdrubal, o filho 
de Gisgão, até o Oceano e Cádiz, Magão para o interior, especialmente para além da floresta 
de Cástulo; Hasdrubal, o filho de Hamílcar, era o mais próximo do Ebro nos seus quartéis de 
inverno, perto de Sagunto».

Importa conjugar este texto com o de Políbio 10,7,4, já acima transcrito.

12 apud WALBANK, loc. cit.
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O confronto entre os dois trechos levanta, ao que parece, três dificuldades.
3.2.1 - A primeira advém da menção de Saguntum de Lívio, que não consta em Políbio. 

Saguntum literalmente traduz-se por Sagunto. Mas Asdrúbal filho de Amílcar (e irmão de 
Aníbal) não podia estar a invernar em Sagunto, que era e é um porto de mar entre a foz do 
Ebro e Nova Cartago, além do mais porque estaria muito próximo do local onde tinham 
fundeado as forças romanas e no meio do caminho desse local para Nova Cartago, que Cipião 
decidiu empreender aceleradamente por terra, como se viu. 

O topónimo mencionado no dito trecho de Lívio não corresponde pois a Sagunto. Mas há 
uma solução plausível do problema: é entender que tenha havido uma ligeira adulteração do 
topónimo e que Lívio estivesse a referir-se, sim, a Segontia, ao que creio a actual Sigüenza13 
no nordeste da zona central de Espanha. Segontia situava-se sensivelmente no limite entre os 
Carpetanos e os Arévacos. Era pois, das três localizações referidas no texto, a mais próxima do 
rio Ebro e acerta com a informação de que Hamílcar estava sitiando uma cidade no território 
dos Carpetanos.

3.2.2 – A segunda dificuldade diz respeito ao local onde Asdrúbal, filho de Giscão tinha 
ido invernar. Conforme Políbio, era na Lusitânia, perto da foz do Tejo. Segundo Lívio ele fora 
até o Oceano e Cádiz.

Que ele se encontrava perto do Oceano Atlântico parece convergirem as duas fontes. Só 
que uma alude à Lusitânia, perto da foz do Tejo, e a outra fala em Cádiz.

Mas como o próprio Lívio escreve Oceanum et Gadis, pode admitir-se que este exército 
tivesse estacionado, ou simultânea ou sucessivamente, tanto perto de Lisboa como em Cádiz. 
Assim se conciliariam os dois autores clássicos.

3.3.3 – A terceira dificuldade concerne a localização de Magão.
Segundo Políbio (na versão entos), como se viu, ele «estava postado no lado de cá das 

colunas de Hércules no país dos Cónios»; segundo Lívio estava «para o interior, especialmente 
além da floresta de Cástulo».

Alarcão vê na conjugação destes dois textos a confirmação de que os Cónios se situariam na 
Extremadura. Mas pressupõe, por um lado, que o advérbio relativo às Colunas de Hércules 
fosse mesmo entos e não ektos. 

E parece entender, por outro lado, que o local definido como mediterranea maxime supra 
Castulonem saltum se situaria num paralelo a norte de Cástulo (que é um povoado antigo, 
perto de Linares, província de Jaen).

Importa por isso tentar apurar com precisão o significado da palavra supra e da expressão 
Castulonem saltum.

A preposição latina supra, como preposição, pede acusativo – o que é o caso no texto em 
questão. E pode ter o significado de fora de, além de.

Neste trecho de Lívio, queria dizer fora de, ou além de, ou para trás do Castulonem saltum. 
Não parece plausível que significasse a norte de Castulonem saltum. Nos dias de hoje, com a 
cartografia vulgarizada orientada para colocar o norte na parte superior do desenho, a palavra 

13 Ver TOVAR, Antonio, Iberische Landeskunde, 2ª parte, tomo 3, Baden-Baden, 1989, p. 348
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sobre ainda poderia ser entendida na acepção de “a norte de”. Mas na Antiguidade não consta 
que tivesse tal sentido, e estranho seria o que tivesse. De resto, os tradutores da edição da 
Loeb, de resto, preferiram a palavra inglesa beyond, que significa para além de.

Deparamos pois, novamente, com uma localização que depende do ponto em que se acha 
o autor do escrito. Ora, dado que Lívio viveu em Itália (Pádua e Roma), o mais acertado será 
que, quando escrevia para além do Castulonem saltum, tal equivalesse a a oeste do mesmo.

Falta identificar o saltus Castulonis. Referido por Tito Lívio não só no texto acima citado, 
mas também em XXII, 20, 12. Na edição da Loeb a tradução é, no primeiro trecho, floresta 
de Cástulo e, no segundo, passagem de Cástulo.14

Mas o significado mais comum de saltus é bosque, floresta. E no texto liviano em que é dada 
a localização de Magão, os referidos tradutores preferiram esta última acepção.

Não vejo portanto razões para não atribuir, nesse trecho, o significado de floresta, com o que 
Alarcão, aliás, parece concordar.

E é fora de dúvida que o saltus Castulonis se localizava na Serra Morena.
Ora, sendo esta serra densamente coberta de arvoredo indígena, deve entender-se que para 

além do saltum Castulonem equivalerá a para além da serra Morena, isto é, fora dela.
Como Lívio escrevia em Itália, isso não pode significar a leste da serra Morena.
Mais: a alternativa de que fosse a oeste da mesma é preferível à de que fosse a norte ou 

sul dela, pois reflecte a mais correcta orientação para quem usa a expressão para além de, 
escrevendo em Itália, a qual é a leste da dita serra da Península Ibérica.

Ora logo a seguir ao limite ocidental da Serra Morena situa-se a raia espanhola do Alentejo 
português. E esta era região que algumas fontes clássicas afirmam habitada pelos Cónios ou 
Cinetes.

3.3 – Um outro argumento empregou Alarcão para situar os Cónios no meio da Extremadura 
espanhola: Apiano escreveu que Serviliano invadiu a Baeturia, depois conduziu as suas tropas 
para o território dos Kouneoi e atacou os Lusitanos.

A ideia de Alarcão parece ser a de que Serviliano marchou em linha recta contra os Lusitanos. 
Nessa perspectiva, de facto, se localizamos o território dos Lusitanos na Beira interior 
portuguesa e em parte da área adjacente da Extremadura espanhola, o que é amplamente 
consensuado pelos autores, a marcha do referido exército romano, depois de invadir a Bética, 
passaria provavelmente, sem grande desvio, pela região de Medellín.

Simplesmente, nada nos diz que tal marcha fosse recta, direita ao aludido objectivo.
Portanto o argumento nada prova do que Alarcão pretende provar.
Pelo contrário. Induz até em concluir como mais provável que a passagem intermédia pelo 

território dos Cónios era um significativo desvio dessa linha recta. Se assim não fosse, Apiano 
não falaria da dita condução das suas tropas para o território dos Kouneoi. Mais natural seria 
que tivesse dito pura e simplesmente que invadira a Bética e atacara os Lusitanos. O facto de 
falar, pelo meio, no território dos Kouneoi é indicativo de que tal território não era itinerário 
mais curto nem mais directo para atacar os Lusitanos.

14 LIVY, History of Rome, cit., vol. V, p. 269
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Por outro lado, em termos militares, é de supor que Serviliano quisesse agrupar os seus 
homens em região propícia para preparar um contra-ataque. E essa região podia perfeitamente 
ser o caso do Baixo Alentejo, onde não encontraria oposição do povo Cónio, então certamente 
dos mais pacíficos da Hispânia e já considerado súbdito dos Romanos. Do Baixo Alentejo, 
de resto, era mais fácil a progressão para o norte pelas tropas romanas, que poucos obstáculos 
montanhosos encontrariam no seu caminho até o rio Tejo.

O texto, à luz destas considerações, aponta portanto para uma marcha inicial de Serviliano 
para oeste, um reagrupamento e preparação em território do Baixo Alentejo e depois uma 
marcha para o contacto no sentido sul-norte.

3.4 - Finalmente, mais um dos fundamentos invocados por Alarcão: Apiano escreveu 
também que Galba, retirando precipitadamente derrotado pelos Lusitanos, se refugiou em 
Carmona e, depois de aí ter reunido os fugitivos, avançou para o território dos Kouneoi e 
passou o inverno em Conistorgis.

Os mesmos considerandos acabados de expor são aplicáveis a este outro trecho de Apiano.
Mas há mais: Apiano não disse que Galba avançou para o território dos Cónios, mas sim 

que ele se deslocou para aí.15

A invocação do trecho de Apiano serve por isso afinal para o efeito contrário ao que 
pretendeu Alarcão. É que, como Galba tinha fugido, derrotado, justamente dum território 
mais próximo da Medellín, não faz sentido que ele, para recompor as forças, tivesse escolhido 
invernar no território donde tinha acabado de fugir. O lógico é que procurasse para o efeito 
um território menos arriscado.

E que melhor região para invernar teria o exército romano, partido de Carmona, do que a 
oeste, na região climática, geográfica e politicamente propícia do Baixo Alentejo ?

3.5 – Alarcão parece não ter levado em conta, para a sua nóvel tese, os fragmentos 
conhecidos de Salústio, que escreveu entre 49 e 35 a.C.

Ora nesses fragmentos, que indubitavelmente se enquadram na guerra que contra Sertório 
travou o enviado de Roma, o procônsul Quintus Metellus Caecilius Pius, se acham referências 
a Dipo (localizada entre Mérida e Évora), a uma «Lusitaniae gravem civitatem» (possivelmente 
Lisboa), e a Conisturgis («ille Conisturgim apud legiones venit»): 113, 114 e 119.16

Com base em tais elementos, na harmonização deles com textos doutros autores antigos, 
e nos nomes de tais topónimos, Schulten reconstituiu do seguinte modo um itinerário do 
referido Metelo no ano de 78 a.C.: avançou para oeste pela estrada que vinha de Mérida, 
venceu, depois de muitos dias de combate, a forte povoação Dipo, chegou até Caeciliana 
e Caepiana, que seriam ambas perto de Setúbal e teria mesmo marchado até Lisboa. Daí, 
dirigiu-se para o sul, junto das legiões, tomou Conistorgis, alcançando depois Lacobriga 
(Lagos), que cercou.17

15 APPIAN, Appian’s Roman History, cit., I, p. 28; na tradução inglesa, «he moved to»
16 SCHULTEN, Adolf, Fontes Hispaniae Antiquae, fascículo  IV, Las guerras de 154-72 a. de J.C., Barcelona, 1957, 
pp. 174-175
17 SCHULTEN, Adolf , Sertorius, Leipzig, 1926, pp. 70-71; uma versão semelhante em GARCÍA MORA, Felix, 
“Sertorio frente a Metelo (79-78 a.C.)”, in II Congresso Peninsular de Historia Antiga, Coimbra, 1993
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Se está certo este itinerário - e para tanto há bons fundamentos - não faz qualquer sentido 
localizar Conistorgis fora do sudoeste da Península e muito menos em Medellín, que está a 
centenas de quilómetros deste teatro de operações.

4 - Onde se situava Conistorgis que, pelo menos em meados do séc. II a.C., era a cidade 
mais importante dos Cónios ?

Ao mesmo tempo que localizava os Cónios na Extremadura espanhola, Alarcão propôs que 
Conistorgis - a cidade mais importante deles - era Medellín.18

Ninguém questiona que o nome Medellín tem como étimo Metellinum ou Metelinon, 
nomes latino e grego com que é referida em fontes antigas. E é consensual também que tal 
nome derive de Mettelo, nome do suopra-referido Quintus Metellus Caecilius Pius.

4.1 - Sabe-se por Plínio o Velho19, que Metellinum era uma das colónias romanas.
Por isso Alarcão, na sua hipótese agora sob escrutínio, sustenta que tal topónimo não exclui 

a existência prévia duma cidade como Conistorgis à qual, uma vez subjugada ao domínio do 
invasor romano, tivesse sido aposto um novo nome, alusivo ao chefe dos conquistadores.

Parece efectivamente que ali terá havido um povoado, vários séculos anterior a tal 
subjugação. E teria certamente um nome pré-romano, que foi substituído. Até aí nada há de 
incompatível com o novo nome de Metellinum.

Mas o que se não afigura aceitável é que o nome antigo – se fora tão importante e 
significativo como Conistorgis – não tivesse sido conservado de alguma maneira na nova 
denominação.

García y Bellido estudou a instituição das colónias romanas da Península Ibérica e detectou 
um total de mais de três dezenas. Deixou evidenciado que cerca de 10 terão sido fundadas 
antes de Júlio César e as demais no tempo deste, de Augusto e dos Flávios. Ora pelos nomes 
com que as colónias figuram nas fontes antigas se verifica que, naquelas das quais se conhece 
nome pré-romano, esse nome não desapareceu, embora houvesse sido acrescentado por um 
cognome.

Foi o próprio Alarcão quem escreveu, a propósito de Pax Iulia [Beja]: «Trata-se de uma 
fundação ex nihilo ou, pelo menos, de uma cidade criada onde não havia povoado pré- 
-romano importante. De outra forma, o nome Pax Iulia teria sido acrescentado ao topónimo 
primitivo, como em Ebora Liberalitas Iulia, Felicitas Iulia Olisipo ou Myrtilis Iulia, para citar 
apenas alguns exemplos do actual território português».20

É pois difícil de aceitar que só Metellinum tivesse passado a ser assim designada sem 
vestígio algum do nome indígena, se antes tivesse sido um dos principais povoados pré-romanos. 
Mormente se se tratasse de Conistorgis, nesses tempos a cidade mais importante dos Cónios.

18 Revista Portuguesa de Arqueologia, nº 4 (2001), pp. 335 a 338
19 IV, XIV, 117, in PLINIUS, Plinius, Cambridge (Massachusetts) e London, ed. Loeb, tomo II, p. 208
20 ALARCÃO, Jorge de, O domínio romano em Portugal, Mem Martins, 1988, p. 49
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4.2 – Porém, ainda mais decisivo no sentido de dissociar Metellinum de Conistorgis é o facto 
de esta última ser citada ainda por Estrabão.21 O grande geógrafo informa: «Entre os Célticos 
[Keltikois] Conistorgis é certamente a cidade mais conhecida.»22

Estrabão escrevia em inícios da nossa era. E Metellinum já tinha sido fundada mais de meio 
século antes. Provavelmente, antes da intervenção de Júlio César na Península Ibérica.23 Mas, 
mesmo que o seu fundador fosse o próprio César, a data da sua fundação terá sido anterior a 
44 a.C., ano em que este foi assassinado. Ora, se Conistorgis tivesse dado lugar a Metellinum, 
Estrabão não aludiria àquela, mas a esta, ou teria pelo menos esclarecido que esta seria o novo 
nome daquela.

Acresce que, como se viu, Estrabão situou Conistorgis no país dos Célticos. Alarcão, não 
ignorando tal menção, desvaloriza-a, porém, para não prejudicar a sua proposta, sugerindo que 
o geógrafo grego se tenha equivocado.

Porém Estrabão é dos mais seguros geógrafos da antiguidade e não há razão alguma para 
duvidar do acerto da referida informação, nem nela própria nem no contexto. Além do mais, a 
haver erro por imprecisão dos limites dos povos, não afectaria a localização de Medellín, porque 
esta, se se achasse no limite dos Cónios como pretende Alarcão, confinaria com os Carpetanos (a 
nordeste) e não com os Celtas (a sudoeste). O limite geográfico com os Celtas seria oposto àquele.

Vale a pena, a propósito, tentar precisar o que ele entendia por país dos Célticos, porque a meu 
ver este integrava o país dos Cónios. O texto que interessa é o seguinte:

«A linha de costa adjacente ao Cabo Sagrado, no ocidente, é o começo do lado ocidental da 
Ibéria até a foz do rio Tejo e, no sul, o começo do lado sul até outro rio, o Guadiana e a sua foz. 
Os dois rios correm a partir das regiões de leste; mas o Tejo, que é um rio muito maior do que 
o outro, corre direito a oeste até à sua foz, ao passo que o Guadiana inflecte para sul, e traça um 
limite da região interfluvial, que é habitada na maior parte por povos Célticos, e por alguns dos 
Lusitanos que foram transferidos para lá pelos Romanos a partir do outro lado do Tejo. Mas nas 
regiões mais longe do interior moram os Carpetanos, Oretanos, e grande número de Vetões. 
Esta região, a bem dizer, só tem uma parte moderadamente feliz, mas a que se situa contigua 
a ela no leste e sul ganha preeminência em comparação com o mundo inteiramente habitado 
no que respeita a fertilidade e a produtos da terra e do mar. Este é o país através do qual corre 
o Bétis, o qual nasce nas mesmas regiões que o Guadiana e o Tejo, e em tamanho está a meio 
caminho entre os outros dois rios. Como o Guadiana, contudo, corre primeiro para oeste, e 
depois inflecte para sul, e desagua na mesma costa que o Guadiana.»24

Omitem-se neste trecho referências a Cónios e a Cinetes. A explicação parece estar em que 
com a introdução da 2ª Idade do Ferro no sul de Portugal provavelmente trazida pela mão de 

21 Errou assim Martín Almagro-Gorbea, “Medellín – Conisturgis … etc.” cit. p. 93, quando, pretendendo secundar 
a proposta de Alarcão, lançou mão do argumento de que o último clássico a falar de Conistorgis teria sido Salústio; 
é que Salústio escreveu cerca de 40 a.C., ou seja mais de meio século antes de Estrabão ter aludido a esta cidade
22 II, 2, 2, in STRABO, The Geography of Strabo, Cambridge (Massachusetts) e London, Loeb, vol. II, p. 23 
23 GARCÍA Y BELLIDO, Antonio, La Península Ibérica, Madrid, 1953, p. 406
24 Estrabão, III, 1, 6, in STRABO, The Geography of Strabo, Loeb, vol. II, pp. 11 a 15; segui aqui a versão inglesa, 
cuja tradução para português é da minha responsabilidade
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Célticos, que se espalharam pelos Alentejos e chegaram mesmo ao Algarve, a ocupação destes 
dominou claramente a dos Cónios ou Cinetes. A língua predominante terá passado a ser aí, 
antes dos Romanos, um dialecto celta. E os habitantes – como tudo indica – perderam mesmo 
a literacia, pois não foram até hoje achadas no território em causa epígrafes entre o séc. IV a.C. 
e a ocupação romana.

No tempo de Estrabão já se consolidara de tal forma o domínio da etnia celta no território 
português a sul do Tejo, que pode dizer-se que nesse território se incluía o que fora outrora o 
território dos Cónios ou dos Cinetes. Neste pressuposto se entende a afirmação dele, acima 
citada, de que Conistorgis se situava entre os Célticos.

A região ocidental entre os rios Tejo e Guadiana era, segundo Estrabão,  predominantemente 
habitada pelos Célticos e por alguns Lusitanos que da zona a norte do Tejo tinham sido para aí 
transferidos pelos Romanos.

Essa região situava-se assim entre o mar da costa ocidental e o ponto em que, perto de Badajoz, 
o Guadiana inflecte para sul.25

A costa e o interland entre o Guadiana e Gibraltar, tendo como limite norte este rio, era a 
Turdetânia; habitavam-na os Túrdulos e os Turdetanos, aqueles mais no norte e estes mais no sul.

Entre o Tejo e o Guadiana, a leste do ponto onde este inflectia para sul, moravam os 
Carpetanos, os Oretanos e grande parte dos Vetões.

Os Oretanos também habitavam uma zona a sul do Guadiana, mas a leste da Turdetânia.26

Não pode pois sofrer dúvida que Estrabão localizava Conistorgis no território entre Tejo e 
Guadiana, mas para ocidente do troço norte-sul deste último rio. Medellín fica muito para 
o interior leste e por isso manifestamente fora do território dos Célticos onde a dita cidade se 
situava.

4.3 - A hipótese de Alarcão, para ter alguma consistência, necessitaria assim de invalidar todo 
o minucioso trecho de Estrabão acima transcrito, o que carece dum mínimo de plausibilidade.

Mas teria igualmente de invalidar Ptolemeu, que coloca Mérida e todas as suas imediações entre 
os Lusitanos e não entre os Célticos nem entre os Turdetanos. A maior parte das povoações do 
território dos Celtici ou dos Turdetani situa-as Ptolemeu em longitude (ptolemaica) entre 3º e 5º e 
nunca lhes dá, mesmo às que enuncia mais a leste, uma longitude superior a 6º e 10’. Ao passo que 
coloca Augusta Emerita (que ficava a ainda a oeste de Metellinum), na longitude de 8º.27

Numa palavra, a hipótese da equação Conistorgis = Medellín não tem ponta por onde se lhe 
pegue.

4.4 – Onde se situaria então Conistorgis ?
Aquilo que as fontes clássicas designam por país dos Cónios e a sua cidade mais importante 

localizavam-se com toda a probabilidade a sul do paralelo que passa por Lisboa, em território hoje 
português ou, quando muito, na faixa raiana espanhola contígua ao Baixo Alentejo e ao Algarve.

25 Nesta localização assenta, sem hesitações, BERROCAL-RANGEL, Luis, que estudou com grande profundidade 
estes Célticos em Los Pueblos Célticos del Suroeste de la Península Ibérica, Madrid, 1992
26 Esta localização dos Oretanos é irrefragavelmente confirmada pela enumeração das suas povoações feita por 
Ptolemeu (PTOLEMY, Claudius, The Geography, Dover Publications, New York, 1991, p. 56)
27 PTOLEMY, ob. cit., p. 53
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A melhor das candidaturas será talvez a de Moura.
Em documento árabe está registada como Maurâ 28, o que inculca que o étimo seria post-

romano e não teria que ver com o nome antigo moron que terá dado origem a alguns outros 
topónimos portugueses.

Ora o castelo de Moura e alguns castelos dos arredores, como o castro da Azougada e o 
Castelo Velho, revelaram uma ocupação importante desde, pelo menos, a 1ª Idade do Ferro.29

Está rodeada, num raio de algumas dezenas de quilómetros, de pequenas fortificações pre- 
-romanas, em elevações estratégicas, que podem inculcar algum cuidado de protecção, numa 
região, como o Baixo Alentejo, em que predomina a planície indefesa.

De Moura se contava tradicionalmente uma lenda envolvendo uma princesa “moura” (isto 
é, antiga) chamada Salukia, nome indubitavelmente anatólico. E a invasão dos Celtici, que 
ocuparam o Alentejo e o Algarve até a costa ocidental e viveram a cultura da 2ª Idade do 
Ferro, tolerou a permanência dos Cónios ou Cinetes, ainda mencionados em plena época da 
ocupação romana e com eles conviveu até então. Corresponde pois à ideia de que se localizava 
em pleno território dos Célticos, dos Cónios ou dos Cinetes.

Por outro lado, o itinerário bélico de Metelo a retirar dos fragmentos de Salústio acima 
referidos, aponta no sentido de que Conistorgis se localizava entre Caeciliana e o Algarve, ou 
entre Dipo e o mesmo Algarve, compatível com a actual Moura.

28 LOPES, David, Nomes árabes de terras portuguesas, Lisboa, 1968, p. 123
29 LIMA, José Fragoso de, Monografia arqueológica do concelho de Moura, Moura, 1988, pp. 57 e segs.

Povos habitantes da península Ibérica em inícios da era actual, segundo Antonio Tovar
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E sabe-se que havia uma via de ligação desta a Arucci (Aroche) e, daí, por terra, às zonas 
mais desenvolvidas e cosmopolitas da Bética Tartéssica.

Acresce que muito perto de Moura se praticava nessas épocas  uma significativa extracção 
mineira de metais, nomeadamente de ferro.

Outras localizações de Conistorgis decerto são possíveis, no Alentejo, no Algarve ou 
mesmo na faixa espanhola próxima destas províncias. Mas creio que, no actual estado do 
conhecimento, a que dispõe de mais fundamento é Moura.

5 - A que povos estavam associadas as culturas orientalizantes que existiram no 1º milénio 
a.C. no sul e sudoeste da Península Ibérica ?

5.1 - A explicação da orientalização ocorrida no 1º milénio a.C. na metade sul da Península 
Ibérica tem seguido três modelos fundamentais.

Num primeiro – que podemos chamar “indigenista” – atribui-se uma importância fulcral 
ao reino de Tartessos, sedeado junto do delta do Guadalquivir, interpretado como um 
poder indígena organizado e já urbanizado, assente em algum avanço económico, com rica 
actividade de extracção mineira e recebendo o contacto comercial marítimo de Fenícios e 
Gregos e, com este, os tópicos culturais orientalizantes, que assim teria assimilado e feito 
frutificar em formas próprias.

Noutro – que podemos chamar “fenicista” – vê-se a Península como um território atrasado, 
que teria começado a receber a visita de Fenícios numa chamada época pré-colonial, ainda na 
Idade do Bronze, e depois teria sido mesmo colonizado por este povo, através do estabelecimento 
de colónias irradiadoras da cultura e da tecnologia provinda das cidades fenícias, mormente no 
litoral e nas margens da bacia interior de alguns grandes rios, a partir do séc. VIII a.C. Tartessos 
teria resultado desses influxos.

Num outro modelo – que podemos chamar “indoeuropeista continental”, que é o de Almagro- 
Gorbea - Tartessos, teria sido o grande fulcro da orientalização, mas teria resultado na miscigenação 
de Celtas ou outros povos indo-europeus continentais que, ocupando a Península ainda no Bronze, 
assentaram arraiais junto do Guadiana e daí teriam irradiado para o litoral sul e sudoeste, onde 
teriam assimilado elementos trazidos do próximo oriente fundamentalmente por comerciantes.

Entendo que todos estes modelos são insatisfatórios ou mesmo errados.
Aceito que a orientalização, na Península Ibérica, tenha dado os primeiros passos no 2º milénio 

a.C., talvez por via indirecta da entrada de povos continentais que se haviam orientalizado 
parcialmente, e do contacto com comerciantes mediterrânicos que faziam escalas ou instalavam 
pontos de contacto comercial. Mas tal prelúdio não foi significativo, pois só a orientalização do 
1º milénio a.C., decorrendo entre os sécs. VIII e o V, foi suficientemente massiva para povoar boa 
parte da metade sul da Península com etnias originárias da Anatólia e do levante mediterrânico, 
impor as respectivas línguas e introduzir as escritas desses povos nestes confins até então iliterados.

O modelo de Almagro-Gorbea mostra-se demasiado hipotético e especulativo. E assenta 
maioritariamente em factos obtidos pela arqueologia. Mas o ponto decisivo para explicar a 
orientalização só pode ser a identificação da escrita e da língua do Sudoeste.

E estas têm todas as condições para se filiarem no sueste e leste da Ásia Menor.
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5.2 - Como uma das mais flagrantes lacunas do conhecimento histórico dominante no 
ocidente europeu figura a quase completa omissão do papel primordial que tiveram as 
civilizações da Anatólia no mundo antigo, antes do florescimento da civilização grega clássica.

Raramente os autores que estudam e investigam a proto-história da Península Ibérica se 
lembram de referir-se à Anatólia e, quando o fazem, como que passam sobre brasas, sem se 
aperceberem de que estão assim a ignorar o que houve de mais relevante para a explicação 
daquela proto-história e para o aparecimento das primeiras civilizações destes confins ocidentais.

A orientalização fez-se, aqui, na maior força, por via da instalação de povos anatólicos, de 
fala com raiz luvita e (também, possivelmente) urartuana.

Os monumentos restituídos pela arqueologia, hoje subsistentes, notando línguas pré-romanas 
da Península Ibérica e do canto sudoeste de França, são já muito numerosos. Foram mesmo 
objecto de um volumoso corpus organizado e comentado pelo grande investigador alemão 
Jürgen Untermann.

Conhecem-se hoje mais de 90 inscrições em escrita do sudoeste (impropriamente dita 
tartéssica) notando a língua do sudoeste, mais de 25 em escrita meridional, notando quase 
todas a língua ibera, e mais de 1300, excluindo moedas, em escrita do levante, notando as 
línguas ibera e celtibera.

E decifrado que se acha o valor da grande maioria dos signos dessas escritas paleohispânicas 
(graças ao longo e aturado labor de vários conceituados investigadores, desde Gómez-Moreno, 
passando nomeadamente por Schmoll, Correa, Hoz e Untermann até, ultimamente Rodríguez 
Ramos), surgiu disponível para leitura um considerável número de textos.

Estudei longa e metodicamente os textos das inscrições do sudoeste e verti os resultados 
da minha investigação em obra recentemente publicada – Neo-Hititas em Portugal.30 Em 
resultado, propus a identificação da língua como luvita, próxima do hitita, língua que era a 
de todo o litoral sul e sueste da Anatólia pelo menos antes das conquistas assírias.

Quanto à escrita, a apresentação dos suportes das inscrições do sudoeste (quase todas 
gravadas em lápides), a forma dos signos, a orientação e ainda a natureza semi-silabária, 
tornam imperioso filiar a sua origem no sueste da Anatólia, na 2ª metade do séc. VIII a.C., 
sob influxo predominante da escrita canaaneia, mas com algumas aproximações gregas 
continentais e insulares, frígias e cipriotas.

Esta localização menorasiática da raiz dos Cónios ou Cinetes e da sua sede no Baixo 
Alentejo e Algarve é ainda reforçada por ponderosos argumentos com base na onomástica 
antiga destas províncias.

Creio também altamente provável que a escrita do sudoeste tenha sido a mais antiga da 
Península Ibérica, que haja influenciado decisivamente a criação da meridional e que esta 
tenha influenciado decisivamente a criação da ibera.

5.3 - Não é de presumir que tenha havido povoamento nem domínio significativos, por 
povos orientalizantes antes da Idade do Ferro. Isto porque desde o 2º milénio a.C., em plena 

30 Neo-Hititas em Portugal - A escrita e a língua do Sudoeste na 1ª Idade do Ferro do Baixo Alentejo e Algarve (sécs. VIII 
a IV antes de Cristo), Lisboa, Aletheia, 2011
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idade do bronze, que Creta e a Grécia micénica, a Anatólia, Chipre, o Crescente Fértil e o 
Egipto praticavam a escrita. Nesse milénio, a escrita era linear em Creta e na Grécia micénica, 
cuneiforme e hieroglífica na Anatólia, cuneiforme no Crescente Fértil e hieroglífica no Egipto.

Ora não há conhecimento de quaisquer vestígios de tais escritas na Península Ibérica datáveis 
desse milénio.

A verdadeira orientalização, que influenciou fortemente a metade sul da Península Ibérica, 
diz-nos a arqueologia, é um fenómeno que aqui ocorre já no 1º milénio a.C., pois as escritas 
pré-romanas aqui são filiáveis, em última análise, no alfabeto canaaneu (alefato), que se 
consolidou nos primeiros séculos do 1º milénio a.C.

Por outro lado, a escrita não se internou na Península como apport fenício.
Desde logo porque não há indicação segura31 de que, na primeira metade do 1º milénio 

a.C., os Fenícios (desde que compreendidos como povo de fala semita do litoral do Levante 
norte), se hajam instalado na Hispânia para além duma estreita faixa marítima do sul, 
possivelmente ela própria lacunar, entre Huelva e Almería.

Mas sobretudo porque a escrita das inscrições fenícias mais antigas restituídas nessa faixa, 
apresenta uma forma muito mais evoluída do que a da escrita do sudoeste. Seguia já então 
unicamente o sentido sinistroverso, contrariamente à indefinição da escrita do sudoeste, que 
foi praticada também em dextroverso e em boustrophedon.

Não obstante, tudo indica que os portadores da escrita do sudoeste vieram por via marítima 
e não através do continente europeu.

Das inscrições em escrita do sudoeste, 84 foram achadas no Baixo Alentejo e Algarve, e só 
9 em território espanhol. E, destas últimas, apenas uma em Medellín.

Assim, seria absurdo que, em vez de se instalarem no litoral e respectivo interland próximo, 
houvessem começado por subir o Guadiana, até mais de uma centena de quilómetros a 
montante de Badajoz, para daí irradiarem como civilização e povoarem só depois o extremo 
sudoeste peninsular.

O povoamento pelos Cinetes ou Cónios não começou pois pela Extremadura espanhola, 
mas sim pelo sul de Portugal. E daqui, sim, terá irradiado para alguns pontos do interior 
distante, incluindo para um porto fluvial tão longínquo como Medellín.

Em meu entender, até, o melhor candidato a étimo de Konioi (Konioi) é o topónimo 
Kau (reino neo-hitita, do sueste anatólico) acrescentado do sufixo geográfico luvita uani. O 
último rei de Kau foi Awariku ou Urikki (nome que creio étimo da nossa Ourique). Ele e boa 
parte dos habitantes estavam em 710 a.C. fugidos do território e tentavam em vão organizar 
a resistência ao invasor assírio. Admito que se hajam exilado com armas e bagagens, pelo 
Mediterrâneo, na direcção do ocidente.

Os Cónios, na minha proposta, eram pois parte do povo daquele reino neo-hitita, de fala 
luvita no qual se situava Tarso (essa, sim, a Tarshish do Antigo Testamento), o qual sucumbira 
à avassaladora expansão do império de Sargão II.

31 Não obstante a avassaladora moda fenicómana que reina entre muitos académicos europeus desde há mais de 
quatro décadas



104

Sociedade de Geografia de Lisboa

Refugiados no extremo sudoeste da Europa, certamente em fins do séc. VIII a.C., aqui 
desenvolveram uma civilização que veio a ser denominada pelos arqueólogos “1ª Idade do 
Ferro do Sul de Portugal”, espalhada pelo Baixo Alentejo e Algarve.

A sua cidade mais importante em tempo dos Romanos – a célebre Conistorgis – não se 
situava no troço leste-oeste do Guadiana, mas sim naquela região portuguesa, onde se acha 
provada a maior profusão dos monumentos da escrita do sudoeste.

Voltem pois ao Baixo Alentejo e Algarve, donde não devem ser subtraídas, a sede nuclear 
dos Cónios, a cidade de Conistorgis e a vaga de orientalização que introduziu a escrita na 
Península.
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Resumen

La segunda mitad del siglo pasado ha supuesto en España un gran desarrollo urbanístico y 
demográfico en la mayor parte de los municipios de su fachada litoral, especialmente de los del 
Arco Mediterráneo. Sin embargo, ciertos sectores de costa de sus litorales atlántico y cantábrico 
presentan paradójicamente una evolución totalmente antagónica para este mismo período. 

En este artículo analizaremos la evolución demográfica de un sector concreto de la costa 
gallega (NW de España) desde la década de 1960 hasta el año 2011. A pesar de su localización 
privilegiada, próxima al principal eje económico de su región (eje A Coruña-Vigo) y a contar 
con una amplia fachada litoral, presenta una tendencia regresiva cada vez más acusada debido 
a un proceso continuado de envejecimiento de su base demográfica. De la misma forma nos 
referiremos a la evolución del modelo de poblamiento tradicional que se ha visto alterado 
debido a una serie de cambios socio-económicos propios de una sociedad cada más terciaria.

Palabras clave
Galicia, Costa da Morte, regresión demográfica, envejecimiento, dicotomía.

Abstract
In Spain, the second half of the last century is characterized by a rapid urban development 

1 Email: jose.balsa.barreiro@udc.es

http://www.udc.es
http://www.uni-augsburg.de
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and population growth in most of the municipalities of the seafront, especially at the 
Mediterranean coastline. However, paradoxically, there has been an antagonistic evolution 
for the same period for some sectors of the Atlantic and Cantabrian coasts.

In this article is analyzed the demographic change of a particular sector of the Galician 
coast (NW of Spain) from 1960 till 2011. Despite its privileged location next to the main 
economic hub of the region (A Coruña-Vigo) and its wide coastline, this sector shows a 
regressive population trend due to a population-based continuous ageing process. In the same 
way we refer to the evolution of the traditional settlement pattern, which has been altered 
due to a number of socio-economic changes which are common for a society becoming 
increasingly tertiary. 

Keywords
Galicia, Coast of the Death, demographic decline, ageing, dichotomy.

Introducción

España ha conocido unas altas cotas de desarrollo económico desde la década de 1960 
(Martínez, 1994) sobre todo por la pujanza del sector turístico (Sánchez, 2001), lo que ha 
supuesto un tiempo de bonanza económica no sólo en el turismo sino en otros sectores 
económicos como la construcción. Esto ha llevado a un fenómeno de redistribución de la 
población y concentración de la población en el sector litoral, sobre todo en toda la franja 
mediterránea, lo que ha supuesto algunos aspectos negativos como la aglomeración excesiva 
de población en la costa y la sobre-explotación de amplios sectores del litoral (Gómez, San 
Román y Jiménez, 2007).

Sin embargo, un conjunto numeroso de municipios del litoral cantábrico y atlántico no han 
seguido una evolución demográfica semejante a la propia de los del litoral mediterráneo debido 
principalmente a unas condiciones bioclimáticas sensiblemente diferentes a las propias de la 
España Mediterránea, menos atractivas para el modelo turístico de sol y playa instaurado. El 
peso demográfico de los municipios de la costa española puede verse representada, tanto en 
términos absolutos como relativos (densidad de población) para el año 2011, en la Figuras 
1 y 2 respectivamente. Los municipios con más población se localizan a lo largo de todo el 
litoral Mediterráneo, entre los cuales están algunos de los municipios urbanos tradicionalmente 
más importantes de España (Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga) junto a otros 
grandes municipios cuyo desarrollo demográfico-urbanístico se debe a su explosión turística 
relativamente reciente, a partir de la década de 1960 (municipios de la costa alicantina, murciana 
y algunos sectores de la costa andaluza). La evolución demográfica de los últimos años de este 
conjunto de municipios aparece representada en la Figura 3 para la serie temporal 1998-2011, 
coincidente con el boom inmobiliario y urbanístico vivido por España. En esta figura se observa 
como las tendencias positivas dominan la práctica totalidad de los municipios mediterráneos. 

El modelo de poblamiento de Galicia y su dinámica evolutiva es sensiblemente diferente 
al del conjunto de España. Su realidad demográfica propia ha de entenderse a partir de los 
cambios socioeconómicos del siglo XX, donde se pasa de una sociedad rural tradicional a una 
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sociedad urbana postindustrial. Su modelo tradicional de poblamiento es rural y disperso, 
con una gran proliferación de entidades de población de pequeña dimensión. Aún hoy en 
día en Galicia hay en torno a 30.000 entidades singulares de población (Xunta de Galicia, 
2009), casi la mitad del total de las de España, un dato muy significativo de un modelo 
propio de poblamiento si tenemos en cuenta su población (2.795.422 habitantes) y su escaso 
peso relativo respecto al total nacional (5,9%) (INE, 2011). Este modelo tradicional de 
poblamiento, cuya base económica era la agricultura y ganadería de subsistencia, respondía 
a una visión tradicional en la que las familias agrarias veían a sus hijos como la mano de 
obra necesaria que permitía la supervivencia y/o  la continuidad laboral de las explotaciones 
familiares. De esta forma, desde el punto de vista estadístico-demográfico, este modelo 
tradicional se caracterizaba por presentar altos índices de natalidad, aunque también de 
mortalidad, debido al escaso desarrollo de la medicina y a una mala cobertura médica. Todo 
ello conducía a un modelo equilibrado y sostenible desde un punto de vista demográfico.

La rotura del relativamente frágil equilibrio entre población y recursos se producía en el 
momento en el que disminuían los recursos (crisis agrarias) y/o aumentaban excepcionalmente 
los flujos migratorios. Las principales salidas de la emigración gallega fueron principalmente 
América Latina durante la primera mitad del siglo pasado (Cuba a principios de siglo XX, 
Brasil y Argentina antes de 1960), Centroeuropa desde la década de 1960 hasta la de 1980 
(Suiza y Alemania) y España desde 1980 (principalmente Cataluña y País Vasco y ya, a 
principios del siglo XXI, el archipiélago canario)2.   

La dicotomía entre los espacios rurales y urbanos en Galicia se agudiza de forma muy 
acelerada desde la década de 1960 con las políticas desarrollistas impulsadas por el franquismo, 
produciéndose un reajuste demográfico basado en procesos migratorios interiores. Las ciudades y 
las villas cabecera, percibidas socialmente como puntos de desarrollo en los que se podían alcanzar 
mayores niveles de calidad de vida, incrementaron su población al acaparar la mayor parte de la 
actividad económica de sus entornos (Rodríguez, 1997). El mundo rural se conforma así como 
un mundo en crisis, con menos población y más envejecida, lo que significa una pérdida de 
competitividad de sus actividades económicas propias. Este fenómeno de recesión demográfica 
implica un cese de las actividades agrarias y, en última instancia, un abandono de muchas de las 
parcelas agrarias (Corbelle y Crecente, 2008; Balsa-Barreiro, 2012a). Se pasa así de una sociedad 
rural, donde la base económica era la agricultura y la ganadería de subsistencia (principios de siglo 
XX), a la sociedad urbana actual en la que se produce una terciarización de la base económica. 

Galicia se divide administrativamente en cuatro provincias, siendo las dos atlánticas las 
que concentran la mayor parte de la población (+75,5%). El 36,3% de su población vive 
en núcleos de más de 10.000 habitantes (INE, 2012), lo que todavía da constancia del gran 
peso que sigue teniendo el poblamiento rural a pesar del proceso acelerado de urbanización 
vivido desde la segunda mitad del siglo pasado. Presenta un sistema urbano policéntrico con 
una distribución espacial relativamente equilibrada de 7 ciudades principales, las 4 capitales 

2 Existe una amplia bibliografía acerca de la emigración gallega en el siglo XX. Entre otras referencias destacamos 
Vázquez (1993), Vidal (2009), Samuelle (2000) y Calvo (2010). 
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de provincia y 3 ciudades más, todas ellas con más de 50.000 habitantes (Precedo, Míguez y 
Fernández, 2008). La mayor parte de su población se concentra en el sector litoral occidental, 
el denominado Eje Atlántico que une las ciudades de Ferrol al Norte y de Vigo al Sur. A lo 
largo de este eje se concentran 5 de las 7 grandes ciudades gallegas, siendo Vigo y A Coruña 
los principales referentes urbanos que conforman sendas áreas metropolitanas3 (Figura 5.a).

La concentración de la actividad económica y de la mayor parte de la población en este 
eje, muy próximo al litoral atlántico, lo convierte en la principal área dinámica de Galicia. 
Sin embargo, existen algunos sectores costeros y muy próximos a este eje, con un escaso peso 
demográfico llegando a presentar incluso dinámicas claramente regresivas durante los últimos 
años (Figura 4): (a) el sector norte de las provincias de A Coruña y Lugo y (b) la Costa da 
Morte, en el sector más occidental de la provincia de A Coruña. 

Metodología y objetivo

Este trabajo tiene por objetivo el análisis y estudio de la evolución demográfica de un 
sector concreto de la costa gallega desde 1960 hasta el año 2011. Para ello analizaremos los 
datos a distintas resoluciones espaciales empleando las diferentes unidades territoriales y/o 
administrativas existentes:

Las comarcas (o bisbarras según su denominación en lengua gallega) representan una 
unidad tradicional de división y organización del territorio basada en criterios paisajísticos, 
aunque sin apenas peso administrativo actualmente.

Los municipios (o concellos según su denominación en lengua gallega) representan la unidad 
administrativa de organización territorial más importante vigente actualmente.

El análisis de la evolución demográfica de nuestra zona de estudio empleando como 
unidades de análisis las diferentes divisiones territoriales y/o administrativas nos permite 
representar de una forma más clara la variabilidad presente en el modelo de poblamiento.

El modelo de poblamiento tradicional de Galicia y su disposición espacial se basa en una 
estructura derivada de su organización territorial, cuyas figuras delimitan el territorio a partir de 
unos determinados criterios. La división en municipios incidió en una división administrativa 
en la que el centro pasaba a ser la casa consistorial o ayuntamiento, desde el cual se gobierna 
un determinado territorio, mientras que la comarca basa su división del territorio en la 
determinación de unas unidades paisajísticas similares, entendiéndose dentro de estas unidades 
aspectos no solo naturales sino también culturales propios de los habitantes oriundos. 

El presente trabajo se estructura de la forma siguiente: primeramente haremos una 
contextualización y delimitación de nuestra zona de estudio. En un segundo punto se 
presentarán los resultados obtenidos para, posteriormente, hacer una interpretación general 
de los mismos en un punto de discusión. Finalmente estableceremos unas conclusiones 
generales acerca de los aspectos más interesantes aquí tratados.

3 El municipio de Vigo tiene una población total de 297.241 habitantes, siendo el más poblado de Galicia, mientras 
que el de A Coruña tiene una población de 246.028 habitantes (INE, 2011).
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Contextualización de nuestra zona de estudio

Nuestra zona de estudio se centrará en la denominada Costa da Morte, un sector de la costa 
atlántica de Galicia perteneciente a la provincia de A Coruña y localizado dentro del sector 
meridional de las denominadas Rías Medias, abarcando el tramo de costa delimitado entre 
Malpica de Bergantiños al Norte y Cabo Fisterra al Sur (Figura 5.a). Una presentación general 
de Costa da Morte puede verse en Chao (2010), Izagirre (2008), Cousillas (2004), Espinàs 
(2004) y Molina (2003). 

El origen del topónimo Costa da Morte4 se debe a la gran dificultad para la navegabilidad 
y la predisposición histórica a catástrofes de las aguas próximas a este tramo de costa, con 
una orografía marina complicada y la persistencia de condiciones meteorológicas adversas 
en forma de temporales (Cortizo, 2004; Miragaya y Martí, 1997). Constituye el más 
claro finisterrae tanto a nivel de Galicia como de España y representa de hecho el máximo 
exponente de región atlántica5 (O’Flanagan, 1992; Ferrás, 2000). Presenta así una serie de 
características que la conforman como una de las unidades paisajísticas más reconocidas de 
Galicia en el exterior y que de forma más fidedigna responde a los estereotipos de su región: 
un poblamiento dominante de tipo rural y de espaldas al mar, un clima oceánico húmedo 
con lluvias persistentes, un fuerte carácter rural, unas bajas perspectivas económicas de sus 
habitantes, etc.

Su línea de costa, con un trazado considerablemente sinuoso, ocupa aproximadamente la 
cuarta parte de la costa gallega. Aún siendo aceptada y relativamente unánime la delimitación 
del tramo de costa propio, no existe un consenso relativo al conjunto de municipios que 
integran la denominada Costa da Morte, entendida ésta como una macro-unidad paisajística 
propia. El empeño técnico-administrativo por establecer una línea arbitraria como límite 
entre unidades paisajísticas, las cuales en realidad están delimitadas por zonas de transición 
en las que se entremezclan los diferentes elementos que forman parte del paisaje, dificulta 
enormemente una delimitación clara y lleva irremediablemente a diferentes acepciones 
posibles, muchas contrapuestas a las propias de los habitantes oriundos. A ello se une la 
inexistencia generalizada de estudios científicos sobre esta área geográfica, lo que dificulta una 
acepción unánime de los límites de la misma. 

Nuestra interpretación del área de estudio es más amplia que la propuesta por los 
organismos oficiales. Optamos así por un área compuesta por un total de 19 municipios, 
3 más que los que propuestos por la principal asociación de promoción turística de este 
sector de costa (Neria, 2012) y 2 más que el geodestino del mismo nombre constituido por 

4 El topónimo más extendido para esta zona es el de ‘Costa da Morte’. Su traducción al español sería ‘Costa de la 
Muerte’ y al inglés ‘Coast of the Death’. La primera referencia al topónimo ‘Costa da Morte’ data de principios del 
siglo XX (Lema, 2012). 
5 Patrick O’Flanagan, basándose en las teorías de autores como Pedrayo o Ribeiro, afirma que el Arco Atlántico es una 
realidad cultural que se extiende a lo largo de toda la franja costera de Europa, desde Noruega al Centro-Norte de 
Portugal e incluye a Gran Bretaña e Irlanda. En sus trabajos trata temas relacionados con esta realidad cultural atlántica 
e introduce conceptos como finisterrae o región atlántica, característicos de muchos entornos pertenecientes a este Arco 
Atlántico.
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el gobierno de la región6 (Turgalicia, 2012). El motivo de nuestra propuesta de delimitación 
es que optamos por incluir todos los municipios que forman parte de las 5 comarcas que 
integran nuestra zona de estudio, alguna de ellas sólo parcialmente según diferentes autores y 
organismos oficiales: Bergantiños (7 municipios), Fisterra (5), Muros (2), Soneira (3) y Xallas 
(2). Evitamos así la exclusión de cualquier municipio perteneciente a estas comarcas ya que 
la organización del territorio según esta última figura administrativa basa su delimitación 
en unidades paisajísticas similares, tanto en el aspecto natural como el cultural relativo a las 
gentes que forman parte de las mismas.

De los 19 municipios que conforman nuestra zona de estudio, 15 tienen fachada litoral 
y sólo 4 son municipios interiores sin salida al mar. Todos ellos tienen una relación directa 
con el mar ya sea bien por contacto directo o por proximidad, siendo el municipio de Santa 
Comba el que menos relación presenta con el mar. Su inclusión dentro de nuestra zona de 
estudio, aunque discutible7, se debe a que consideramos que este municipio conforma una 
unidad paisajística muy clara junto con su municipio vecino, el de Mazaricos, tradicional 
y unánimemente aceptado como perteneciente a la Costa da Morte. Una representación 
cartográfica de la localización de nuestra zona de estudio y sus respectivas divisiones 
territoriales puede verse en la Figura 5.

Resultados

Nuestra área de estudio ocupa una superficie de 1.988,9 km2 y cuenta con un total 
de 142.672 habitantes (INE, 2011). Presenta una densidad de población de 71,7 hab/
km2, considerablemente baja, tanto si la comparamos con la del conjunto de su provincia 
(144,3), de su región (93,8) o de España (93,5). Un análisis interno nos permite descubrir 
como existen entre las respectivas comarcas fuertes disparidades en cuanto a los niveles de 
densidades llegando a presentar 2 de ellas unas densidades superiores a las del conjunto de 
su región (Muros con 100,1 hab/km2 y Bergantiños con 94,4). En el otro extremo, con una 
densidad anormalmente baja, estaría la comarca de Xallas (38,3). 

A nivel de municipio estas desigualdades territoriales en el reparto de la población se 
agudizan dentro de un intervalo de cifras más amplio que va desde los 25,2 hab/km2 de 
Mazaricos a los 271,8 de Corcubión. De los 19 municipios, 6 presentan densidades inferiores 
a 50,7 hab/km2 entre 50 y 100, 3 entre 100 y 150 y sólo 3 superiores a 150 (Figura 6.b). 

La densidad de población conforma un ratio muy interesante de análisis de la distribución de 
la población en un determinado territorio. Sin embargo, hay una serie de aspectos que se no se 
manifiestan dentro del valor discreto de este índice. Por esta misma razón, resulta interesante 
hacer un análisis, por ejemplo, del modelo de poblamiento existente y su distribución espacial. 

6 Los geodestinos se establecen como unas divisiones territoriales que tienen por objeto la ordenación de la actividad 
turística de la región basándose en unidades paisajísticas similares.
7 El concello de Santa Comba conforma, en parte, una zona de transición entre el sector de Costa da Morte (al Oeste) 
y las Terras de Santiago (al Este), presentando características paisajísticas propias de los dos sectores. En Chantada 
y Balsa-Barreiro (2007a y 2007b) y en Balsa-Barreiro (2011 y 2012b) se analiza de forma minuciosa la evolución 
demográfica, urbanística y el modelo de ocupación territorial de este municipio.
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El modelo de poblamiento de nuestra zona de estudio es semejante al del conjunto de su 
región, con una gran proliferación de entidades o núcleos de población (Xunta de Galicia, 
2009). Dentro de nuestra zona de estudio hay un total de 1.818 núcleos, de los cuales están 
habitados 1.776 (Nomenclátor INE, 2011). La distribución espacial de los mismos puede 
verse representada en la Figura 6.a, en la que observamos como en los municipios del sector 
N-NE se localiza una mayor aglomeración de núcleos de población.

A partir de la población absoluta de cada municipio (Figura 7.a) y del número de núcleos de 
población podremos determinar un ratio de sumo interés: el número de habitantes por núcleo 
para cualquier unidad territorial de análisis, en este caso, a nivel municipal (Figura 7.b). De 
esta forma, se determina una primera conclusión no apreciable de forma clara en el mapa de 
la densidad de población: los núcleos con más peso demográfico a nivel estadístico se ubican 
muy próximos a la línea de costa, a lo largo de todo el sector litoral. Por su parte, en el sector 
interior se observa, en general, una gran proliferación de núcleos poco poblados. Se deduce de 
esta forma como los núcleos del sector más próximo al litoral presentan un mayor atractivo y 
dinamismo socio-económico, mientras que los núcleos del interior son los que más sufrieron 
procesos de abandono y éxodo rural debido a la crisis del sector agrario (Balsa-Barreiro, 2011).

La evolución demográfica desde mediados del siglo pasado, década de 1960, presenta a 
nivel de conjunto un carácter claramente regresivo continuado en el tiempo, pasando de 
171.124 habitantes en el año 1960 a 142.672 en 2011 (-28.452 habitantes), lo que en 
relativo significa una pérdida de peso de un 16,6% de su población (Gráfico 1). Este acusado 
nivel de decrecimiento de la población no es, ni mucho menos, homogéneo. En un primer 
nivel de análisis interno, el establecido por las comarcas, vemos como 2 de ellas han sufrido 
únicamente pérdidas leves (Bergantiños: -6%) o moderadas (Fisterra: -10,4%), mientras que 
el resto ha sufrido unas pérdidas mucho más acusadas, muy superiores a las del conjunto de 
nuestro sector (Soneira -28,3%; Muros -29%; Xallas -33,9%). Un gráfico de la evolución 
demográfica, en términos absolutos, de nuestra zona de estudio y el peso de cada una de las 
respectivas comarcas puede verse representado a continuación:

Se observa una tendencia clara y continuada desde principios del siglo XX al incremento del 
peso relativo de unas comarcas en detrimento de otras (Gráfico 2). La comarca de Bergantiños 
incrementa su peso relativo respecto al conjunto de nuestra zona de estudio en +8,9% desde 
principios de siglo XX, mientras el resto de las comarcas han ido perdiendo peso relativo, a 
excepción de la comarca de Fisterra que ha llegado a incrementarlo respecto a 1960 (+1,2%), 
aunque el saldo global respecto a su peso a principios del siglo XX ha sido negativo (-1,2%). 

Si descendemos a niveles territoriales inferiores, como el determinado por los municipios, 
observamos como siguen presentándose fuertes desigualdades internas. De los 19 municipios 
que conforman nuestra zona de estudio, 17 pierden población desde la década de 1960, 
aunque en unas magnitudes muy diferentes. Así, 2 de ellos pierden población de una forma 
leve8 (pérdidas inferiores a -10%), 3 de forma moderada9 (entre -10% y -20%), 5 de forma 

8 Fisterra (-2%) y Corcubión (-6,7%).
9 Laracha (-14,7%), Camariñas (-17,7%), Muros (-18,1%) y Laxe (-18,4%).
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acusada10 (entre -20,1% y -30%) y 6 de forma muy acusada11 (pérdidas superiores a un 
-30%). En el extremo opuesto, están los municipios de Cee y Carballo, los cuales incrementan 
su población de forma clara durante este mismo período de tiempo (+20,2% y +37,2% 
respectivamente) (Figura 8.a). 

Un análisis de la evolución más reciente, la determinada por la década 2000-2011, refleja 
que 11 de los municipios presentan una tasa de crecimiento negativo más acusada, superior a 
la de década anterior, siendo en 6 de ellos el índice relativo (de pérdida poblacional) el mayor 
desde principios del siglo XX (Figura 8.b). 

A nivel municipal, la revisión de los máximos y mínimos demográficos para la serie temporal 
1900-2011 nos permite describir una serie de tendencias (Figura 9). Existe así una clara 
dualidad entre los municipios que alcanzan su mínimo demográfico a principios y a finales de 
dicha serie temporal. Esto pone de manifiesto, por una parte, la sangría demográfica sufrida 
por los municipios más rurales (10 municipios alcanzan su mínimo demográfico en 2011) y, 
por otra, el cambio en el modelo de poblamiento que llevó a que algunos municipios como 
Carballo y Cee incrementaran su población de forma constante a lo largo de la serie temporal 
gracias a la pujanza de sus capitales municipales, convertidas en los 2 principales referentes 
urbanos de todo este sector: Carballo y Cee, con 17.810 y 3.662 habitantes respectivamente 
(Nomenclátor INE, 2011).

Por su parte, la coincidencia de los máximos demográficos en la mayor parte de los 
municipios a mediados del siglo pasado se debe al auge del modelo de poblamiento 
tradicional de la Galicia rural. Así, 11 de los municipios alcanzan su máximo histórico entre 
las décadas de 1950 y 1970, 7 de ellos en la década de 1960. 

El análisis de la distribución estadística de los valores de población por núcleo de 
población refleja una tendencia al incremento del rango o diferencia entre máximo y 
mínimo de población. Se observa un crecimiento demográfico exponencial de un número 
muy reducido de núcleos, mientras que, por otra parte, la inmensa mayoría tienden a perder 
población. En el Gráfico 3 observamos en un diagrama Box and Whisker para la totalidad 
de núcleos que integran nuestra zona de estudio como los valores anómalos u outliers, cuyos 
valores se escapan de la normalidad de la muestra y son representados mediante símbolos 
puntuales, tienden a estar más separados entre sí y en el caso de uno de ellos (Carballo) crece 
de forma exponencial incrementando su anomalía respecto a la normalidad de la muestra 
en los sucesivos censos12. 

En la misma figura se observa como para los sucesivos censos desde 1960 el propio diagrama 
tiende a estar más escorado a la izquierda en su conjunto, lo que significa que los respectivos 
cuartiles presentan menos población. Esto lo observamos claramente en el valor del segundo 
cuartil (Q2) o mediana, representado por la línea vertical dentro de la caja que pasa de los 49 
habitantes en 1960 a 31 en 2011. Lo mismo indica la media, representada por una cruz roja, 

10 Vimianzo (-23,4%), Malpica (-24,6%), Santa Comba (-26,6%), Muxía (-27,1%) y Coristanco (-29%).
11 Cabana (-30,9%), Dumbría (-33,5%), Ponteceso (-34,3%), Zas (-42,7%), Carnota (-43,9%) y Mazaricos (-45,6%).
12 Advertir los cortes en el eje X del gráfico.
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que pasa de 87,1 habitantes en 1960 a 76,7 en 2011. El análisis de los anteriores parámetros 
de centralidad, junto a otros parámetros estadísticos, nos indica una clara reducción del peso 
demográfico del conjunto de los núcleos de nuestra zona de estudio. Sin embargo, resulta 
paradójico como en este mismo contexto de pérdida poblacional, aparecen un grupo de 
outliers de carácter más extremo debido a un grupo limitado de núcleos que incrementan 
fuertemente su población como, por ejemplo, Laracha que pasa de 272 habitantes en 1960 
a 2.778 en 2011 (+921,3%), Carballo que pasa de 3.850 habitantes a 17.810 (+362,6%) o 
Santa Comba que pasa de 660 habitantes a 2.247 (+240,5%).

El incremento de la población en un único núcleo principal que ejerce de capital municipal, 
muestra una tendencia clara a la concentración de la población y al cambio del modelo de 
poblamiento tradicional, que pasa de eminentemente rural a mediados del siglo pasado a uno 
actual de carácter bipolar (rural-urbano) que podemos ver representado gráficamente en la 
Figura 10.

Se organiza así un sistema jerárquico donde la población de cada municipio tiende a 
agruparse en un determinado referente urbano que ejerce de centro de servicios básicos 
para toda la población de su municipio. En muchas ocasiones, las infraestructuras viarias 
permiten una mejor comunicación con un centro urbano de otro municipio, aún a pesar de 
una distancia mayor, lo que al final influye en la organización de esta movilidad interna del 
poblamiento. Dentro de este mismo sistema jerárquico se conforma un grupo de núcleos 
que actúan como centros urbanos de primera magnitud y presentan elevados índices de 
crecimiento demográfico, favorecidos por una serie de factores como su proximidad al área 
metropolitana de la capital provincial14, sus comunicaciones viarias, etc. El crecimiento 
demográfico de estos referentes urbanos supone además un incremento de su radio de acción 
sobre la población rural residente y una mayor atracción sobre los capitales procedentes de 
la población emigrada (Rodríguez, 1998 y 1999), lo que repercutió en un bucle cíclico en el 
que los principales referentes urbanos eran los que más incrementaban su población dentro 
de un contexto general de decrecimiento demográfico (Figura 11).

Discusión

Galicia ha vivido importantes cambios socioeconómicos durante el último siglo. Los altos 
niveles de población emigrante a lo largo de todo el siglo XX, los bajos índices de  natalidad y 
el importante índice de envejecimiento demográfico del último cuarto de siglo han marcado 
la realidad poblacional de la Galicia actual (Doval, 2010). Se ha pasado así de una sociedad 

13 Se refiere al principal núcleo de población de cada municipio en el último censo (2011). En la mayor parte de 
los municipios coincide con el principal núcleo de población en el año 1960. Sólo en el caso de los municipios de 
Laracha (donde su actual capital era en 1960 el 3er núcleo con 272 habitantes), Zas (Baio Grande el 2º núcleo con 
590 habitantes), Coristanco (San Roque el 2º núcleo con 286 habitantes), Mazaricos (A Picota el 18º núcleo con 
129 habitantes) y Cabana (As Grelas el 26º núcleo con 84 habitantes).
14 La ciudad de A Coruña, capital provincial, que conforma un área metropolitana de unos 400.000 habitantes (World 
Gazetteer, 2010; Ministerio de Vivienda, 2009; Precedo, 2007), constituyendo la segunda más importante de Galicia.
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rural, en la que la base económica era la pesca, la ganadería y la agricultura de subsistencia a 
otra urbana basada en una terciarización de su estructura económica (Méndez, 1989). 

Este cambio en la realidad socioeconómica ha conllevado una serie de alteraciones en 
el modelo de poblamiento tradicional. Se pasa así de una Galicia de carácter rural cuyo 
elemento articulador del territorio era la parroquia a la Galicia actual, mucho más urbana y 
con un modelo de crecimiento que dista mucho de ser armónico, ya que presenta evidentes 
desequilibrios territoriales. Se observa igualmente como las vías de comunicación se convierten 
en ejes vertebradores del territorio, llegando incluso a modificar la fisonomía de los núcleos de 
población existentes (Marull et al., 2008).

El modelo de poblamiento tradicional se basaba en un equilibrio entre las variables población 
y recursos. El desequilibrio entre estas variables tenía lugar en el momento en que la población 
se incrementaba y/o los recursos descendían de forma acusada. Fue el aumento continuado 
de la esperanza de vida en el siglo XX, gracias a los avances médicos, junto a la aparición 
de frecuentes crisis agrarias los principales factores que forzaron la aparición de un acusado 
desequilibrio en la Galicia de mediados del siglo XX, lo que conllevó un fenómeno claro de 
éxodo rural a diferentes destinos: primero la emigración ultramar (Cuba, Brasil, Argentina en 
la primera mitad del siglo XX), luego la centroeuropea (Suiza, Alemania en el segundo tercio 
del siglo) y finalmente la nacional (Cataluña, Madrid, País Vasco y Canarias). A nivel interno 
se produjo en Galicia un claro fenómeno de redistribución de la población, pasando las dos 
provincias atlánticas a concentrar la mayor parte de la población en sus principales ciudades 
y referentes urbanos, los cuales actuaron como polos de desarrollo económico y de atracción 
poblacional (Figura 12 y Gráfico 4).

La Costa da Morte conforma un amplio sector de costa gallega que presenta una dinámica 
demográfica claramente regresiva desde la década de 1960 hasta la actualidad, a pesar de 
presentar una amplia fachada litoral y una localización privilegiada próxima al eje A Coruña- 
-Vigo, el más dinámico socioeconómicamente de su región. Su pérdida de peso demográfico 
se refleja no solo en los datos cuantitativos (-28.452 habitantes desde 1960), sino en la fuerte 
caída de su peso demográfico relativo respecto al conjunto de su provincia (-4,82% desde 
1960) (Gráfico 5).

La pérdida de capital humano es la principal amenaza para la sostenibilidad de nuestra zona 
de estudio. Se conforma así un círculo vicioso en que la pérdida continuada de población 
lleva a un descenso del potencial socioeconómico de todo este territorio y este, a su vez, a 
una pérdida de población irremediable e imparable, un proceso cada vez más acusado debido 
al envejecimiento de su estructura demográfica (Balsa-Barreiro y Landsperger, 2013). De 
esta forma, a la problemática de la pérdida cuantitativa de efectivos se une un proceso de 
degradación cualitativa de su estructura demográfica, reflejado en un envejecimiento constante 
y generalizado de su población con tendencia a hacerse más acusado en los últimos años. Se 
entiende así el fuerte incremento de los índices de envejecimiento (+69,6 entre 2001 y 2011), 
sobre-envejecimiento (+2,2) y de los niveles de dependencia tanto global (+5,8) como senil 
(+8,4) de la última década (INE, 2012). Este proceso de envejecimiento poblacional se refleja 
de forma clara en los Gráficos 6.a y 6.b, donde se comparan las pirámides de población 
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de nuestra zona de estudio en el año 2000 y 2011, observándose de forma muy clara un 
estrechamiento de la base y un ensanchamiento de la parte superior de la pirámide.

La mejora  de las comunicaciones viarias de nuestra zona de estudio respecto al exterior 
llevada a cabo en los últimos años conlleva a un desequilibrio cada vez mayor. Se tiende a 
una dicotomía cada vez más patente en el modelo de poblamiento, unido a una regresión 
demográfica del conjunto. El modelo desarrollista instaurado tiende a agudizar esta dicotomía 
rural-urbano debido a la escasa atracción de población inmigrante y a los bajos índices de 
crecimiento vegetativo de los últimos años (Gráfico 7). Se hace así más patente un fenómeno 
de descohesión territorial, lo que unido a la incompatibilidad del modelo desarrollista 
implantado con otras actividades alternativas tiende a perpetuar la insostenibilidad (Martín 
et al., 2004; Camarero, 2009) y subsidiariedad de este territorio respecto a otros.

Nuestra zona de estudio presenta un buen número de potencialidades derivadas en gran 
parte de su localización privilegiada y su entorno natural. Sin embargo, la pérdida continuada 
de efectivos demográficos ha llevado a un proceso constante de pérdida de competitividad que 
induce, a su vez, a que la regresión demográfica tienda a hacerse más acusada en el tiempo. 

Conclusiones

Desde mediados del siglo pasado, la Costa da Morte padece un grave proceso de regresión 
demográfica debido a la crisis del sector agrario y a la ausencia de un modelo adecuado de 
desarrollo endógeno, constituyéndose la emigración como la principal alternativa para sus 
habitantes. Este fenómeno induce actualmente a una pérdida demográfica tanto cuantitativa 
como cualitativa, afectando principalmente a sectores de población en edades más dinámicas 
y productivas. Todo este proceso regresivo lleva a una espiral negativa en la que la tendencia 
a un crecimiento vegetativo negativo se agrava con la presencia de saldos migratorios del 
mismo signo debido a la pérdida de potencial socioeconómico en todo este sector. En última 
instancia, este fenómeno continuado de éxodo rural de su población en edad laboral ha 
llevado a todo este sector a un proceso de regresión tanto demográfica – pérdida de efectivos 
y despoblación, descenso de la natalidad, proceso de envejecimiento demográfico – como 
económica – pérdida de competitividad, deterioro de la viabilidad de las explotaciones 
agrarias, problemas de reemplazo generacional –. 

Estudios como el aquí presentado tienen una enorme importancia a la hora de elaborar 
un diagnóstico de la realidad de un territorio concreto, analizar su grado de cohesión social 
y territorial respecto a su entorno para, a partir de ahí, proceder a la toma de decisiones 
estratégicas y políticas por parte de los técnicos y/o políticos responsables. A tenor del estudio 
aquí presentado, el proceso de degradación demográfica sufrido por nuestra zona de estudio 
obliga a una reconversión de las políticas actuales y a una propuesta de un nuevo modelo de 
desarrollo endógeno sostenible que permita dinamizar su estructura demográfica atrayendo a 
población inmigrante y aprovechando de forma más eficiente los recursos disponibles. 
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Figura 1: Población absoluta de los municipios de la costa española en el año 2011 (Fuente datos: INE, 2011).

Figura 2: Población absoluta de los municipios de la costa española en el año 2011 (Fuente datos: INE, 2011).



122

Sociedade de Geografia de Lisboa

Figura 4. (a) Población de los municipios de la costa gallega en el año 2011. (b) Evolución demográfica de dichos 
municipios en el período temporal 1998-2011 (Fuente datos: INE, 2011).

Figura 3. Evolución demográfica relativa de los municipios de la costa española entre los años 1998 y 2011  
(Fuente datos: INE, 2011).
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Figura 6. (a) Localización de los diferentes núcleos de población. (b) Densidad de población por municipios 
(Fuente datos: INE, 2011).

Figura 5. (a) Localización de nuestro sector de estudio respecto al Eje Atlántico. (b+c) Principales divisiones administrativas 
y/o territoriales (comarcas y municipios) que forman parte de nuestra zona de estudio. (d) La tabla de colores permite asociar 

a través de los colores y códigos su correspondencia en las imágenes de (b) comarcas y de (c) municipios.
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Figura 8. Evolución demográfica relativa de los municipios de nuestra zona de estudio en diferentes intervalos 
temporales (Fuente datos: INE, 2011).

Figura 7. (a) Población absoluta por municipio. (b) Ratio de habitantes por núcleo de población a escala municipal 
(Fuente datos: INE, 2011).
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Figura 10. Población de los municipios y nivel de concentración de la población en su núcleo más importante13 
para los censos de (a) 1960 y (b) 2011 (Fuente datos: Nomenclátor INE, 2011).

Figura 9. Año del censo en el que los respectivos municipios alcanzan su (a) mínimo y (b) máximo demográfico 
desde principios del siglo XX hasta la actualidad (Fuente datos: INE, 2011).
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Figura 11. Representación del crecimiento demográfico relativo tanto a nivel de municipio como del principal  
núcleo de población de cada uno de los municipios15 para el período comprendido entre 1960 y 2011.  
La magnitud del crecimiento de sus principales núcleos se observa en función del tamaño de las flechas  

y/o del índice relativo señalado en las mismas (Fuente datos: Nomenclátor INE, 2011).

Figura 12 y Gráfico 4. Evolución demográfica comparada de nuestra zona de estudio respecto a los municipios de 
Santiago de Compostela y A Coruña desde principios del siglo XX (Fuente datos: INE, 2011).
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Gráfico 3. Diagrama Box and Whisker para el conjunto de los núcleos de población que integran nuestra 
zona de estudio. En el eje de las X se representa la población absoluta de cada uno de ellos, mientras que 

en el eje Y se representan los distintos censos de población (Fuente datos: Nomenclátor INE, 2011).

Gráfico 1. Evolución demográfica del conjunto de nuestra zona de estudio entre 1960 y 2011. Peso relativo 
de las respectivas comarcas que forman parte de nuestra zona de estudio (Fuente datos: INE, 2011).

Gráfico 2. Peso demográfico relativo de cada una de las comarcas respecto al total de nuestra zona de 
estudio para los censos de los años 1900, 1960 y 2011 (Fuente datos: INE, 2011).
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Gráfico 7. Crecimiento neto asociado a nuestra zona de estudio entre los años 2000 y 2010 (Fuente datos: INE, 2011).

Gráfico 5. Peso demográfico relativo de la Costa da Morte respecto al conjunto de la provincia  
de A Coruña Fuente datos: INE, 2011).

Gráfico 6: Estructura de la pirámide de población de nuestra zona de estudio en el (a) año 2000 y (b) 
2011 Fuente datos: INE, 2011).
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A Cooperação Para a Segurança  
no Contexto das Relações Internacionais:  
Do Realismo ao Construtivismo

Luis Manuel Brás Bernardino

Resumo/Abstract

A segurança constituiu em permanência e desde sempre uma preocupação do homem na 
vivência em sociedade. Na procura deste desiderato, o homem estabeleceu alianças, acordos, 
parcerias e múltiplas formas de cooperação para resolver os seus problemas de segurança, que 
em determinados contextos históricos foram determinantes para o curso da própria Historia 
e para a sobrevivência das sociedades. Esta cooperação deu-se sob inúmeros propósitos e 
quase sempre em prol de interesses conjunturais que, em sociedade, se tornavam elementos 
fundamentais da ação governativa e que se tornavam estratégicos na condução política do 
Império, Reino, Estados ou Nações. Perspectiva politica que se fundavam em ideologias e 
formas académicas de estudar os fenómenos da guerra e que orientavam as análises político- 
-estratégicas, servindo de esteiro aos argumentos das lideranças. A segurança tornou-se assim 
prevalente nas sociedades e condicionou a ação militar que passou a ser instrumento de poder 
e sistema de apoio ao desenvolvimento das sociedades mais modernas.

Do Realismo e Idealismo ao Construtivismo, a evolução da cooperação internacional para 
a segurança, vista num quadro das Relações Internacionais, permitiu, em nossa opinião, 
complementar a compreensão da nossa História, sendo possível destacar e interligar 
alguns acontecimentos marcantes, que procuramos articular e explicar à luz dessas teorias, 
que materializam uma abordagem diferenciada (mas muito atual) sobre os fenómenos da 
cooperação no quadro das Relações Internacionais.

Assim, podemos constatar que ao longo da História Universal forjam-se e alimentam-se 
relações de cooperação (ou competição) entre Estados e Organizações, consubstanciando-se 
num fluxo de interesses e de prioridades estratégicas para a segurança, que em determinadas 
conjunturas geopolíticas de oportunidade, constituem elementos sistémicos e materializam 
as prioridades das Políticas Externas dos Estados no âmbito das suas políticas e estratégias 
sectoriais para a segurança e defesa. A evolução da cooperação internacional para a 
segurança, vista num quadro das Relações Internacionais permite, em nossa opinião, 
complementar a compreensão da nossa História, sendo possível destacar e interligar alguns 
acontecimentos marcantes da História da Humanidade, que procuramos, resumidamente 
articular e explicar à luz das teorias Realistas e Construtivistas, que materializam uma 
abordagem diferenciada (mas muito atual) sobre os fenómenos da cooperação no quadro 
das Relações Internacionais.

Palavras Chaves: Cooperação militar, Segurança, Realismo, Idealismo e Construtivismo.
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“…como em todas as ciências sociais, também no caso das RI, a operacionalização de 
conceitos, como ciência, disciplina, teoria e paradigma, se torna essencial no limiar de uma 
abordagem introdutória ao estudo teórico-disciplinar. A fixação dos respectivos conteúdos 
conceptuais facultará a perspectiva de enquadramento científico que permite situar as pré-noções, 
noções e conceitos necessários a uma aproximação ao conceito evolutivo de “Relações 
Internacionais”, bem como a uma reflexão analítica sobre a dinâmica do respectivo processo 
de operacionalização…”.

Vítor Marques dos Santos,
“Introdução à Teoria das Relações Internacionais”, 2007, p.129

Introdução

As principais teorias das Relações Internacionais contemporâneas procuram desenvolver 
estruturas sistémicas e instrumentais, cada vez mais integradoras e globais, que nos 
apresentam um enquadramento conceptual “modernizado” e mais complexo, permitindo 
analisar, entender e perspetivar os acontecimentos contemporâneos no seio das sociedades 
modernas (fenómenos sociais regionais e globalizados). Nomeadamente no âmbito da Política 
Internacional1, mais concretamente nas vertentes da segurança e no apoio ao desenvolvimento, 
pois estas áreas de investigação passaram a constituir objeto de estudo central no quadro 
das Relações Internacionais. Análises que contribuem para auxiliar os decisores políticos na 
definição das linhas orientadoras das Políticas Externas e das Políticas de Defesa Nacional, 
pois no contexto atual da segurança não existem princípios imutáveis e válidos em todos os 
lugares e para todo o tempo, nem os fenómenos sociopolíticos são limitados por fronteiras 
ou regiões, pois constituem, segundo Loureiro dos Santos, fatores interdependentes à luz 
da teoria sistémica e considerados elementos essenciais para se poder entender as dinâmicas 
conjunturais contemporâneas das Relações Internacionais (2010, pp.143-144).  

Em linha com o supracitado, alguns séculos antes, o pensamento do Jesuíta e filósofo dos 
séculos XVI-XVII, Francisco Suárez (1548-1617), retratado por Maltez, coloca a ênfase na 
diálise anacrónica entre o ser humano e os contextos sociais, na conjuntura do tempo, do 
lugar e das gentes, que explicavam os paradigmas dos fenómenos que nos rodeiam. Aspetos 
que refletem a volatilidade atemporal dos processos sociais e que caracterizam, ainda hoje, as 

1 O termo “Política Internacional” identifica as relações entre os Estados para além das fronteiras no contexto do 
concerto das Nações, sendo geridas por governos ou seus interpostos agentes acreditados e reconhecidos nas organizações 
onde têm assento. Contudo, segundo Fernando de Sousa, a relação entre Política Internacional e Política Externa é 
relativamente próxima, pois “...a primeira lida com interações e a segunda refere-se a ações e reações...”, em que as relações 
da Política Internacional resultam do envolvimento dos Estados em atividades de formulação política (2005, p.145). 
Para Holsti, a distinção entre a Política Externa e Política Internacional “...pode ser mais académica do que real, mas traduz 
sumariamente a diferença entre os objetivos e as ações (decisões e politicas) de um Estado ou Estados e as suas interações...”, em 
que o estudo das Relações Internacionais inclui a análise das Políticas Externas ou processos políticos entre os Estados 
num contexto cada vez mais global e sistémico de Política Internacional, o contexto mundial (2006, pp. 44-45).
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dinâmicas contemporâneas no contexto da cooperação internacional, onde o “Construtivismo” 
parece surgir como um espaço reflexivo cada vez mais destacado e presente nos discursos 
políticos e nos debates académicos no contexto atual das Relações Internacionais (Vinha, 
2009, p.2) (Maltez, 2010, pp. 193-194).

Mais recentemente, na passada década de 50, a aplicação da teoria dos sistemas à teorização 
e análise dos fenómenos nas Relações Internacionais foram ainda, segundo Loureiro dos 
Santos, por influência de Charles McClelland e Morton Kaplan, elementos essenciais para 
se perceber as mudanças no mundo, na medida em que este se encontrava num processo 
acelerado de evolução e sob influência de grupos, organizações e comunidades globais, com 
interesses conjunturais, adaptando-se e evoluindo continuamente, sujeito às influências que 
o homem, na sua ação disruptiva sobre o meio (onde se inclui sobre os outros homens) lhe 
incutir (2010, p. 144). 

Neste contexto, a cooperação internacional surge no quadro das Relações Internacionais 
como um elemento sistémico, dinâmico e conjuntural, integrado num sistema maior (à 
escala global) onde a Política Externa dos Estados (nas suas múltiplas dimensões) confluem 
na adoção de estratégias nacionais de cooperação implementadas em conjunturas histórico-
-geográficas próprias. Assim, foram sendo criadas teorias que têm ganho destaque e servido 
para aprofundar o estudo dos fenómenos sociais em torno dos fenómenos da paz e da guerra, 
e mais concretamente sobre as dinâmicas da “Polemologia”2, bem como ainda aprofundar a 
temática da cooperação internacional para a prevenção e resolução de conflitos. 

No âmbito da segurança e da defesa a nível internacional, a cooperação vem assumido uma 
das vertentes mais dinâmicas e enigmáticas das “novas” Relações Internacionais, uma vez 
que a proliferação de tratados, acordos, memorandos de entendimento, bem como a criação 
de alianças, organizações e sociedades, tem sido muito proficiente, mas pouco eficiente. 
Neste cenário, os Estados e as Organizações interagem politicamente em cimeiras, reuniões 
ministeriais e outras reuniões magnas ou sectoriais que contribuem, em certa medida, para 
“regular”, “normalizar” ou “acicatar” a Política Internacional na vertente da segurança e 
defesa. Nomeadamente a nível regional e global, pois que esta materializa “…o conjunto das 
disciplinas científicas tendo por objecto o governo e a administração do Estado […] e a política 
internacional é um ramo das ciências politica…” (Moreira, 2002, p.72). 

Assim, podemos constatar que ao longo da História Universal forjam-se e alimentam-se 
relações de cooperação (ou competição) entre Estados e Organizações, consubstanciando-se 
num fluxo de interesses e de prioridades estratégicas para a segurança, que em determinadas 
conjunturas geopolíticas de oportunidade, constituem elementos sistémicos e materializam 
as prioridades das Políticas Externas dos Estados no âmbito das suas políticas e estratégias 
sectoriais para a segurança e defesa. A evolução da cooperação internacional para a segurança, 

2 Polemologia ou “Polemologie” é o termo criado por Gaston Bouthoul (1896-1980) para designar o estudo sociológico 
dos conflitos e dos fenómenos da guerra, segundo o qual se considera que a guerra tem como base a heterofobia, ou 
seja, a tendência que cada ser humano tem para temer o outro, por este ser diferente e antagónico. Uma heterofobia, 
considerada genericamente como um fator de agressividade negativo, assumindo uma definição instrumental de guerra, 
designando-a sinteticamente como “...luta armada e sangrenta entre agrupamentos organizados...” (Sousa, 2005, p.144).
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vista num quadro das Relações Internacionais permite, em nossa opinião, complementar a 
compreensão da nossa História, sendo possível destacar e interligar alguns acontecimentos 
marcantes da História da Humanidade, que procuramos, resumidamente articular e explicar 
à luz das teorias Realistas e Construtivistas, que materializam uma abordagem diferenciada 
(mas muito atual) sobre os fenómenos da cooperação no quadro das Relações Internacionais.

A Cooperação Internacional. Da Época Clássica à Contemporaneidade

Desde a Antiguidade Clássica que a Humanidade e o Homem procuram alcançar a definição 
mitológica de uma ordem social equilibrada alicerçada na paz social e no desenvolvimento, 
assente em sociedades que privilegiam o diálogo político e a cooperação estratégica. Aspeto 
que nem sempre tem sido possível analisar, pois os períodos de conflitos sobrepõem-se 
aos períodos de paz e de desenvolvimento social. Para tal, a sociedade internacional foi 
desenvolvendo um conjunto de princípios e normativos centrados na essência da natureza 
humana e na vivência social, o designado “Direito Natural”, inspirado simultaneamente na 
natureza, no homem, na sociedade, e filosoficamente na vontade de Deus (ou Deuses), ou 
ainda na racionalidade egocêntrica humana, pois como salienta Thomas Hobbes “…o homem 
não é bom por natureza …” (Hobbes, 2004).

Neste contexto, ainda segundo Thomas Hobbes (1587-1666), o “Direito Natural” permite 
a cada individuo usar livremente o próprio poder, podendo conduzir, em casos extremos e 
radicais, à guerra e à destruição mútua, o que implicava a criação e adoção de um “Direito 
Positivo” ou também designado como “Contrato Social”. Este era eminentemente uma diálise 
político-social centrada no Homem e nas suas relações no seio das sociedades, subordinada 
contudo ao “Direito Natural” e associadas a um determinando conjunto de “regras” de convívio 
interpessoais e de conciliação social, entendidas como forma de evitar a conflitualidade e a 
desagregação da sociedade. Contexto em que a cooperação institucional proporcionava uma 
teorização sociopolítica do “Leviathan”, passando a existir uma super entidade incumbida de 
vigiar, regular (normalizar) as relações interpessoais na sociedade, principalmente através da 
positividade dos comportamentos (Ibidem).

Constatamos assim que na obra “Leviathan”3, Thomas Hobbes considera como matéria, 
forma e poder, a simples existência de um Estado eclesiástico e civil, vista como forma de 
privilegiar a cooperação para a segurança. O pensador parte do princípio de que os homens 
são de por si egoístas e egocêntricos, e que o mundo não satisfaz obrigatoriamente todas as 
suas necessidades e anseios. Paradigma que implica que no “Estado Natural” a competição 
constitui o fator central e distinto das relações sociais, afetando a cooperação/competição 
entre entidades sociais e políticas organizadas. 

Neste prisma, a «guerra de todos os contratados», pela subsistência, segurança e pelo proveito 
próprio, numa base intrinsecamente egocêntrica e assente num sentido de justiça social, 
passou a ser admissível e até socialmente necessário e aceite. A razão é a própria subsistência 

3 [http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-contents.html]
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(sobrevivência individual e social) e por esta, o Homem (ou grupo de homens) está pronto a 
sacrificar a sua vida e está predisposto a lutar com os seus melhores meios, sacrificando os seus 
haveres e os seus interesses imediatos e pessoais, em prol da sua segurança e da defesa da sua 
sociedade. Este aspeto, embora parecendo um contra-senso, constituía em nossa opinião, a 
“moral social” de Hobbes, pois pretendia explicar o contexto da existência das redes sociais na 
época e justificariam a prevalência da “segurança” e a existência de uma conflitualidade latente 
no seio dos elementos sociais e permitia assim a aplicabilidade das principais leis da natureza 
na relação com o Homem, pois que, segundo ele:

“…Therefore, when anything there in written is too hard for our examination, we are bidden to 
captivate our understanding to the words; and not to labour in sifting out a philosophical truth by logic 
of such mysteries as are not comprehensible, nor fall under any rule of natural science. For it is with the 
mysteries of our religion as with whole some pills for the sick, which swallowed whole have the virtue to 
cure, but chewed, are for the most part cast up again without effect…” [Thomas Hobbes].

Os povos da antiguidade clássica mantinham um quadro de relações de vizinhança marcadas 
essencialmente pelas trocas comerciais e através do envio de embaixadas, e vinculavam os seus 
interesses por meio de tratados e acordos pessoais, consubstanciados frequentemente no envio 
de majestosas “embaixadas itinerantes”, no sentido de alavancar um comércio mais proveitoso 
(e seguro) com esses povos e essas regiões. Pois que as rotas comerciais constituíam-se nas 
principais e “legitimas” preocupações securitárias, em que a segurança das principais rotas 
(terrestres ou marítimas), onde as caravanas comerciais transitavam, consistia na principal 
fonte de disputa, ou seja, pretendia-se assim garantir que estas estivessem relativamente 
protegidas de piratas (mar) e de salteadores (terra). 

Neste contexto, alguns autores destacam e identificam o “Tratado de Kadesh”4 como dos 
mais conhecidos e importantes tratados da antiguidade clássica. Este acordo formal, celebrado 
entre o Egipto e o Reino de Hatti no século XIII a.C. procurava solucionar o impasse gerado 
pela posse da cidade de Kadesh, na fronteira entre os dois Impérios e visava, diplomaticamente, 
reforçar o sentido de uma cooperação conjuntural entre as partes desavindas, visto como 
forma de garantir o livre comércio e assim contribuir para a melhoria das condições de vida 
das populações e para a prevalência da paz na região (Mokhtar, 2010, pp. 62-63). 

Contudo, já desde a Roma Antiga no século XVII a. C., que o primado do Direito Romano 
– jus gentium constituía o normativo jurídico dominante na região, procurando regular e 
normalizar as relações sociais e comerciais nas sociedades da época. Este normativo foi sendo 
adaptando, consoante as sociedades e regiões, integrando “inteligentemente” na baixa Idade 
Média os princípios feudais e os valores cristãos da época medieval, confirmando assim regras 
e normas que se aprofundaram ao longo dos tempos e que caracterizam, ainda atualmente, 

4 No século II a. C. parte da região da Ásia Menor foi invadida por vários povos nómadas, entre eles os Hititas, um 
povo indo-europeu, que se instalou em Kussara e que fundou um grande Império, compreendendo da Anatólia, 
passando pela Mesopotâmia, até à Palestina. No século XIII a.C. os Hititas interessaram-se pela Síria e enfrentaram-
-se na “Batalha de Kadesh”, que viria a terminar com a assinatura entre Ramses e Hattusili, em 1285 a.C., do que se 
considera ser o primeiro “Tratado de Paz” no mundo. [http://timelines.com/1283BC/the-ramses-hattusili-treaty-treaty-
-of-kadesh-is-ratified]
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algumas características concetuais, das principais teorias das Relações Internacionais5. Como 
sabemos, na Idade Média a relação entre Reis/Imperadores e Reinos/Impérios assentava 
essencialmente em “laços de sangue” e princípios religiosos estereotipados, ignorando-se muitas 
vezes os fatores territoriais e os aspetos das fronteiras, que tinham um significado pouco 
expressivo no quadro das relações entre Reinos e Impérios. 

Neste período, o relacionamento internacional entre os principais atores sociais decorria, 
como salienta Jobb Holzgrefe, entre pessoas e corporações, entre o clero e os senhores feudais, 
entre o povo e os nobres, em que as cidades supriam as suas necessidades de soberania e de 
segurança, assinando tratados de paz ou fazendo a guerra e recorrendo para isso a alianças 
conjunturais, o que constituía uma das formas efetiva de obter uma cooperação regional para 
a segurança. Cooperação entendida no sentido mais extremo e radical, como a sobrevivência 
do próprio Reinado ou do Império. 

No que diz respeito à ideologia sobre a guerra, à luz da figura papal, identificada como 
entidade cimeira da Igreja Católica6, procurou-se “humaniza-la” (a guerra), nomeadamente 
através da criação das teorias eclesiásticas de Santo Agostinho de Hipona7 e depois com São 
Tomás de Aquino. Estes autores ao diferenciar adversários, vetar a destruição de bens e exigir 
humanidade (na relação de conflito) em nome da apelidada “Paz de Deus”, introduziam uma 
inovadora forma de encarar a natureza bélica da cooperação para a segurança e dos fenómenos 
da paz e da guerra. Segundo o conceito de “Guerra Justa”, impôs-se a suspensão da guerra 
aos domingos e dias santos, advogando as consagradas “tréguas de Deus” e enunciou ainda 
os princípios basilares suscetíveis de conduzir a sociedade e os Homens a cumprirem o 
primado da “Guerra Justa”, o que, em condições de guerra tornava-se difícil de normalizar e 
principalmente de fazer cumprir (Holzgrefe,1989, pp.11-12).

5 O “Ius gentium” ou “jus gentium” (“direito das gentes” ou “direito dos povos”, em latim) compunha-se das normas 
de Direito Romano que eram aplicáveis aos estrangeiros, pois os antigos romanos permitiam que os estrangeiros 
invocassem determinadas regras do direito romano de modo a facilitar as relações comerciais com outros povos e que 
se desenvolveu sob a influência do “peregrino”, em contraposição ao “jus civile”, isto é, o conjunto de instituições 
jurídicas aplicáveis aos cidadãos de Roma. Atualmente, a expressão “jus gentium” é comummente utilizada como 
sinónimo de “Direito Internacional” no quadro das Relações Internacionais (Sousa, 2005, pp.66-68).
6 Desde o Império Romano, a Igreja Católica possuía notória organização político-social e um significativo 
número de fiéis, o que lhe conferia um papel de relevo na sociedade medieval, mas a expansão do cristianismo e a 
predominância do feudalismo em toda a Europa, encontrou condições ideais para se transformar numa das mais 
poderosas instituições sociais da Idade Média (Serrão, 1971, pp. 14-21).
7 Aurélio Agostinho conhecido como Santo Agostinho de Hipona (354-430) foi Bispo da Igreja Católica, escritor, 
teólogo e filósofo e padre na Igreja Católica. Santo Agostinho é uma das figuras mais importantes no desenvolvimento 
do “Cristianismo” e da ideologia Cristã no mundo, tendo sido influenciado pelo maniqueísmo e pelo neoplatonismo 
de Plotino (205-270). Depois de tornar-se cristão, desenvolveu a sua própria abordagem sobre a filosofia e teologia, 
e idealizou ainda uma vasta panóplia de métodos e perspetivas diferenciadoras, tendo aprofundado nomeadamente 
o conceito de “pecado original” dos padres e, quando o Império Romano do Ocidente se começou a desintegrar, 
desenvolve o conceito de “…Igreja como a cidade espiritual de Deus…”, distinta da “cidade material do homem”, 
criado a separação ideológica entre os planos materiais e espirituais da vida. O seu pensamento Ideológico influenciou 
profundamente a visão do homem medieval em que a Igreja se identificou com o conceito de “Cidade de Deus” de 
Agostinho, e também a comunidade cristã e teológica que era devota de Deus, colocando o “…Cristianismo no centro 
da relação social e doutrina social sobre os fenómenos da paz e do governo…” (Holzgrefe, 1989, pp. 11-16).

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3o_romano
http://www.historiadetudo.com/feudalismo.html
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A pioneira ideologia de Santo Agostinho de Hipona viria a ser recuperada e desenvolvida 
por São Tomás de Aquino, no século XIII, mais concretamente na obra “Summa Theologica”8. 
Na obra, em resposta à pergunta “…se é pecado iniciar uma guerra?”, o abade sistematiza a 
sua ideologia referindo que a “Guerra Justa” requer a existência “à priori” de três condições 
estruturantes, referindo-se nomeadamente ao facto de se dever refletir se apenas “…a 
autoridade do soberano…” é legítima para declarar a guerra saber se esta condição torna-se 
efetivamente necessária, e se esta decisão pode ser considerada como “uma causa justa”, na 
medida em que “…os que são atacados, deverão ser atacados porque o merecem em reposta a uma 
falta…”e ainda salienta que para se iniciar e conduzir uma guerra “…os beligerantes deverão 
ter uma intenção justa…”, colocando uma conceção ideologia nas relações da paz e da guerra 
(Idem, pp.12-13). 

Desta forma, o pensamento de São Tomás de Aquino sistematiza ideologicamente o 
fundamento da doutrina cristã sobre a “Guerra Justa” de Santo Agostinho, apontando as 
condições necessárias e essenciais para a legitimidade da guerra (para os cristãos) e que passam 
a constituir recomendações teológicas da ideologia católica, que os “Príncipes” não deveriam 
negligenciar (quando proclamam a guerra), mas também procurando estabelecer limites aos 
beligerantes durante a condução das operações militares nos campos de batalha. O mesmo 
refere Alberico Gentil (1552-1608) um pobre protestante Italiano, que enfatizou a necessidade 
de existir um comportamento humanitário durante a guerra, fazendo prevalecer (nem sempre 
com sucesso) os aspetos ético-jurídicos entre os combatentes (Del Vecchio, 1956, p.665).

Durante a época do feudalismo, as guerras eram uma das principais formas de se obter e 
conservar o poder e os senhores feudais envolviam-se em guerras com o intuito de aumentar 
as suas terras (e riquezas) e consequentemente o seu poder efetivo (pois este estava associado 
ao número de soldados que compunham os exércitos e às terras que possuíam) de gerar 
alianças conjunturais e de linhagem, onde os cavaleiros formavam a base estrutural dos 
exércitos medievais. Estas (condições sociais de pertença) representavam o que havia de mais 
digno e honroso na sociedade da época, ser guerreiro e nobre, na luta por uma causa “nobre” 
sob a armadura de um “guerreiro”. 

A residência dos nobres e dos exércitos centravam-se em castelos fortemente murados, 
projetados para serem residências senhoriais e, ao mesmo tempo, sistemas fortificados de 
proteção coletiva, e que permitia um padrão de alianças estratificadas entre as classes sociais, 
e se necessário, entre aliados senhoriais vizinhos. Aspecto que caracterizava a tipologia da 
cooperação militar na época e que materializava o paradigma da segurança deste tipo de 
sociedades. O sistema de cooperação em alianças militares teve, contudo, o seu ponto mais 
marcante, com o movimento das “Cruzadas” e a aliança entre reinos à luz, como vimos, 
da designada “teoria agostiniana”. Para complemento, considerava-se que a “Causa Justa” 
justificava a “Guerra Justa” e que a Igreja (empiricamente) detinha a autoridade necessária 
e suficiente para se afirmar como legado do bem comum e da moralidade social sobre os 
conflitos, bem como das alianças securitárias entre os povos e as sociedades.

8 [www.op.org/summa/letter/summa.pdf].
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Neste contexto, após os turco-muçulmanos terem conquistado a região da Palestina em 1071 
d.c., proibiram (nos anos seguintes) a peregrinação dos cristãos europeus à Terra Santa, lugar 
onde Jesus Cristo nasceu e que tinha um elevado simbolismo para a fé cristã. Indignado com 
a situação, o Papa Urbano II (1042-1099) pediu que os cristãos combatessem os inimigos do 
cristianismo e reconquistassem a Palestina de forma a possibilitar o livre acesso à Terra Santa. 
Desta forma, os nobres cristãos europeus, unidos em alianças senhoriais e de fidelidade, 
passaram a realizar expedições de índole militar e religiosa, com o intuito de libertar essa região 
do domínio muçulmano. Designou-se este mega-empreendimento de alianças militares ao 
serviço de uma ideologia comum, por “Cruzadas” e passou a constituir, em nossa opinião, 
uma das formas mais conhecidas de cooperação internacional para a segurança e para a Política 
Externa na época. 

Estas iniciativas constituíam expedições militares que tinham também subjacente um claro 
interesse económico, de conquistar mercados e tornar mais seguras as rotas mercantilistas do 
oriente. Neste intuito, muitos nobres aliavam-se e aspiravam às riquezas e terras do oriente, 
enquanto os comerciantes ansiavam pelo comércio dos artigos de luxo dessas regiões, o 
que os levava a aventurarem-se numa peregrinação supostamente ideológicas, mas também 
“comercial”, para a Terra Santa, e que se constituiu, num exemplo marcante da cooperação 
internacional (Nicolle, 2003, pp.21-32).

Estas alianças militares conjunturais que constituíam as Cruzadas (1096-1212) representavam 
também para Carlos Selvagem uma das mais conhecidas e avançadas, formas de cooperação 
internacional na Idade Média, onde os objetivos principais eram transversais ao mundo cristão e 
em que grandes grupos de nobres, se aliavam para a conquista de Jerusalém e para a “libertação” 
da Terra Santa9. Embora as Cruzadas tivessem sido consideradas um “relativo” fracasso nos 
objetivos inicialmente idealizados, provocaram significativas e importantes mudanças 
socioeconómicas em toda a Europa e no mundo. Por meio do contacto com o oriente, os 
europeus assimilaram novas técnicas e tecnologias de produção, estabeleceram novas rotas 
comerciais e prepararam no seio da Europa, o que resultou no declínio do feudalismo por 
contraciclo ao mercantilismo, abrindo agora uma nova janela para a cooperação internacional 
securitária e para as relações entre povos, culturas e “nações”. 

Contudo, a história global mostra-nos que as alianças conjunturais entre reinos (pelos 
motivos mais diversos) são também exemplo de cooperação reforçada para a segurança e defesa 
e que servem o propósito de tornar mais fortes e de aglutinar “massa crítica” que nos contextos 
regionais se autovalorizam, se multiplicam e possibilitam vantagens, pois estas materializam 
num maior poder e influência conjuntural na região (Selvagem, 1999, pp. 337-343).

 
9 A Primeira Cruzada (1096-1099) era formada por um grupo de nobres europeus aliados que foram capazes de conquistar 
Jerusalém. A Segunda Cruzada (1147-1149) foi desestabilizada pelo desentendimento entre os seus dois líderes: o Rei Luís 
VII da França e o Imperador Conrado II, do Sacro Império. Liderada por Ricardo Coração de Leão, Rei da Inglaterra, a 
Terceira Cruzada (1189-1192) conseguiu significativas conquistas, pois embora não tenha sido capaz de libertar Jerusalém 
das mãos dos turcos, resultou na elaboração de um acordo, no qual passou a ser permitida a peregrinação cristã à Terra 
Santa. A Quarta Cruzada (1201-1204) foi impulsionada pelo interesse económico-comercial, uma vez que os cristãos 
saquearam Constantinopla (e não o Egito) como fora proposto pelo Papa (Nicolle, 2003, pp.21-32).
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Num presumível quadro geopolítico, a formação de uma, desejada poralguns, “União Ibérica”10, 
derivada hipoteticamente do desaparecimento em combate de El-rei D. Sebastião na Batalha de 
Alcácer-Quibir (4 de agosto de 1578), num conflito travado contra o exército marroquino liderado 
pelo Sultão de Marrocos “Mulei Moluco”, induziu a que a Dinastia Portuguesa entrasse numa crise 
sucessória grave, uma vez que D. Sebastião não deixara herdeiros legítimos. Assim, Felipe II, Rei da 
Espanha e neto do falecido Rei Português (D. Manuel I) foi reconhecido pelas cortes também como 
herdeiro legítimo da coroa portuguesa e futuro Rei de Portugal, sob a promessa de respeitar os costumes 
e privilégios dos portugueses, abrindo espaço político-estratégico para a criação da “União Ibérica”. 

A União Ibérica tornou-se assim quase que “acidentalmente”, num dos maiores exemplos da 
cooperação internacional e num dos maiores Impérios da História Europeia e Mundial. Detentora 
da tecnologia (essencialmente naval) e de navegação mais avançada existente na época, tal associação 
compreendia territórios em praticamente todas as partes do mundo, perfilando uma aliança 
quase global, como exemplo político-estratégico máximo da cooperação internacional à escala 
mundial. Por exemplo, para o Brasil, a formação da União Ibérica resultaria potencialmente em 
significativas mudanças na liderança e na geopolítica, nomeadamente com a hipotética abolição 
da linha imaginária definida no Tratado de Tordesilhas (7 de junho de 1494), o que permitiria uma 
expansão para oeste e para o interior do continente americano do enorme potencial estratégico que 
apresentava a Aliança Ibérica, levando à congregação de territórios, anexação de países e subjugação 
de povos. A União Ibérica teria consequências na geoestratégia dos Descobrimentos e criaria umas 
das maiores alianças militares globais da nossa história, o que transformaria radicalmente o curso 
da História de muitos povos, com reflexos na atual geopolítica global.

Com o surgimento do Estado Moderno e após a “Guerra dos Trinta Anos” em 24 de outubro 
de 1648, o Sacro Imperador Romano-Germânico, de Ferdinando III (1608-1657) assinava a 
“Paz de Vestefália”, com a Suécia e a França. Este ato político marcou o fim do primeiro grande 
conflito intraeuropeu, forjando uma nova fase da cooperação europeia para a segurança e veio 
romper com o feudalismo dando origem a uma nova ordem internacional de raiz europeísta. 
Em 1648, os povos europeus libertavam-se do jugo e dos constrangimentos morais e sociais 
impostos pela religião católica e pelo cristianismo e estabelecem relações de cooperação entre 
Estados territoriais soberanos, dando-se assim no centro da Europa, uma separação entre os 
poderes da Igreja e os poderes do Estado, fenómeno que se espalhou pelo mundo e que chegou 
à atualidade com reflexo direto nas diferentes fases de governação. 

O novo ordenamento internacional baseado agora na equidade de relações entre organizações 
políticas detentoras de soberania sobre os seus territórios (Estados) é atualmente denominado 
por “Direito Internacional”11. O conceito assemelha-se ao princípio que estabelece autonomias 

10 Veja-se J. Terreno e J. Reglá, In “História de España. De la Prehistoria a la Actualidade”, da Editorial Optima, 
Barcelona, 2ª Ediçion, 2004.
11 A expressão “Direito Internacional” é segundo, Fernando de Sousa, relativamente recente, tendo sido introduzida 
no léxico global por Jeremy Bentham na sua obra “Na Introduction to the Principles of Moral and Legislation” (1780) 
e corresponde à designação de “Direitos das Gentes”, a tradução literal de iusinter gentes. O critério assente num 
conjunto de normas reguladoras das relações entre os Estados ou entre entidades do Direito Público visto globalmente 
como o “…conjunto das normas criadas segundo os processos de produção jurídica da Comunidade Internacional e que 
transcendem o âmbito estadual…” (Sousa, 2005, pp. 66-67) (Maltez, 2010, p. 42).

http://pt.wikipedia.org/wiki/1608
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e relações (interdependência) de poder entre elas, nomeadamente a de relacionamento e 
interdependência da Política Interna e Política Externa. Estas aparecem posteriormente 
baseadas em estruturas de cooperação internacional, suporte para procedimentos organizativos 
que pretendem idealizar a supressão dos conflitos regionais e a paz mundial: a paz perpétua, 
teorizada por Castel de Saint-Pierre (1658-1743) e Immanuel Kant (1724-1804) que 
permitiria o quadro ideal para o desenvolvimento da cooperação internacional assente numa 
“nacionalização” da política para que os Estados assumissem o papel central e estratégico no 
contexto das Relações Internacionais (Moreira, 2002, pp. 35-37) (Maltez, 2010, p.43).

A Idade Contemporânea inicia-se com os ideais da Revolução Francesa a romperem a 
“velha” ordem mundial estabelecida em Vestefália. Nas sociedades ocidentais passaram a ser 
contestados os regimes internos centrado no poder dos Estados e os nacionalismos enraízam- 
-se, expandiram-se e sedimentam-se na Europa, onde recrudesce no seio das principais cidades 
europeias o interesse pela defesa do espaço próprio e dos direitos adquiridos pelo povo 
(liberdade, fraternidade e igualdade). Nomeadamente colocando em evidência as questões 
de soberania nacional, em que a conciliação das liberdades interna e externa das Repúblicas 
e das Democracias se tornava difícil de gerir no frágil equilíbrio político-social da época. 
Especialmente após a derrota estratégica do Imperador Francês, Napoleão Bonaparte (1769- 
-1821) na Batalha de Waterloo (18 de junho de 1815), onde viria a ser derrotado pelo Exército 
coligado (aliança militar britânico-prussiana) comandado em coligação por Wellington e 
Blücher, acabando por abdicar em 21 de junho e posteriormente ser deportado para a Ilha de 
Santa Helena (onde viria a morrer a 5 de maio de 1821). 

Restabelece-se assim uma inovadora ordem pós-revolucionária, aliviando tensões entre as 
liberdades individuais e a paz (assente agora na segurança do Estado) dá posteriormente início a 
um longo período de paz na Europa que durou cerca de cem anos. Ao analisar este período, que 
decorre até ao início da 1ª Grande Guerra Mundial, salienta-se o novo relacionamento ocidental, 
que está assente em multiplos fatores estratégicos: o “concerto europeu”12, que viria a fornecer 
o necessário equilíbrio de poderes entre as nações dominantes no xadrez global e a influência 
e interesse da sociedade internacional nas relações entre Estados e ainda na regulação das 
necessidades financeiras mundiais e da economia global. Estruturada desta forma, a ”nova” ordem 
internacional, procura normalizar e conferir um novo impulso às práticas de relacionamento 
político-diplomático entre países. Esta funcionava como garante de uma estabilidade relativa, 
mais pela influência da alta finança, do comércio e da macroeconomia, do que pela negociação 
política, pela influência militar e pela ação da diplomacia. Neste quadro político-estratégico 
inovador, as finanças mundiais e as normas da economia global, sobrepõem-se às políticas e 
atuam como elementos centrais do sistema de cooperação internacional para a segurança, ditando 
as leis e condicionando as alianças.

12 A expressão “concerto europeu”, ainda utilizado atualmente no contexto das Relações Internacionais, deriva do 
“Tratado de Chaumont” (1 de março de 1840) resulta da aliança formada pela Áustria, Inglaterra, Prússia e Rússia 
contra Napoleão e pretende significar segundo De Clercq “…um equilíbrio ou balança de poder…”. Cf. Tratado de 
Chaumont [http://www.napoleon-series.org/research/government/diplomatic/c_chaumont.html].
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A partir da baixa Idade Média, como vimos, a Europa começou a passar por significativas 
transformações económicas, políticas, culturais e principalmente sociais. O renascimento 
comercial permitiu a criação de uma burguesia forte que incrementou as relações comerciais 
no contexto internacional e que se assumiu como centro de qualidade/poder no espectro 
político-social da época. 

Entretanto, as raízes do modelo de organização feudal pareciam óbvios constrangimentos 
aos interesses dos burgueses, pois ao estaticismo opunha-se agora um liberalismo mercantilista 
e ideológico que impunha novas regras para a cooperação internacional na sociedade global, 
onde a segurança, se constituía, mais uma vez, como o elemento essencial. Além disso, como 
durante a alta Idade Média o poder dos Reis era, na prática, semelhante ao dos senhores 
feudais, levou a que resulta-se numa espécie de “aliança ou pacto social” entre a nobreza e a 
burguesia, que abria novas oportunidades à cooperação internacional, com reflexos evidentes 
para a segurança do sistema financeiro e comercial, e na defesa do equilíbrio politico social 
vigente.

Neste contexto, o Rei protegia e garantia a segurança da burguesia (recorrendo por vezes à 
cooperação internacional sob a forma de alianças militares ocasionais ou pactos regionais de 
não-agressão) e esta pagava os impostos e possibilitava-lhe um papel de relevo na definição 
das orientações político-militares do Reino, fornecendo os recursos financeiros para a criação 
e manutenção dos dispendiosos Exércitos “profissionalizados”. Tais alianças ou contratos 
sociais levou à criação gradual das monarquias nacionais, absolutas, ou seja, países com idioma 
próprio, território limitado, moeda definida e com um Exército, normalmente bem equipado, 
disciplinado e profissional na forma de servir o Rei e a Nação, proporcionando um equilíbrio 
dinâmico para a segurança, com reflexos evidentes na segurança e no desenvolvimento das 
cidades e dos cidadãos. 

De acordo com este paradigma, especialmente com o Barão Antoine Jomini, “…passamos 
a assistir à inclusão de um militarismo liberal que inundava o pensamento de políticos, sociólogos, 
historiadores e estrategas militares da época…”, que caracterizou esta época e projetou, para 
a atualidade, conceitos estratégicos operacionais que contribuem, ainda hoje, para melhor 
entendermos os complexos fenómenos da paz e da guerra nas sociedades atuais (Bernardino, 
2009, p.394). 

A formação das monarquias nacionalista foi assim essencial para o enriquecimento da 
burguesia e para o aumento da coleta de impostos no intuito de financiar os instrumentos 
militares dos monarcas e do reino. Além disso, a expansão marítimo-comercial permitiu que 
a monarquia obtivesse grandes riquezas, o que reforçou ainda mais os poderes no Estado. 
Enquanto que a Igreja se encontrava enfraquecida pelo “Grande Cisma”, provocada pela 
“Reforma Luterana” de Martinho Lutero (século XVI).

Mais tarde, na transição do século XIX para o século XX, possamos a assistir a uma 
intervenção crescente da sociedade civil e da opinião pública nas dinâmicas das sociedades, 
conscientes da capacidade de intervir por via do sufrágio político, do associativismo sindical 
e partidário, bem como das ideologias e essencialmente pela mobilização social. Ao aumento 
de “cidadania”, não correspondeu necessariamente um incremento da paz regional ou 
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mundial. Pelo contrário, como vimos, registaram-se neste período, mais conflitos internos 
(intraestatais), incertezas políticas e disputas de carácter social que conduziram ao primeiro 
grande conflito mundial. Este, inicialmente localizado na Europa, nomeadamente em França 
e na Alemanha, rapidamente a ameaça da guerra ganhou um cariz maior por intermédio 
de uma dinâmica de cooperação internacional e de alianças (cada vez mais globais), 
principalmente pela impossibilidade da Inglaterra desempenhar uma função reguladora do 
equilíbrio de poderes no xadrez europeu. 

Neste contexto, os EUA quebram o seu tradicional e equilibrado isolamento (até então) 
e envolveram-se ativamente na 1ª Grande Guerra Mundial. Aspeto que marcará as relações 
entre as nações ao longo do século XX, despertando o mundo para as prioridades estratégicas 
do “novo” posicionamento geopolítico americano e o surgimento de “inovadoras” ideologias 
políticas, que marcaram as relações entre atores no mundo e que são ainda atualmente eixos 
principais da Política Externa Americana para a Europa e para o mundo. O final da Primeira 
Guerra viria a produzir um reordenamento do sistema internacional e estabeleceu novas 
prioridades e paradigmas para a segurança global. 

No rescaldo da guerra, o tratado de paz mundial, designado por “Tratado de Versalhes” 
(1919), apesar de constituir um marco nas relações de cooperação inter-Estados no início 
do século XX com enfoque na segurança e no desenvolvimento, estava contudo orientado 
para o ajuste de contas com as potências derrotadas na guerra (especialmente a Alemanha) e 
esqueceu-se rapidamente a constituição do “novo” sistema de equilíbrio de poderes globais 
que tinha um principal objetivo, o incremento da segurança ao nível mundial. 

O primeiro conflito mundial não se limitou somente a alterar o mapa de alianças político-
-europeias do início do século XX, mas permitiu também demonstrar que o comércio global 
e a cooperação transnacional, dependem de inúmeras variáveis do concerto de nações, e que 
estas não eram suficientes para garantir o assumir do novo paradigma da paz e da segurança 
mundial. 

A potência emergente (EUA), por intermédio do seu Presidente, Woodrow Wilson13, 
propôs entretanto um conjunto de medidas cooperativistas de natureza política, comercial e 
militar, destinadas a prevenir os efeitos da guerra e a proporcionar a paz mundial, resultando 
daí a “Sociedade (ou Liga) das Nações” (1920-1946) que, paradoxalmente, os EUA nunca 
integraram. Por outro lado, ganha intensidade e relevo no contexto das Relações Internacionais 
o inovador pragmatismo que na cooperação internacional o confronto ideológico entre 
duas visões diferenciadas do sistema internacional: o expansionismo liberal ocidentalizado 
americano e a pressão marxista-leninista (1870-1924), nomeadamente, como considera 
Adelino Maltez, através do internacionalismo proletário e da denúncia dos “malefícios” do 
designado “imperialismo capitalista” (2010, p. 45) (Barrento, 2010, pp. 46-47).

13 Woodrow Wilson (1856-1924) foi Presidente dos Estados Unidos da América entre 5 de março de 1913 e 4 de 
março de 1921. Foi membro do Partido Democrata e Reitor da Universidade de Princeton, tendo sido agraciado com o 
Prémio Nobel da Paz em 1919. A sua visão moralista e idealista do Direito Internacional, expressa em “Catorze Pontos” 
da proposta de paz, inspirou a criação da “Sociedade das Nações” em 28 de junho de 1919, com sede em Genebra 
(Suíça) e foi o embrião da ONU, representando o epicentro da cooperação internacional (18 de abril de 1946).
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Assim, em meados do século XIX, a regulação do xadrez mundial sofre um incremento 
notável com a evolução das ideologias relacionadas com as inovadoras correntes realistas das 
Relações Internacionais, em que se pretendia que a Diplomacia seguisse idênticos princípios, 
não apenas nas suas relações mútuas de cooperação entre Estados, mas também nas relações 
no seio das alianças e das Organizações da época. Aqui se enquadram as propostas de paz 
duradoura apresentadas por Woodrow Wilson e apelidadas por Fred Halliday (1946-2010) 
de “…uma paz por meio do Direito Internacional…” e materializado no advento da Liga das 
Nações e mais tarde nas Nações Unidas. Pretendia-se desta forma criar uma aliança de países 
democráticos baseada no primado do Direito Internacional e na Diplomacia com reflexos 
no incremento da cooperação internacional por meio de alianças ou criação de organizações 
regionais ou sub-regionais, como forma de abolir ou limitar os conflitos armados no 
mundo. Contudo, a inevitabilidade de um segundo conflito mundial acentuou o debate 
eminentemente político-ideológico entre as sensibilidades conceptuais realistas e idealista no 
contexto das Relações Internacionais (Halliday,1994, pp. 10-11). 

No confronto ideológico, os pensadores “realistas” colocavam em causa a postura 
supostamente “utópica” do idealismo e iniciam a criação de um campo de estudos autónomo 
das Relações Internacionais, que pretendia ser paradigmático, explicativo da ação e 
especialmente das motivações dos Estados e não limitado às análises parciais da História e 
das Organizações. Contudo, o previsível colapso da Liga das Nações, a eclosão da 2ª Grande 
Guerra Mundial, criou um desconcerto das nações e as perspetivas pós-guerra despertaram 
elevados interesses e muitas dúvidas sobre a necessidade de se encontrarem novos sistemas e 
inovadores paradigmas de regulação da sociedade internacional, tendo como objetivo maior a 
segurança global e o desenvolvimento sustentado a nível mundial (Ibidem). 

Como vimos, a Sociedade das Nações foi o embrião para a criação, no pós guerra, da 
Organização das Nações Unidas (ONU), que constitui, ainda atualmente, o maior elo 
(aliança) entre as nações e o centro nevrálgico da discussão geopolítica e geoestratégica sobre 
a cooperação internacional para a segurança mundial. A sua abrangência e o discurso sobre 
os paradigmas de desenvolvimento são matérias que acompanham a história mundial nesse 
período e as dinâmicas neste contexto da cooperação internacional passou a constituir as 
âncoras da gestão da conflitualidade e do desenvolvimento sustentado à escala global. A ONU 
constitui-se assim no fórum mais destacado no contexto da cooperação internacional, sendo 
contudo relevante acompanhar alguns desenvolvimentos que materializam este desidrato e 
que caracterizam as Escolas de pensamento diferenciadas e antagónicas.

 Finda a rivalidade americano-soviética, na pós segunda guerra mundial, a sociedade 
internacional entrou numa fase de transição acelerada, assente numa ordem mundial imprecisa 
e perigosamente incerta, passando-se de uma “…paz impossível, guerra improvável…”, que 
Raymond Aron objetivou no período da Guerra Fria, para uma “…paz um pouco menos 
impossível, guerra um pouco menos improvável…” (Barrento, 2010, p.35). 

Desde 1989 é comum referimo-nos a uma nova era no contexto das Relações Internacionais 
como do pós-Guerra Fria, à falta de um conceito mais preciso que objetive uma “nova” ordem 
política e social mais segura e desenvolvida em que o Estado e as Organizações se completam 
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na sua ação de providenciar soberania. Contudo, pensa-se que logo após a vitória militar 
sobre Saddam Hussein (Guerra do Iraque), o Presidente dos EUA, George Bush, proclamou 
que se entrava numa nova ordem global, em que se assistiu ao nascimento de “…novas formas 
de trabalhar com outras nações [para a] resolução pacífica das disputas, solidariedade contra a 
agressão, arsenais controlados e reduzidos e tratamento justo de todas as nações…”.

 A realidade dos acontecimentos subsequentes desmentiu contudo o otimismo exagerado 
do Presidente Americano, pois não só a ordem global que sobreveio não é mundial, como se 
impôs uma perigosa desordem regional, com o aparente incontrolável surgimento de conflitos 
regionais que assolaram o mundo, com tendência para persistir em áreas “geoconflituais”, 
onde uma intervenção realista global será cada vez mais necessária e urgente. 

Esta abordagem inovadora foi também defendida pelos sociólogos Alain Bauer e Xavier Raufer, 
especialistas em segurança urbana, na sua obra “Le noveaux chaos mundial”, em que chamam 
ao período que medeia entre 1989 (queda do Muro de Berlim) e 2001 (ataque terrorista aos 
EUA), o “parêntesis histórico”, por entenderem que é efetivamente o 11 de Setembro 2001 que 
marca o início de uma nova ordem mundial. Por outro lado, Ferraz Sacchetti refere ainda que 
a nova ordem assente na cooperação internacional já existe e que é uma realidade do momento 
e ainda que, embora estando em construção, a estamos já a viver no presente. Enquanto que 
Loureiro dos Santos aborda o paradoxal conceito de “Idade Imperial”, atendendo à hegemonia 
militar e tecnológica dos EUA e à linha da Política Externa traçada pela administração Bush 
(posteriormente por Obama) e assente essencialmente no trinómio entre o poderio económico, 
militar e diplomática como forma de se constituir na superpotência global e dominar as relações 
de cooperação mundiais (2006, pp.13-19 e pp.35-37). 

Alguns autores proclamam em oposição no enquadramento ideológico início do século XXI, 
o surgimento de uma “desordem Imperial”, entendendo que o mundo continua sem ordem, 
mesmo após os acontecimentos do 11 de Setembro de 2001, culpabilizando o “obcecado” 
unilateralismo americano por esse facto. Este aspeto é secundado por Adriano Moreira, que 
defende que a nova ordem não poderá repousar na vontade de uma única superpotência 
(leia-se nos EUA), e que o mundo tem tendência lenta para uma multipolaridade crescente 
nomeadamente com o surgimento de poderes regionalizados que se sobrepõem nesses espaços 
aos poderes ditos “globais” (Fukuyama, 2006), (2002, pp. 23-34). 

Por outro lado, o paradigma securitário coletivo e cooperativa ficou aparentemente mais 
forte após o 11 de setembro de 2001 e as principais alianças militares foram dinamizadas e 
colocadas em avaliação securitária. Refiro especialmente à NATO que viria a entrar numa nova 
fase com a alusão ao art.º V do Tratado de Washington em que estas alianças foram colocadas 
em avaliação, levando à reformulação do Conceito Estratégico e à adoção de inovadores 
princípios políticos. Neste contexto, surgiram novos paradigmas conflituais e novas formas 
de desenvolver a cooperação regional e internacional para a segurança e para a defesa, e que 
as alianças e as organizações passaram a ser testados, não só pelas intervenções coligadas em 
cenários conjunturais de crise/guerra como no Afeganistão, Iraque, Bósnia ou Kosovo, e no 
combate à proliferação de conflitos regionais, nomeadamente em África, o que tem “obrigado” 
a uma intervenção crescente da sociedade internacional nestes contextos de crise/conflito. 
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Nos novos cenários, no centro da problemática da prevenção e resolução de conflitos, 
estão os EUA, considerando um dos atores globais capazes de projetar poder e influência à 
escala mundial. Aspeto que nem sempre tem contribuindo para incrementar a segurança, e o 
desenvolvimento sustentado, nomeadamente em África. Esta evidência faz-nos refletir sobre 
a importância de ter mecanismos sustentados de resposta global, pois as ameaças (embora 
localizadas e inscritos num dado contexto regional) tem implicações globais e são muitas 
vezes reflexo dos condicionalismos admitidos no seio dessas Organizações Regionais.

A implementação de novas arquiteturas de paz e segurança (como tem vindo a acontecer 
nomeadamente em África) pretende fazer face a uma (nova) conjuntura que se caracteriza 
pela existência de ameaças assimétricas à segurança e o aparecimento de inovadoras formas 
de gerar o terror, sendo necessário um reforço regional dos países para fazerem face a uma 
globalização do terrorismo, do tráfico de armas, drogas e a uma crise social que ameaça a 
segurança regional e global. Neste inovador quadro geopolítico, as alianças militares e a 
cooperação internacional para a segurança pode ser a melhor resposta à debilidade governativa 
dos Estados frágeis e à proliferação de fenómenos transnacionais que geram insegurança e 
subdesenvolvimento regional com reflexos na economia global e na segurança mundial.

A cooperação securitária no contexto das Relações Internacionais. Do Idealismo ao Constru-
tivismo

Marques dos Santos, convergindo com o pensamento de Adriano Moreira, salienta que as 
Relações Internacionais, tendo como objeto principal o estudo das relações políticas entre os 
Estados e demais atores na cena internacional, nomeadamente com o foque nos paradigmas 
da paz e da guerra, constitui “um ramo” da Ciência Política. Admitindo-se que esta representa 
o conjunto das disciplinas que tendo por objecto a “governance” (administração do Estado), 
tem como ramo específico a Política Internacional. Contudo, o Sistema Político Internacional 
reflete atualmente uma interação constante e dinâmica de múltiplos atores, que se sobrepondo 
ao Estado, assumem nestes locais, algumas das suas principais atribuições e responsabilidades, 
pois que como refere Robert Kaplan “…as Relações Internacionais referem-se de facto, às relações 
políticas interestatais…” e são uma subdisciplina da Política Internacional, vista na dimensão 
global das relações “multidimensionais”, “ambivalentes” e como salienta ainda, Adelino Maltez, 
“…com uma expressão metodológica, ou seja, com um objeto formal…” (Maltez, 2007, p.29).

Aos extremismos de Robert Kaplan (1957) e de Kenneth Waltz (1979)14, Adriano Moreira 
contrapõe com uma explicação hipotético-dedutiva para a compreensão dos fenómenos 
sociais, que tal como sugere Raymond Aron (1972)15, utiliza a explicação filosófica de matriz 
positivista, em que nas Relações Internacionais, a definição dos objetivos traduz-se mormente 
na normalidade da violência, não constituindo contudo fundamento para se considerar uma 
ciência aplicada (Moreira, 2002, p. 63).

14 In,“Theory of International Politics”. New York: McGraw-Hill, 1979; pp. 250 
15 Raymond Aron, “Études Politiques”, Paris, 1972. 
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O alargamento do âmbito dos estudos das Relações Internacionais, que no contexto da 
dimensão política, diplomática ou de segurança, estravasa as relações de um simples sistema 
interestatal (entre Estados), veio centrar a problemática do alargamento gradual do objeto de 
estudo na contemporaneidade do pensamento político no contexto das Relações Internacionais. 
Assim, as duas principais correntes do pensamento político contemporâneo que interpretam 
os fenómenos da Política Internacional de forma distinta e por vezes, antagónicas, são, em 
nossa opinião, a “Escola Idealista”, que crê na autorregulação do sistema internacional e a 
“Escola Realista” que advoga as relações entre Estados como fluxo de ideologias e interesses 
conjunturais que movimenta e constitui referência para as origens do equilíbrio europeu e 
global como temos visto nesta reflexão (Kaplan, 2007, p.58) (Maltez, 2010, pp.218-235). 

Contudo, derivado da Revolução Soviética (1917)16 surge uma terceira tendência no 
pensamento político das Relações Internacionais, não consensual e até considerada em alguns 
aspetos, antagónica das anteriores. Referimo-nos nomeadamente à corrente Marxista ou 
conhecida por “Escola Radical”, que hierarquiza o sistema internacional e padroniza as relações 
no âmbito do capitalismo económico e das políticas marxistas globais. Pois que, como vimos, o 
pensamento político é uma forma de estudar e liderar as sociedades de todos os tempos, através da 
análise contextualizada das ideologias, dos pensamentos politico-estratégicos e das personalidades 
(políticos, académicos, militares, e diplomatas, entre outros) da época, dos grupos de pressão e 
sob o domínio de líderes marxistas em que “…os seus efeitos fizeram-se sentir tanto no Ocidente 
como em qualquer parte do globo…” (Giddens, 2006, p.27) (Moreira, 2002, pp. 165-166).

Oriunda da ideologia iluminista pós medieval, que tem raízes no pensamento de Hugo 
Grócio (1583-1645) e que constituiu uma das bases fundamentais do Direito Internacional 
salienta, que o uso da força na relação entre Estados só se justificava quando o propósito seja 
o de eliminar a força do sistema adversário (visto numa perspetiva de poder conjuntural). 
Situação que cria barreiras morais e ideológicas à vertente reformista no quadro das relações 
entre entidades políticas, designadas por consensos político-ideológicos. Estes consensos são 
as bases gerais da moderna Diplomacia e constitui um importante instrumento de análise 
das Relações Internacionais, constituindo mesmo hipotética e desejavelmente a ferramenta 
predominante nos fóruns mundiais (Maltez, 2010, p.242).

Sobre o pensamento “Idealista” importa refletir de uma forma sistémica e contextual sobre 
as razões da relação entre os conflitos e a cooperação para a paz, incidindo na vertente da 
assistência/assessoria ou na cooperação militar, numa perspetiva de segurança sustentada e do 
diálogo político (diplomacia) para alcançar a paz e o desenvolvimento no sistema internacional, 
nomeadamente através da partilha de responsabilidades e crescentemente por meio da ação das 
Organizações Internacionais e Regionais. Neste prepósito, a “Segurança Nacional” não deve ser 
considerada restritiva e desintegrada das demais funções do Estado. Antes deve reconhecer-se 

16 A Revolução Soviética (1917) reflete as principais linhas dos pensamentos do Estado e materializam as relações 
entre entidades políticas, sociedades e civilizações, no quadro da revolução de classes, onde a monarquia dá lugar a 
um governo provincial, precursor da doutrina político-ideológica dos “soviets”. Richard Malone, In “Analysing the 
Russian Revolution”, Cambridge University Press, 2004.
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a existência de uma autoridade supranacional que não distingue nacional de internacional e 
recusa a ideia da conflitualidade natural entre os Estados ou entidades supranacionais, num 
ideal de paz mundial que cada vez parece mais utópico e distante. 

A cooperação internacional entre Estados deve ser entendida como uma das melhores 
formas de resolver os conflitos no mundo, nomeadamente através da sua ação nas organizações 
intraestatais e supranacionais, pois os Estados que não são entidades abstratas, atuam mediante 
os estímulos de indivíduos e de lideranças (partidos políticos, classes, grupos de pressão e de 
interesses) bem como através da implementação de políticas que caracterizam e constituem a 
sua cultura política (que partilham) e os identificam na cena internacional. Este facto tem sido 
apontado como o principal elemento pelo qual, as Organizações Internacionais e Regionais 
vêm assumindo um maior protagonismo nos contextos regionais e global, em detrimento das 
ações dos Estados, verificando-se uma transferência de soberania dos seus principais atributos 
o desenvolvimento e a segurança sustentada das suas populações.

Em reação aos múltiplos aspetos das crises e conflitos regionais, o “Idealismo” contribui para 
moldar o sistema internacional às exigências do direito e da justiça das sociedades. A “Liga das 
Nações” exemplificava esse predomínio, não evitando contudo o início da 2ª Grande Guerra 
Mundial e tornava-se contestada e “amorfa” no âmbito global das Relações Internacionais. 
Neste contexto, renasce na década de 1960, com o aparecimento de uma nova realidade 
mundial: designada por globalização (ou mundialização), uma outra visão estratégica para 
a cooperação internacional e para a paz no mundo que coincide com a criação da ONU, e 
a crescente intervenção global em prol dos problemas de insegurança e subdesenvolvimento 
regional no mundo. 

Contudo, desenvolve-se nesse período, com os professores Robert Keohane e Joseph Nye, 
da Universidade de Princeton, em torno da revista “International Organization”, de inspiração 
liberal e pluralista, uma inovadora visão da problemática da segurança global e cada vez mais 
interdependente, onde se renega o “…uso abusivo da força…”, como um elemento ultrapassado 
no contexto das Relações Internacionais. Facto que reequaciona a noção de anarquia inerente 
ao sistema internacional (com realce nas relações entre Estados) e que centra o problema na 
qualidade da governação e do Estado. Coloca-se ainda em causa a centralidade do poder do 
Estado pela comprovada presença e peso crescente de empresas privadas, grupos de pressão e 
ONG, bem como de outros atores transnacionais, que são produtos da globalização crescente 
e que estão, cada vez mais envolvidas, nos processos políticos e económicos internacionais. 
Salientam ainda que os o estudo da política mundial incide no estudo sistémico e abrangente 
da conflitualidade e da guerra, uma vez que a guerra é um fenómeno perene nas sociedades e o 
“Idealismo” recrudesce a importância e a centralidade da entidade “Estado” como reguladora 
e normativa do sistema global, pois que este é ainda atualmente o ator central no sistema das 
Relações Internacionais (Keohane, 2000, pp.2-4) (Moreira, 2002, pp. 120).

Neste paradigma, à noção de “interdependência” (entre elementos do sistema político) 
acrescentam-se atualmente três variáveis (características) dinâmicas que tornam esta equação 
mais complexa: a “sensibilidade”, “vulnerabilidade” e a “imprevisibilidade” dos fenómenos sociais 
e dos sistemas que afetam, pois salienta-se que as mudanças nas relações políticas, em resposta 
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a fatores externos, se passaram designar por “interdependência complexa”, e constituem a matriz 
mais frequente dos fenómenos sociais nos sistemas políticos regionais ou globais, nomeadamente 
na vertente da segurança, defesa e no desenvolvimento sustentado. Considerando estes como 
elementos interdependentes e que mutuamente se influencia nas dinâmicas do sistema mundo.

Assiste-se com os acontecimentos globais recentes, ao crescimento do debate político 
e académico relacionado com a discussão em torno das questões complexas, dinâmicas e 
perturbadoras do equilíbrio da balança de poderes no sistema internacional. Nomeadamente 
em torno da interdependência envolvendo variáveis intrínsecas à problemática da defesa e da 
segurança dos Estados e das Organizações. Neste contexto onde se estuda nomeadamente a 
sua relação com formas institucionais de cooperação multidimensional de nível internacional, 
o supranacional e o global exprimem, em nossa opinião, a conjugação das variáveis que o 
“Idealismo” transporta para o contexto das Relações Internacionais, sem contudo ter em 
consideração todas as dinâmicas necessárias para compreender as formas atuais das relações 
de cooperação securitária e de apoio ao desenvolvimento no xadrez global.

Em contraposto, a tradição “Realista” confere importância decisiva ao potencial bélico e 
conflituoso do sistema internacional, pois o conceito de “Poder”, apresentado por Ray Cline, 
exprime-se segundo os fatores multiplicadores do potencial de cada entidade, tais como os 
aspetos económico, financeiro, político, diplomático e o aparelho militar, e este é segundo 
Luís Fontoura, elemento central para se analisar e ter em consideração para quem estuda os 
fenómenos sociais e as Relações Internacionais (2006, p.1) (Couto, 1988/89, pp. 248-249). 

Neste contexto, já Maquiavel (1469-1527) tinha realçado a legitimidade dos interesses 
políticos do soberano no uso da força sem limitações morais e Hobbes tornara equivalentes 
as relações estabelecidas pelos Estados e pelas pessoas (na ausência de autoridade), ou seja, 
salientara a inexistência de um poder magno no contexto das Relações Internacionais. 
Contudo, os teóricos mais recentes, tais como Hans Morgenthau17 e Kenneth Waltz e na 
política, o ex-Presidente dos EUA, Richard Nixon e especialmente o seu conselheiro (Henry 
Kissinger), adotaram uma visão mais realista que encara o Sistema Político Internacional 
como potencialmente anárquico e recentra a atenção no papel do Estado, reconhecendo-o 
como o principal ator capaz de defender o interesse nacional e a garantia da soberania e dos 
valores do Estado de Direito (Kissinger, 2002, pp. 721-723). 

Os fenómenos da guerra e da paz passaram a ser uma preocupação central e a levar 
os Estados a apostarem no pilar da segurança, pois considerou-se ser vital para o Estado 
garantir mecanismos contra as ameaças externas (mais recentemente definidos como ameaças 
transnacionais). Nesta relação, Edward Carr18 (1892-1922) veio defender conceptualmente 

17 Hans Joachim Morgenthau (1904-1980) foi considerado um pioneiro no estudo das Relações Internacionais, 
adepto da visão realista e no estudo da relação entre as Nações e as forças que envolvem esse relacionamento (segundo 
seis princípios) pois que a paz mundial só seria possível por intermédio do uso de “mecanismos negativos”, os únicos 
que refletiam o equilíbrio de poder (Maltez, 2010, p. 199) (Morgenthau, 1978, pp. 4-15). 
18 Tendo participado na Conferência de Paz de Versalhes e na elaboração do “Tratado de Versalhes”, Eduard 
Halled Carr advoga na sua obra “The Vices of Integrity” a prática de metodologia clássica no sistema das Relações 
Internacionais, usando como exemplo a União Soviética e os sistemas de poder (Mac Millan, 2002).
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uma efetiva separação entre a moral e a política, constituindo fundamento da razão para 
que o Estado use a força, atuando como uma inevitabilidade da vida em sociedade e nas 
constantes relações entre atores no complexo sistema das Relações Internacionais, aspeto que 
comprova que a “Polemologia” continuava a ser a razão cientifica da moderna diplomacia e 
central no estudo das Relações Internacionais (Kissinger, 2002, pp.720-728).

Neste contexto, Morgenthau apresenta-nos os “seis princípios fundamentais” que balizam 
o comportamento atual dos Estados e que regulam a sua “ânsia de poder” no contexto 
das Relações Internacionais, e que veio a conquistar alguns adeptos nos EUA, apontando 
para um “novo” Realismo que se constitui no suporte da Política Externa Americana na 
segunda metade do século XX e início do século XXI e que ainda atualmente “…justifica um 
envolvimento permanente e global na política mundial…” dos EUA (1955, p.132) (Hoffmann, 
1997, pp.45-48) (Maltez, 2010, pp.198-199).

Em 1979, Kenneth Waltz na sua obra “Theory of International Politics” apresenta-nos uma 
nova conceção sobre os principais condicionalismos sobre a segurança dos Estados, iniciando 
uma inovadora fase do pensamento político, a que se deu o nome de “Neo-Realismo”19. 
Para o autor, a política internacional desenvolve-se numa dinâmica própria, independente 
das circunstâncias, das personalidades e das sociedades. Pois que o sistema internacional 
é movido pelos interesses políticos das grandes potências (que regulam completamente o 
sistema) e em que os Estados não cooperam na realização de fins comuns, apenas se aliam 
(cooperaram) para alcançar as capacidades (objetivos) que determinam a sua estruturação e 
consequentemente os ajustamentos internos no sistema mundial são motivados por interesses 
conjunturais e próprios das dinâmicas da cooperação internacional.

Contudo, Kennethz Waltz é criticado por Robert Keohane na sua obra “After Hegemony” 
(1984), na qual evidencia a indiferença que Waltz confere ao parceiro das normas, às 
instituições e às mudanças sociopolíticas, bem como o seu potencial contributo para o uso 
do poder pelos Estados mais fortes e normativos do Sistema Político Internacional. Procura 
assim ajustar a falta de hipóteses estratégicas que possam ser testadas no contexto das Relações 
Internacionais e que expliquem as frequentes mudanças geopolíticas do complexo xadrez 
internacional. Aspeto que tem em vista a construção de modelos formais de comportamento 
dos Estados na área da cooperação para a segurança. Modelos que procuram padronizar e 
criar normativos empíricos para os Estados na sua relação com as Organizações e no seu 
compromisso para a segurança e o desenvolvimento sustentado global. 

Apesar das divergências, as duas correntes apresentadas constituem a base das teorias 

19 O Neo-Realismo, segundo Waltz, tendo designado por realismo estrutural “Shuctural Realism”, pretende segundo 
Sousa, “…incutir mais rigor e cientificidade ao realismo…”. Contudo, Waltz desvia-se da corrente determinista e da 
lógica explicativa da política definida simplesmente em termos de “…poder, resultante da ação do homem sobre o 
sistema…”, em que o foco da análise neo-realista continua a ser o Estado, dirigida para as características estruturais 
dos Estados no Sistema Político Internacional, defendendo o “…centralismo do Estado como ator unitário irracional, 
e a importância da distribuição do poder…” (2005, pp.125-126). Sobre o “Realismo Estrutural” veja-se Kenneth 
Waltz em “Strutural Realism after the Cold War”. Disponível em [http://www.columbia.edu/itc/sipa/U6800/readings-
-sm/Waltz_Structural%20Realism.pdf]
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macroeconómicas globais e estão na base de uma nova corrente do pensamento político 
conhecida na síntese por “Neo-NeoRealismo”, a qual tem vindo a servir de esteiro às principais 
políticas multilaterais dos Estados e nas Nações Unidas em prol da segurança e da paz no 
mundo. O Neo-Realismo constitui assim, na perspetiva de Kennethz Waltz, a doutrina e a 
atual teoria básica das Relações Internacionais, que permite melhor compreender e justificar 
a globalização e assim entender os fenómenos atuais da segurança no contexto dos demais 
fenómenos sociais (Weaver, 1997, p. 23).

Como vimos, a tradição do pensamento da Escola Radical teve a sua origem assente 
conceptualmente no pensamento marxista de Karl Marx e surge equidistante do Idealismo e 
do Realismo puro. Karl Marx não analisou as dinâmicas globais do sistema internacional, pois 
interessava-lhe somente a luta de classes sociais relacionado com o papel do Estado, enquanto 
promotor dos interesses económicos e políticos, em contraponto aos interesses da sociedade 
e dos indivíduos. Contudo, segundo a mesma ideologia, Lenine teorizou sobre as Relações 
Internacionais, adaptando aos mecanismos dos Estados as dominações do sistema de classes 
e defendendo que as ligações ideológicas entre o Imperialismo e a prática ocidentalizada se 
baseavam principalmente na competição (guerra) entre as superpotências da época reduzido 
no conflito entre o Ocidente e o Oriente, entre o Capitalismo e o Imperialismo. 

Esta competição estratégica resultava predominantemente das políticas económicas 
capitalistas, da luta pela obtenção de mercados na busca de matérias-primas estratégicas e 
dos interesses neocoloniais, que transportam os conflitos ideológicos para as periferias do 
desenvolvimento e induziam os países não-alinhados a empenhar-se em conferências afro-
-asiáticas típicas da guerra fria e que veio a constituir nos embriões dos Movimentos de 
Libertação que surgiram nas décadas de 50/60, levando, especialmente em África, à expansão 
da vaga das Independências (Morin, 1983, pp. 188-190). 

Nas décadas de 1960 e 70 debateram-se nos principais fóruns mundiais as desigualdades 
norte-sul e as formas de ultrapassar essas desigualdades, e assim contribuir para reduzir o 
espaço ideológico e económico entre o mundo desenvolvido e a parte subdesenvolvida, o 
designado “Terceiro Mundo”. Neste contexto, os modelos de industrialização implantados 
após a 2ª Guerra Mundial, conduziram os teóricos marxistas a um relativo descrédito 
através do sistema de dominação de grupos económicos (multinacionais) que usaram os 
sistemas políticos dos Estados para otimizar e justifica as relações de cooperação (económica, 
diplomática e militar) e contribuir para desequilibrar a balança de poderes global (Santos, 
1992, pp.97-100).

O sistema global resultava, segundo este paradigma, da hierarquização e padronização e 
contribui para transformar os países subdesenvolvidos em “satélites” e elementos de ação 
estratégica das orientações políticas emanadas das potências mundiais, em espaços conjunturais 
onde pretendem afirmar as suas orientações políticas globais. Como exemplo, refira-se que 
as mais recentes práticas de cooperação têm gerado um desenvolvimento “adiado”, em que 
segundo especialistas, gerada uma dominação e dependência que se prolongou e influenciou 
os processos de Independência Africana, e que constituiu a charneira entre as potências 
que pretendem controlar e influenciar os políticos de cooperação com os países em vias de 
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desenvolvimento, nomeadamente em África e em que o caso de Angola é um dos principais 
paradigmas da confrontação ideológica marxista-capitalista (Meredith, 2006, pp.31-37) 
(Dowden, 2010, pp.51-61).

É uma perspetiva “dualista”, já que podemos entender o “subdesenvolvimento induzido” 
como uma consequência necessária ao desenvolvimento dos países ricos, pois estes também 
dependem, para o seu próprio desenvolvimento sustentado da paz, da segurança e do 
desenvolvimento sustentado nos espaços de cooperação estratégica. Importa assim refletir 
sobre as estruturas materiais de dominação político-ideológica e de subordinação económica 
constante entre os países consideravelmente desiguais no seu desenvolvimento. Neste contexto, 
o sociólogo Immanuel Wallerstein, opta por uma análise abrangente histórico-sociológica dos 
ciclos estruturantes de mudanças político-económicas no mundo. 

O autor aborda os fenómenos sociais relevantes no contexto global, envolvendo os grupos 
económicos transnacionais, as Organizações Não-Governamentais multilaterais e fornece as 
bases conceituais da designada “Teoria dos Sistemas Globais”, que se denominou de “Teoria do 
Sistema-Mundo”, onde se pondera a evolução dos sistemas capitalistas e se distinguem áreas 
centrais e periféricas no sistema económico mundial. Constituindo o atual paradigma do 
diferencial do desenvolvimento entre o Norte e o Sul (Wallerstein, 1979, pp. 37-38).

Na estrutura complexa e hierarquizada do sistema global atual, os Estados ditos “Diretores” 
formam o vértice superior da pirâmide e constituem o centro nevrálgico do sistema mundo 
na dominação e na apropriação das dinâmicas globais, em que os “Estados Periféricos” são 
a base, e os “Estados Semiperiféricos” (intermédios) constituem a grande maioria, tanto 
podendo ser exploradores relativamente aos Estados da periferia, como explorados pelos 
“Estados Diretores”. Esta teoria é defendida por outros autores e adquire relevância especial 
por quando sintetizam os fenómenos contemporâneos da globalização, nomeadamente os 
fluxos de capitais e de mercadorias, o funcionamento dos mercados financeiros e cambiais, 
a mundialização das corporações industriais e dos blocos económicos regionais e ainda a 
globalização dos problemas da segurança e principalmente dos conflitos regionais (Ibidem).

Os marxistas dão assim especial atenção ao conceito de “Neo-Imperialismo”, presente 
atualmente nos processos de cooperação internacional Norte-Sul, desenvolvidos inicialmente, 
como vimos, por António Gramsci (1891-1937)20. Este novo conceito salienta os mecanismos 
e padrões de dominação e de cooperação internacional, em que a corrente “neo-gramsciana” 
(que surgiu com Robert Wcox), sustenta na sua obra “Production, Power and Order”, (1987) 
que a dominação entre grupos com reflexos na estrutura da ordem internacional proporciona 
uma expansão sistémica do “Capitalismo” como principal sistema produtivo assente numa 
sociedade civil globalizada. Esta opinião aponta para a necessidade de adoção de políticas e 
estratégias conjunturais deliberadas e assentes numa cooperação multilateral, que conduzem 

20 António Gramsci (1891-1937) político, cientista político, comunista e antifascista italiano defendeu a doutrina 
marxista, numa perspetiva de proletariado e de sindicalismo, associado ao fascismo que divulgava nos diversos jornais 
e revistas que dirigiu em Itália. Associado ao Partido Comunista Italiano, as suas teses foram adotadas (1926) como 
ideologia política que vingou como “Neo-Marxismo” (Maltez, 2002, p.296). 
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ao estabelecimento de estratégias anti hegemónicas, antiglobalização, que predominam nas 
décadas 60, 70 e 80 e que atualmente ainda movimentam e constituem doutrina política de 
determinados grupos de pressão globais e mais radicais. 

Após a queda do Muro de Berlim, o desmoronamento da ex-URSS e após o atentado 
contra as torres gémeas em Nova Iorque, no 11 de setembro (2001), a ordem internacional 
tornou-se crescentemente mais globalizada e os fenómenos sociais, embora regionalizados, 
passaram a ter uma influência à escalada global, onde os radicalistas vêm assumindo maior 
protagonismo e materializam um tipo de ideologias que se projetam contra os sistemas 
ideológicos e com especial incidência no contexto da segurança e da defesa no complexo 
âmbito das Relações Internacionais.

O final do século XX e início do século XX, estão repletos de acontecimentos político- 
-sociais que influenciam diretamente o reajustar do sistema internacional e, ao mesmo tempo, 
transportam para os contextos regionais os “problemas” dos Estados, criam uma inovadora 
dinâmica nas relações entre atores no sistema global. As principais Escolas do pensamento 
político tendem a interpretar os fenómenos sociais à luz das doutrinas ideológicas que 
conhecemos, algumas parecerão desajustadas, e impossíveis de circunscrever no tempo e no 
espaço os fenómenos que nos circunscrevem. Pois cremos que o fenómeno da globalização e 
da “nova” conflitualidade trouxeram também uma outra contextualização, ideologicamente 
mais complexa e diametralmente oposta ao simples pensamento de raiz Realista, Idealista ou 
Radical. Consideramos mesmo que se abriu espaço ideológico para o surgimento de novas 
doutrinas que integram e tornam mais sensível o conhecimento dos fenómenos atuais no 
nosso mundo globalizado. 

O caminho académico do estudo dos fenómenos sociais aparece nas novas contribuições 
construtivistas, conjunturalmente elaboradas, empenhadas nas teorias sociais ou em teoria 
de integração positivista, em que a cooperação e as relações internacionais são reguladas 
por interesses (nas diversas vertentes) e o equilíbrio entre os “3D’s”, nomeadamente a 
“Diplomacia”, a “Defesa (Segurança) e o “Desenvolvimento”, é em cada espaço regional, 
o reflexo da complexidade do sistema mundo atual, onde as ideias políticas e as estratégicas 
refletem os interesses geopolíticos dos principais atores. O “Construtivismo” considera esses 
interesses como positivos e socialmente construídos, ou seja, pensa-se que a política e a 
ação conflitual e de poder do Estado, são socialmente construídas, e que contem elementos 
Idealistas e Realistas suscetíveis de críticas ou de interpretações diversas, sendo em cada 
momento, o reflexo das lideranças, do potencial estratégico e do valor da diplomacia e da 
economia desses atores conjunturais no nosso mundo21 e por esse motivo, crescentemente 
mais complexa (Wendt, 1999, p.35).

Contudo, favorecidos pelos novos acontecimentos globais na cena mundial - a “relativa” 
diminuição das tensões internacionais (globais) após o fim da Guerra-Fria a queda do Muro 
de Berlim e a consequente desintegração socialista do bloco do Leste europeu, o surgimento 

21 Peter Katzenstein, Nicholas Olaf, Emanuel Adler e Michael Barnett, na obra “The culture of National Security. 
Norms and Identity in World Politics”, 1996, New York, Columbia University Press.
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do mundo multipolar levou a que o construtivismo passa-se a ser visto como o justo equilíbrio 
que proporciona sucesso aos projetos de integração regionais a que temos assistido um 
pouco por todo o mundo. Esta integração regional no contexto especialmente económico e 
financeiro, tem proporcionado um desenvolvimento muito acentuado também nas vertentes 
da segurança e defesa, pois “…os teóricos da geopolítica concluíram quase que “instintivamente” 
que também neste contexto, sem segurança não existe desenvolvimento…” (Moreira, 2002). 

Assim, e especialmente na Europa, devido à criação da UE, na África com o surgimento 
(especialmente, mas não só), da UA e na Ásia com o surgimento da ASEAN, entre outras 
Organizações Regionais, alterou a relação de poderes nos seus espaços conjunturais de 
influência político-estratégica (Tavares, 2010, pp. 81-82). 

A criação de áreas multilaterais com pretensão global (Idem, 6-8, 6-20 e 6-30) trouxe outros 
desafios e a necessidade de novos ajustamentos económicos, políticos sociais e principalmente 
de segurança e defesa. Estes ajustamentos regionais são contestados (interna e externamente) 
pelos Estados não incluídos e em que os interesses financeiros, a necessidade de adequar 
a cooperação sistémica, faz renascer crescentemente os sentimentos nacionalistas, onde a 
defesa dos direitos humanos e da cidadania, a manutenção da paz e da segurança (humana 
e alimentar) e o sentimento de que as agências políticas de cooperação internacional são 
um incentivo à união das identidades e das comunidades excluídas, com reflexos político- 
-ideológicos na cooperação internacional para a segurança.

O século XXI surge com um desafio ideologicamente diferente, onde a adaptação às novas 
realidades transnacionais saídas dos atentados “pós-torres gémeas” fazem com que a segurança 
(e a defesa) apareçam como novos paradigmas capazes de inviabilizar (ou adiar) reformas 
urgentes no prosseguimento da cooperação internacional para o desenvolvimento e para a 
segurança sustentada. A segurança torna-se cada vez mais prevalente no contexto regional, 
e as novas correntes da ideologia política encontram aí protagonismos para evidenciarem 
as suas doutrinas, sendo também certo que os fenómenos são atualmente mais complexos e 
carecem de melhor análise e que da conjugação de elementos de análise e de doutrinas sociais, 
pois só assim se consegue uma melhor explicação e mais completo entendimento sobre os 
intrincados e muito dinâmicos fenómenos sociais da atualidade.

As principais correntes do pensamento político contemporâneo são atualmente confrontadas 
com a necessidade de serem capazes de interpretar e contribuir para a reflexão da ideologia 
política dos fenómenos sociais que nos rodeiam. Neste paradigma atual, a globalização 
surge como elemento central e desafiante para os sociólogos, políticos e académicos das 
Relações Internacionais, pois os fenómenos são crescentemente mais complexos, não só pela 
multiplicidade de atores envolvidos (e interesses associados) como pela projeção económica, 
política, social, securitária e mediática que adquiram. A regionalização dos fenómenos sociais 
faz ainda assim continuar a prevalecer a ação do Estado como elemento central e como entidade 
primária da ação política (tal como defendiam as Escolas Realistas e Idealistas), embora as 
Organizações tendam a assumir, crescentemente, uma maior influência nos processos de 
decisão política e no desenvolvimento de estratégias de cooperação internacionais, quer seja 
na segurança, quer seja no apoio ao desenvolvimento. 
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Neste contexto, o construtivismo e as novas ideologias políticas resultantes da combinação 
realista-idealista, surgem como reflexo da multiplicidade das dimensão de análise dos 
fenómenos sociais, em que a Escola Radical (extremista no seu ideologismo), tende a encontrar 
diferentes explicações para diferentes fenómenos sociais, nomeadamente na vertente da 
segurança. Cumulativamente passou a ter maior dificuldade em padronizar o atual quadro 
político num determinado contexto regional, onde os fenómenos sociais e as geopolíticas 
conjunturais dos conflitos são cada vez mais complexos e as influências são cada vez mais 
globais e enigmáticas, carecendo de abordagem multidisciplinares e integrados, como surge 
a Escola Construtivista. 

Conclusões 

A cooperação internacional para a segurança, sempre constituiu uma preocupação do 
homem e desde sempre mobilizou as sociedades. A ação entre os diversos atores, nas diferentes 
épocas, transportam para as principais Escolas das Relações Internacionais a necessidade de 
se aprofundar essas relações e compreender os paradigmas dos fenómenos da segurança e do 
desenvolvimento sustentado à escala global.

A Escola Idealista e Realista, antagonistas e regimentados na forma de encarar os problemas, 
contribuir para compreender os fenómenos sociais, tornavam-se pouco expeditas na busca de 
explicações para os fenómenos da guerra e da paz no contexto das Relações Internacionais, 
abrindo espaço para o surgimento das teorias Neo-Realismo e das doutrinas sociais. O homem 
passou a estar no centro do sistema mundo e a estar no centro dos paradigmas ideológicos 
adequados pelo “Construtivismo”.

O “Construtivismo” surge no contexto académico e político como ideologia e ciência 
politica integrada e mais atual, permitindo uma abordagem interdisciplinar e abrangente dos 
fenómenos das sociedades contemporâneas, em que entende a “Polemologia”, como um dos 
seus principais instrumentos científicos de análise da conflitualidade.

O futuro é incerto, tão incerto como o presente e às complexidades dos fenómenos 
sociais, aplica-se o idêntico princípio, pelo que o surgimento de novas ideologias, de novos 
paradigmas e de inovadoras formas de explicar os fenómenos sociais, serão fundamentais para 
termos uma melhor compreensão internacional para a cooperação para a segurança e para o 
desenvolvimento sustentado no século XXI. 
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Memórias de Cabo Delgado 
Notas Sobre Algumas das Seculares Manufaturas  
das Ilhas de Querimba ou de Cabo Delgado

Por Carlos Lopes Bento1

Dispostas em forma de rosário, na direcção norte-sul, as ilhas de Querimba, que constituem 
o arquipélago do mesmo nome ou de Cabo Delgado, estão situadas no Oceano Indico 
Ocidental, a norte da ilha de Moçambique, entre as baías de Pemba e de Thunghi.

Na realidade sócio-cultural das Ilhas de Querimba, - daqui em diante designadas por Ilhas -, 
para satisfação das necessidades quotidianas e sagradas dos seus habitantes, encontramos 

1 Antropólogo. Administrador colonial nos concelhos do Macondes, Ibo e Porto Amélia, entre 1967 e 1974.

Fig I - Situação geográfica das Ilhas de Querimba
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múltiplas manufacturas e, para cada um delas, a respetiva arte/profissão2, aliás, realidades 
também referenciadas, pelos primeiros nautas portugueses, nas diversas comunidades suaílis 
que contataram e descreveram, a partir de 1498.

Antes de as individualizar, recordo o que o governador do distrito de Cabo Delgado, 
Francisco Moura, escreveu no Relatório de 1887-1888, sobre a produção agrícola e artesanal:

“ (…). Na agricultura empregam-se apenas os processos e instrumentos primitivos.
A indústria limita-se a muito pouco: fabricam esteiras e charu teiras de palha, cordas de cairo, caixas 

e bolsas de missanga, cal de pedra e embarcações de pequena lotação. Corte de madeira de construção, 
pesca em muito pequena escala, caça de elefantes, hipopótamo e abada; destilação por processos 
primitivos de aguardente de cajú; extracção de borracha e de óleo de coco, de ger gelim e purgueira.

Nesta Comunicação3 darei conta de algumas das actividades artesanais praticadas na Ilhas 
e Terras Firmes adjacentes, desde longa data, algumas das quais chegaram aos nossos dias.

A TECELAGEM

A arte da tecelagem foi uma das realidades observadas, a partir dos finais do século XV, 
pelos marinheiros portugueses nas principais povoações suaílis da costa oriental de África, 
contactadas, constituindo os panos de algodão e de seda, fabricados nas Ilhas e em Pate, um 
dos presentes mais valiosos e cobiçados que se podiam oferecer, tanto para obter um favor de 
uma autoridade, como para agradar a uma mulher.

No seu livro Etiópia Oriental, Frei João dos Santos, deixou-nos um precioso relato sobre a 
técnica de tinturaria, utilizada pelos tecelões suaílis e wamwani:

Nestas terras (...) há muita erva de que se faz o anil. (...) Estas ervas colhem os mouros desta ilha 
para fazerem tinta azul.

O processo de fabrico da tinta de anil (cor iá nil) passava por várias fases. Após a colheita 
e alguns dias destinados à sua secagem, as plantas eram, finamente, moídas, em almofarizes 
de madeira ou de pedra, e a massa daí resultante colocada em gamelas com água, onde ficava 
até se decompor e dissolver. De seguida, dava-se-lhe uma fervura para que toda a massa 
se desfizesse completamente até ficar “como polme”, e depois desta operação era a infusão 

2 O trabalho de campo, por nós realizado, nas ilhas do Ibo, Matemo e Querimba e em Pemba,  entre 1969 e 
1974, mostra-nos a existência de várias artes/profissões(fundi/ma): pescador(mlovi), barqueiro(mungalawa), sapatei
ro(insonavirato),agricultor(nrima), professor(mwalimo), barbeiro(nsinjanuire) mubózi ou barbero), alfaiate(nsowi iá 
maquina), ferreiro(fundi iá viúma ou fundi iá mussimar), latoeiro(fundi iá candeeiro, iá tamboro zinco), ourives(fundi 
iá féda ou órive), curandeiro(nkanga), pedreiro (fundi iá nyumba iá mawé), carpinteiro(fundi iá mbawa) carpinteiro 
de lancha (fundi iá slamala), entalhador(fundi iá kubordari), oleiro(fundi iá viungo), caçador (n’lumbáti), vendedor 
ambulante(intsurúzi) e comerciante(musanhe)
3 Comunicação apresentada na Seção de Antropologia da S.G.Lisboa,  em 18.2.2010.
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lançada de novo em gamelas ou pias de pedra, de modo a curá-la. À medida que se processava 
a perda de água por evaporação, o produto ia ficando seco e duro como pedra e tomando a 
cor azul do indigo.

Sobre a aplicação do anil assim produzido, mais uma vez, se utiliza o testemunho do citado 
autor, que, aliás, também realça a diversidade étnica e as clivagens sociais existentes no seio 
da sociedade em situação colonial, em que o vestuário constituía um importante símbolo de 
afirmação e distinção sociais:

Este é o anil de que os mouros fazem as suas tintas para tingirem o fiado de algodão e de seda, 
de que em todas as ilhas fazem ricos panos para se vestirem as mulheres, assim portuguesas como 
mouras, e também os mouros graves.

Segundo o dito frade dominicano havia nas Ilhas de Querimba grandes tecelões mouros, 
conhecidos como tecelões de Miluâne, sendo os panos que teciam designados pelo mesmo 
nome. Estes artesãos que viviam nas terras firmes, ao longo do rio Miluâne, por causa dos 
invasores Muzimba ou Zimba, que tudo destruíram na sua passagem, viram-se obrigados 
a procurar refúgio nas ditas Ilhas “onde agora vivem e nelas trabalham todos no seu ofício, 
como lá faziam”.  Este rio, segundo informação do século XVI, situa-se a sul da ilha de 
Querimba nas terras firmes em frente das ilhas de Quisiva e das Cabras, povoadas densamente 
por populações que professavam a religião islâmica, que, então, teriam fixado residência nas 
ilhas de Quisiva, de Querimba, Ibo e Matemo, esta a mais importante povoação suaíli antes 
da chegada dos Portugueses e denominada Miluâne, palavra que significava na língua dos 
mouros a cabeça de todas as outras. Hipótese também admitida por Mendes Franco.

De realçar a importância dos panos de miluâne fabricados nas Ilhas4, cuja utilização não 
só ficava circunscrita ao seu espaço geográfico, como também se estendia às outras terras 
africanas, tendo grande estimação, então, os “reis cafres de Sofala e rios de Cuama” Também, 
faziam parte dos presentes a ofertar, por viajantes e comerciantes, às autoridades do interior de 
África. A. Bocarro conhecendo da sua importância como bem do prestígio, entre as fazendas 
que levou consigo na viagem realizada em 1616, entre Tete e Quiloa, destinadas a oferecer 
aos régulos, de modo a ter garantido “bom acolhimento, viveres e guias para o caminho”, 
contavam-se “os miluanes” de algodão ou de seda fabricados nas Ilhas de Querimba e tintos 
com anil da terra firme ...”.

2- A OURIVESARIA

Nas descrições portuguesas do século XV(finais) e XVI (1º quartel), foram realçados o 
vestuário e adornos utilizados pelas populações suaílis das ilhas e das margens do Oceano 
Indico africano. 

4 Há que defenda que antes do século XV as Ilhas de Querimba seriam conhecidas por Ilhas de Miluâne, designação 
que estava relacionada com os famosos panos de miluâne.
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No que respeita aos adornos, afirmou-se que as mulheres andavam bem ataviadas, possuindo 
muitas jóias de ouro, prata, orelheiras, cadeias de pescoço, manilhas e braceletes, objectos que 
pressupunham a existência de uma longa tradição da indústria de ourivesaria, difundida, há 
séculos, pelos imigrantes perso-árabes.

As jóias e outros dos objectos indicados encontramo-los também nas Ilhas e na cultura 
do povo mwani, onde o vestuário e os adornos continuariam a constituir significativos 
símbolos distintivos do status social das pessoas e dos grupos sociais e um factor importante 
na estabilidade das uniões matrimoniais.

A primeira referência sobre a sua existência é feita por Frei João dos Santos no capítulo 
em que relata alguns abusos, que diz ter tirado aos mouros da ilha de Querimba. Um 
deles consistia em as mulheres cristãs emprestarem “suas jóias, cadeias e vestidos, para se as 
mouras ornarem” nas grandes festas e banquetes realizados na ocasião do rito de passagem 
da circuncisão (kumbi) de seus filhos, que, abusivamente, tinha lugar nas terras dos cristãos.

Posteriormente, Jerónimo Romero, na sua Memória Acerca do Distrito de Cabo Delgado, de 
1856, refere a existência, no distrito que governava, de ourives que confeccionavam cordões 
em ouro, manilhas de prata, anéis, argolas, fivelas e colheres.

Ernesto de Vilhena limitou-se a indicar, em Relatórios e Memórias sobre os Territórios da Companhia 
do Nyassa, 1905, que as mulheres mestiças e negras das Ilhas se enjoiavam em profusão.

Anos mais tarde, em 1934, o Padre Santana Sebastião Cunha, nas suas Notícias Históricas dos 
Trabalhos de Evangelização nos Territórios do Niassa, ao descrever as sumptuosas festas profanas 
relacionadas com o baptismo e o casamento, referia a maneira como as famílias das Ilhas, como 
prova de afirmação social, mostravam aos seus convidados, os vestígios da sua antiga fidalguia:

“As pretas dos quintais que servem os convidados apresentam-se nestas ocasiões bem vestidas com os 
seus ricos e melhores quimões e panos de seda da Índia, enfeitando os pés e mãos com argolas de prata 
e oiro que chamam painxana maluata e vicuum, respectivamente, a cintura com um ou dois cintos 
ou faixas largas de prata, que chamam munji que traz suspenso um grande chaveiro que lhe desce até 
ao joelho, arranjando à fantasia a carapinha que, conjuntamente com as orelhas e o pescoço, trazem 
cheios de pentes que chamam vissamulo e outros adornos de oiro e prata que as donas da casa põem, 
nesta ocasião, à disposição delas5.

Alguns destes artefactos eram produzidos nas Ilhas por categorizados ourives, outros eram 
importados de Zanzibar e da Índia.

Em 1972, foram recenseados 22 ourives na ilha do Ibo, 5 na de Querimba e 1 na de 
Matemo, facto que prova que a arte de ourives perdurou6.

5 Para além dos objectos indicados usavam, em 1974, brincos (brinco) em oiro e prata, pequenas correntes de prata 
nos braços, denominadas kankana, botão (kipine) no nariz, em oiro, prata ou latão, cordões de oiro e libras (m’kufu).
6 Em 1972, quando presidente da Comissão Municipal do Ibo, adquiri várias moedas em prata, que distribuí pelos 
ourives e consegui que a Fundação Calouste Gulbenkian lhes fizesse a oferta de uma fieira. Atualmente, os ourives 
do Ibo têm as suas oficinas na Fortaleza de S. João Batista.
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Fig. II- Ourives na ilha do Ibo. CB.1970

3- CONSTRUÇÃO NAVAL

J. Romero testemunhou haver, no seu tempo, a construção de “pequenas embarcações para 
o serviço de cabotagem e de pesca” na Quissanga e, em frente do Ibo, em Criamacoma. Neste 
porto, sito nas margens do rio do mesmo nome, eram fabricados “de madeira, cosidas com 
cairo” coches de pequenas dimensões. 

Quando da estadia daquele oficial nas Ilhas, as canoas ou coches continuavam, como 
anteriormente, a ser construídas de um tronco inteiriço (derere), com toda a sua grossura, 
que é escavado. Dada a sua pequena largura em relação ao comprimento, duas a quatro 
braças, e “de modo a evitar que dêem à borda ou se voltem eles costumam pôr uma espécie 
de armadilha, a que ali dão o nome de cangaia, que vem a ser dois paus atravessados na borda 
com uma braça para fora, em cuja extremidade leva um pranchão de um e outro lado, para 
assim, por meio de equilíbrio, oferecer mais resistência e navegar com mais segurança”.

As suas velas de esteira, que, foram sendo substituídas, pouco a pouco, por pano próprio 
ou pelos panos do vestuário dos seus utentes. A sua forma quadrilonga passou a triangular. 
Para além deste meio de propulsão, usavam, mais próximo de terra, a pá em lugar do leme, 
a vara e os remos.

A construção e a reparação navais não sucumbiram face às novas tecnologias, especialmente, 
as ligadas aos meios de propulsão, continuando, nos nossos dias, muitos carpinteiros e calafates 
(Fig. IV, com os seus pequenos e improvisados estaleiros, a exercer a sua especialização em 
várias Ilhas e terras do litoral. 
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Na ilha de Querimba, o autor desta comunicação teve a oportunidade de observar um 
processo de construção típico, já pouco usual, cuja primeira fase consistia em armar no 
solo uma estrutura, feita de paus de mangal e de bambu cortado, com a forma e dimensões 
da embarcação desejada, que servia de molde exterior. A partir dessa matriz e na sua parte 
interior, de seguida, colocavam a quilha, cavername e demais elementos.(Fig.V )

Fig III. Porto do Ibo. Casquinha com balanceiros e vela triangular. CB. 1970

Fig.IV- I. Matemo. Calafate a trabalhar. CB. 1970.
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Fig.V- Construção de embarcação. CB.1970

4- CORDOARIA

Frei João dos Santos descreve o fabrico de cordas de cairo, a partir das cascas exteriores 
do coco. Essas cascas, depois de retirada a amêndoa, eram colocadas em covas, debaixo 
da terra e aí ficavam certo tempo a curtir. De seguida, eram pisadas “como cá fazem ao 
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linho até que fiquem desfeitas como estopa e assim desfeito este cairo, o tecem à mão ou 
com um engenho de cordoeiro e também o fiam à roca e destes fios fazem todo o género 
de cordas”.

5- APARELHOS DE PESCA

Em 1859, do Governo Geral de Moçambique, foi enviado, afim de ser ensaiado, ao 
Inspector Geral do Arsenal da Marinha, uma pequena porção de alvacá ou fio de piteira, a 
que se dá, em Cabo Delgado, o nome de namonge e que lá tem aplicação para linhas e redes 
de pescas, que respondeu:

“Sou de parecer que não convém para dele se fazerem cabos para uso das embarcações do estado 
e só sim pode ser aproveitável para as linhas de pesca de que fazem uso em Moçambique”.

Para além das redes, principalmente de emalhar, utilizavam-se, ainda, na pesca: a gamboa, 
também denominada luando, uma espécie de tapa-esteiros, a que Romero chamou de ganvôa, 
é constituída por um cercado de paus entrelaçados de laca-laca, com cerca de 1 metro de 
altura e mais de 50 de comprimento, que se espetam no lodo ou areia. Com a forma de V 
ou de ferradura, a gamboa fixa-se com a ajuda de suportes (mazivo), próximo da beira-mar, 
em locais com algum declive (mazozi), de tal modo a que na baixa-mar fiquem em seco. 
Com o encher das marés as espécies entradas no cercado ficarão, com a abaixamento das 
águas, retidas, na parte mais baixa da gamboa, em gaiolas (quiumba), onde, normalmente, se 
colocam engodos apropriados, capazes de atrair grandes quantidades de pescado.

A marema(gaiola, nassa ou covo, a que J. Romero denominou de combom, com a forma 
rectangular ou quadrangular, é feita de filamentos de palmeira ou de bambu (milanze). As 
partes superior e inferior são denominadas mácua, as laterais incuda e a entrada por quivua. 
Este aparelho de pesca, eficiente armadilha, em cujo interior o pescado entrava, atraída por 
várias iscas, atadas no fundo, mas donde, dificilmente, podia sair. Fundeada em locais mais 
profundos, sabiamente, escolhidos, a marema fixava-se com cordas de cairo ou com qualquer 
outro filamento, que se atavam a pedras ou paus aí colocados para o efeito. A recolha do 
pescado, feita diariamente, tinha lugar na maré baixa.(Fig.- VI)

6- ARTESANATO EM PALHA

Além de outros artigos, há a referir  sacos (quissapos) de fibra (djunia iá nylon), de casca 
de árvore (nagodo) e de palmeira (djunia za nazi) e os cestos de palha (kamatia), de bambu 
(kamatia iá milanzi) e de verga (kamatia iá kizungo).

O artesanato em palha, pintada de muitas cores, produzido nas Ilhas continuava, em 
1974, a ser uma realidade com raízes num passado longínquo. Eram famosas as esteiras 
finas7 cestos, charuteiras, chapéus e caixas, de Mossimboa e de Thungi, manufacturadas com 
fibras de uma palmeira anã, que depois eram tingidos de cores variadas, obtidas com a 

7 Constituíam, em 1777, um dos principais produtos do comércio das Ilhas com Moçambique: Guia para o Negócio 
da Índia e África Oriental ..., de 1777.
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infusão de raízes de plantas e através de minerais, cujo uso e aplicação constituíam segredo 
inviolável dos artesãos8 .

8 Estas esteiras multicolores e outros objectos referenciados ainda constituem, até 1974, objectos de artesanato 
de rara beleza e de grande procura. As esteiras (luanvi/ma) continuaram a ter larga aplicação nas habitações das 
populações, tanto para colocar no chão, para comer, conversar, dormir ou descansar, como nas paredes como objecto 
de ornamentação. Às mais pequenas, pintadas chamam nanga ou nengue/ma.

Fig. VI- Marema. CB. 1970

Fig. VII- I. Ibo.  Esteira colorida, tambor e peneira CB.197
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7- FABRICO DA CAL

O processo do fabrico da cal era bem conhecido dos diferentes povos da costa oriental de 
África, que comungavam dos valores da cultura suaíli. Dele deram testemunho os primeiros 
marinheiros portugueses, que, a partir dos fins do século XV, sulcaram o Oceano Indico. 
Segundo D. Francisco de Almeida:

Aqui fazem cal desta maneira. Empilham em redondo muita lenha gorda e sobre ela põem a 
pedra e a lenha queimada faz-se a pedra tal como quando essa formam em Portugal.

De pedra e cal eram edificados, nas principais cidades e povoações suaílis, palácios, 
mesquitas, fortificações e habitações, materiais depois utilizados pelos Portugueses não só nas 
Ilhas como noutros locais, especialmente, na costa de Moçambique, onde se fixaram.

Com António Bocarro na sua Descrição das Ilhas de Querimba-Fortalezas Portuguesas de 
África, surgiriam, pela primeira vez, as referências às casas assobradadas com falcões, que 
serviam de fortes, construídas de pedra e cal, nas ilhas povoadas.

Anos mais tarde, quer para as obras dos edifícios públicos relacionados com a implantação 
da vila do Ibo, que teve lugar em 1764, quer para as obras da fortaleza de São João Baptista 
(iniciadas em 1789) e do fortim de St António (1817), foram preparados fornos de cal 
especiais, de maiores dimensões, com cerca de 10 braças de diâmetro. 

Para além destes, alguns moradores possuíam os seus fornos, onde produziam cal, que vendiam 
para as construções de alvenaria e reparações, especialmente, as implantadas na ilha do Ibo.

O fabrico da cal, que o autor desta Comunicação encontrou e utilizou na ilha do Ibo não 
difere do processo descrito por Romero e Vilhena e fotografado pelo Santos Rufino em 1929, 
(Fig. VIII),(Álbum nº8- Tete e Cabo Delgado), passava por várias fases. 

Recolhidas a pedra calcária e as conchas e cortada a lenha, com cerca de 2 metros de 
comprido, geralmente musso, cascas de coco e mangal, procedia-se, de seguida, numa cova 
com cerca de 60 cm, à construção, ao ar livre, do forno, de forma circular (nyumba iá 
kinambo), constituído por 5 ou 6 camadas alternadas de lenha e de pedras/conchas partidas 
em pequenos pedaços, que, no seu conjunto, tomava a forma de tronco de um cone, com um 
raio de 2 metros e altura cerca de 5 metros. Para dar consistência e qualidade à cal juntava-se, 
durante a queima, uma espécie de cacto, cujo nome desconheço, que fornecia uma substância 
leitosa, pegajosa como a cola.

Depois de armada a estrutura do forno e de protegida com “matope” para a combustão 
ser mais lenta, ateava-se, antes da lua cheia, isto é, no quarto-crescente, a lenha , que ardia, 
lentamente, entre dois a três dias.

No passado era costume a realização de actos festivos, na altura em que se iniciava a queima 
da madeira.

A cal assim obtida apresentava alguns defeitos. Da natureza estrutural precária do forno, 
que não permitia uma combustão regular da madeira, resultava que muitas conchas e pedras 
ficavam deficientemente queimadas, ou mesmo por queimar. Por outro lado, a falta de 
protecção da cal contra as chuvas prejudicava a sua qualidade.



167

Memórias de Cabo Delgado. Notas Sobre Algumas das Seculares Manufaturas das Ilhas de Querimba ou de Cabo Delgado

Apesar destes inconvenientes, as ruínas, com muitas centenas de anos, chegadas até aos 
nossos dias, mostram a eficiência da cal fabricada pelos processos indicados.

Fig. VIII- Fornos de cal em Porto Amélia/Pemba. 1929

8- FABRICO DE ÓLEOS E DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Entre os óleos preparados nas Ilhas e Terras Firmes adjacentes e destinados à alimentação e 
iluminação das suas populações, destacavam-se os óleos de coco, gergelim e de rícino ou ambono.

A sua obtenção, segundo Frei João dos Santos, fazia-se a partir da copra (miolo do coco 
depois de seco e avelado) e sementes daquelas plantas, com a ajuda de utensílios simples, 
como “certos engenhos e lagares” e pilões de maiores dimensões, que as moíam ou trituravam. 
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Segundo J. Romero, tratava-se de um pilão de madeira, com um metro de comprimento 
e 1/2 de perímetro na grossura, que na parte superior tinha uma concavidade de 1/2 metro 
de profundidade. Era uma espécie de almofariz em ponto grande. Cada pilão (nkindu/mi) 
dispunha de 4 a 6 mãos de pilão (muidje/mi), paus de dois metros de comprimento, da 
grossura do braço regular de um homem, que serviam para esmagar as sementes, até ficarem 
reduzidas a uma massa homogénea. 

Ernesto de Vilhena refere-se, quando tratou do fabrico de óleos, a “3 ou 4 engenhos em 
laboração, muito primitivos, nos quais a semente é esmagada por um pilão de madeira, cujo 
movimento é transmitido por um boi puxando como em uma nora”. Estávamos já em presença 
de pequenas unidades industriais.

 Frei João dos Santos, informa ainda que, a partir da copra, fazia-se excelente azeite de 
coco, que se utilizava nas candeias, ardendo e iluminando melhor do que o azeite de oliveira 
e, ainda, com excelentes resultados no tratamento de feridas. 

Este óleo continua a utilizar-se no tratamento da pele feminina e na confecção de produtos 
de beleza(n´siro).

Maior produção e consumo tinham, porém, as diversas bebidas, de fabrico local, obtidas 
dos frutos, e, por vezes, também da própria planta, do coqueiro(Fig. VIII), cajueiro, macieira 
brava e dos cereais.

Fig.IX- I. Matemo. Palmeira com os seus belos cocos. CB. 1970.

Das bebidas fabricadas a partir da sura doce extraída da palmeira, deixou-nos, ainda, o 
referenciado Frade, minuciosa descrição, aliás, utilizada, anos mais tarde, por Jerónimo 
Romero e que, ainda, tem validade, em parte, nos nossos dias, provando, assim, que não se 
verificaram mudanças significativas nos processos tecnológicos já usados, pelo menos desde 
finais do século XVI. Apenas o 3º vinho indicado se deixou de preparar.
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Com a sura, “licor suave e doce”, obtida através do corte da infrutescência da palmeira/
coqueiro, podiam fabricar-se três variedades de vinho e, ainda, vinagre, que, nas palavras do 
dito Frade, se preparavam da seguinte maneira:

* O 1º vinho se faz deixando-a estar 2 ou 3 dias em algum vaso, onde se azeda e ali 
está fervendo com grande ímpeto, como faz o mosto das uvas e desta maneira bebem, 
ordinariamente, os mais dos gentios e com ele se embebeda, se bem demasiadamente, porque 
é muito fumoso;

* O 2º vinho se faz destilando esta sura azeda em um engenho a modo de alambique, a que 
chamam bati e todo o licor que dali sai destilado é o 2º vinho a que chama urraca, o qual é 
muito melhor que o 1º, mais forte e fumoso, quase como aguardente e embebeda mais do 
que a sura azeda;

*- O 3º vinho se faz desta mesma urraca deitando-lhe dentro passas de uva pretas em 
quantidade que tinjam o vinho e nas pipas está fervendo com estas passas 20 a 30 dias até que 
se assenta a balsa no fundo da pipa e depois de assentado se trasfega o vinho tinto para outra 
pipa, donde bebem depois de se compor alguns meses e quanto mais velho melhor sabor tem. 
A este chamam vinho de passa que é o vinho ordinário que bebem os Portugueses na Índia e 
ele é tão bom que lhe não faz vantagem o de Portugal e embebeda como ele;

* O vinagre se faz deste vinho quando se dama ou da mesma sura, deixando-as também 
azedar, ou das balsas que ficam no fundo, deixando-as também azedar, deitando-lhe água 
dentro, da qual se faz vinagre. E todas estas três castas de vinagre são fortes e temperam muito 
bem, como o bom vinagre de Portugal9.

Para além destas, preparavam-se, ainda, o pombe, resultante da infusão continuada em 
água, de cereais, como o milho e a mapira, e de mandioca e a nipa, preparada em alambiques 
muito simples, constituídos por uma simples panela de barro e um tubo metálico, por vezes, 
um velho e abandonado cano de espingarda, com base em frutos, como o caju, ananás e maçã 
brava.

O processo utilizado, por todo Moçambique, para a destilação caju(Fig X ), era assim 
descrito pelo Governo de Distrito de Angoche, em 1871:

“ …, o processo aqui seguido para a destilação do sumo de caju, é o mesmo adoptado em todos os 
portos da província aonde o há; isto é, em duas panelas de barro com a deno minação de caldeira e 
cabeça, extraindo-se o liquido destilado por meio dum cano de espingarda. — O processo é o seguinte:

Extraído que seja o sumo da maçã de caju, é este transportado para a caldeira, sobre a boca da 
qual se assenta a cabeça com a boca para baixo, sendo ela mais peque na do que a caldeira; mas 
com mais circunferência na bo ca, de forma a poder-se introduzir o pescoço da caldeira na boca da 
cabeça, cuja parte é cuidadosamente barrada em toda a sua circunferência, assenta-se então a caldeira 

9 Os vasos utilizados nas diferentes operações eram grandes panelas de barro, de fabrico local. As pipas, pelo seu 
elevado custo, apenas estavam na posse de alguns comerciantes.
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sobre uma fornalha, já para esse fim preparada, construída de barro e que tem na parte superior a 
concavidade precisa para ficar assente e enterrada a caldeira até ao pescoço e na inferior também a 
cavidade necessária para o combustível -No centro da panela, que serve de cabeça, do lado oposto 
à boca da fornalha tem um buraco da  circunferência correspondente ao diâmetro dum, cano de 
espingarda, aonde este é colocado horizontalmente e introduzido pela extremidade mais grossa até 
à  profundidade de 0,05 metros barrando-se depois convenientemente. O cano passa por uma: calha 
ou tanque que está assente sobre duas estacas na altura conveniente, e junto  à cabeça,  por baixa da 
extremidade exterior do cano, está colocada vasilha que deve receber o liquido destilado.

Em meia hora começa o sumo a ferver, e em menos de duas horas está destilado o liquido que o 
sumo conti do na caldeira pode produzir. Em seguida recomeça processo tirando-se a cabeça à caldeira, 
limpando-lhe as borras ali depositadas, deitando-se-lhe novo sumo e bar rando-se lhe novamente a 
junção entre a  cabeça e a cal deira, seguindo-se o resto do processo como fica dito, com o cuidado, 
porém, de refrescar frequentemente o cano com a renovação da água depositada na calha ou tanque.

Este processo é repetido seis vezes, ordinariamente, em 12 horas uteis, de sol a sol pelo que se 
conseguem destilar oito a nove garrafas por dia. 

As caldeiras são ordinariamente  de 18 canadas de cuja quantidade de sumo liquido se extrai 
uma e meia garrafa de álcool. Há porem outros que misturam com o sumo uma quarta parte de 
ba gaço da maçã e conseguem em igual quantidade a vantagem de mais de meia garrafa de liquido 
destilado. 

Neste processo ocupam-se três pessoas, contando com aquela que  se emprega em colher a maçã 
e na extração do sumo. De tudo isto de vê que para se conseguir grande quantidade de líquido 
destilado se necessita de considerável numero de braços, e é sobre este objeto que julgo tirar-se grande 
vantagem do uso aqui das máquinas de destilação”. 

Fig. X- Cajueiro com frutos. Mogincual. CB. 1967.



171

Memórias de Cabo Delgado. Notas Sobre Algumas das Seculares Manufaturas das Ilhas de Querimba ou de Cabo Delgado

Esta multiplicidade de bebidas espirituosas tinha efeitos nefastos na saúde das populações, 
pelo que o seu fabrico foi sempre combatido pelas autoridades portuguesas. A partir dos finais 
do século XVIII foram postas em prática medidas que tinham por objecto substituir aquelas 
bebidas, causadoras de “moléstias inflamatórias”, por café e chá. Os resultados parecem não ser 
animadores, pois, o consumo dessas bebidas continuou e era uma realidade, ainda, em 197410.

9- OLARIA

A olaria destinada, essencialmente, a satisfazer as necessidades da cozinha local11(Fig. XI), 
também merece ser referenciada. O fundi iá viungo, que era do sexo feminino, usava a argila 
(ntope/ma) vermelha e preta, esta especialmente destinada ao fabrico de objectos destinados 
a ir ao fogo, a serem utilizados na cozinha. O processo de fabrico era muito rudimentar e 
baseava-se na modelagem à mão sem ajuda de roda de oleiro12. Após a moldagem, os objectos 
seguiam as operações de secagem, à sombra, e do cozimento com a ajuda de lenha de coqueiro, 
escolhida pela lentidão da sua combustão.)

As olarias distribuíam-se por todo o território, tendo Romero, em 1857, recenseado 140 
em 35 povoações, cabendo à de Pemba e Quissanga 20 cada.

Além dos artefatos indicados, há ainda a referir a existência de mais alguns produtos 
artesanais manufacturados nas Ilhas. Na minha tese de doutoramento entre os objectos 

10 Sobre bebidas ver trabalho de MEDEIROS, Eduardo, Bebidas Moçambicanas de Fabrico Caseiro. 
11 Em 1970, observou-se nas Ilhas grande variedade de panelas de barro (viungo viotope); mivulo (panela grande para 
água); kikalahango (panela com boca larga para preparar o caril); e kiungo (panela com boca pequena).
12 Os objectos que foram observados possuíam alguma imperfeição de formas. Romero, op. cit., p. 107, também 
refere as “toscas panelas de diversos tamanhos”..

Fig. XI- Panela grande/mivulo). CB. 1970.
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de artesanato, relacionados com a actividade agrícola, destacavam-se: pequenas enxadas 
(madjembe), machados (nipine) e catanas (vifio riculo), em ferro13, sacos (quissapos) de fibra 
(djunia iá nylon), de casca de árvore (nagodo) e de palmeira (djunia za nazi) e cestos de palha 
(kamatia), de bambu (kamatia iá milanzi) e de verga (kamatia iá kizungo).

Alguns materiais etnográficos foram remetidos, nos séculos XVIII e XIX, das Ilhas para 
a ilha de Moçambique e para o Reino de Portugal. Recordam-se, tambores de guerra dos 
macondes e dos macuas (n’senjo), tambores (ingomas) usados nas festas, mireva (instrumentos 
de música), quites (bancos), quitungos, arcos, flechas e azagaias, mitandwala (tamancos em 
madeira), peças de pau preto, … .

É fácil constatar que a maioria dos artefactos referenciados foram manufacturados com 
matérias primas vegetais e naturais, de produção local. 

Termino aqui a minha Comunicação. Obrigado pela vossa presença e por terem a paciência 
de me ouvir.

13 Em 1787 havia nas Ilhas ferreiros, torneiros e mecânicos, que trabalhavam o ferro e fabricavam estes instrumentos.

Fig. XII- Concha feita de casca do coco. CB. 1970.
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Recordando Justino Mendes de Almeida:  
Homenagem ao Intelectual, Preito ao Homem 
1924-2012

Luís Aires-Barros

Os meus contactos com o Prof. Justino 
Mendes de Almeida remontam a 1964.

Eu era, na altura, além de docente do 
Instituto Superior Técnico e Investigador da 
Junta de Investigação do Ultramar ((JIU) de 
que o Prof. Justino Mendes de Almeida era 
presidente.

Tendo ganho o concurso de provas 
públicas para professor catedrático do 
Instituto Superior Técnico, logo que tomei 
posse e me despedi da JIU fui falar com o seu 
presidente a quem pedi auxílio financeiro 
para a reorganização do Laboratório de 
Mineralogia e Petrologia do IST (LAMPIST) 
há uns bons anos sem laborar.

Este Laboratório e o Museu Bensaúde 
eram e são peças importantes desta Escola 
de Engenharia. Acresce que a cátedra a 
que ascendia era a mesma da de Alfredo 
Bensaúde, fundador do IST.

Da longa e agradável conversa que tive 
com o Prof. Justino Mendes de Almeida, 

resultou que, com o ardor da minha juventude de novel professor, lhe propus que atribuísse 
ao LAMPIST o equivalente ao meu salário como Investigador da JIU que, por disposição 
legal não podia acumular com o novo cargo. E assim foi!

Nessa altura a JIU dava pequenos subsídios para trabalhos de investigação e pequenas 
aquisições de material a vários Laboratórios e Departamentos das Universidades portuguesas. 
Por esta via o LIMPIST entrou nesse grupo de beneficiados, comprometendo-se a trabalhar 
sobre material museológico ligado aos territórios ultramarinos que abunda neste Laboratório.

Este vínculo de simpatia e compreensão pelos novos investigadores que procuravam impor-se 
nos respectivos campos, marca a nossa intercomunicação que se irá alongar pelos tempos.

Com efeito desde 1964, data em que ingresso na Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), 
encontro aí Justino Mendes de Almeida.



174

Sociedade de Geografia de Lisboa

Os contactos estreitaram-se nas reuniões científicas e culturais que ambos frequentamos. Em 
1982 integrei a Direcção da SGL e aí encontro o Prof. Justino Mendes de Almeida que era vice- 
-presidente da Sociedade desde 1979.

Pude então tomar bem conhecimento da personalidade de Justino Mendes de Almeida, 
pessoa culta, honesta, extremamente cordial, afável e gentil.

Entretanto, em 1980, realiza-se o Colóquio Camoniano que comemora o IV Centenário da 
morte de Luís de Camões. Este evento teve grande repercussão e as comunicações aí apresentadas 
reuniram-se numa publicação da SGL editada em 1981 que insere aquelas comunicações, bem 
como os discursos e a conferência de abertura do Prof. Aníbal Pinto de Castro. Importante foi, 
ainda, a conclusão que “propôs que a Direcção da SGL crie uma Secção “Luís de Camões”, que 
coordene e estimule estudos camonianos, de especialistas dos vários ramos do saber”.

Se o Prof. Justino Mendes de Almeida teve papel relevante na concretização do Colóquio 
comemorativo e nele participou activamente, meritória foi a sua actividade ao longo da vida 
desta Secção Luís de Camões. Nunca tendo sido seu Presidente, pois a isso obstavam os Estatutos 
da SGL, foi o maior e mais contínuo esteio desta Secção. Recordo, como merecido, que foram 
seus presidentes os Profs. José da Costa Miranda, Pedro Cunha Serra, Isabel Rebelo Gonçalves, 
Isabel Melo Moser e Arnaldo Mariz Rozeira.

Aquando das comemorações do 25º aniversário da criação da Secção Luís de Camões, o 
Dr. Nestor Fatia Vital publicou um extenso e completo texto sobre as “Temáticas camonianas 
tratadas nas 175 sessões da “Secção Luís de Camões” em 25 anos. 1982-2006”.

Hoje, após 30 anos de actividade, o número de sessões atinge as 228.
Nestas sessões a marca indelével do eminente camonista que foi Justino Mendes de Almeida 

está patente. Como membro desta Secção desde a primeira hora (inclusivamente participante no 
Colóquio Camoniano de 1980) acompanhei e muito aprendi com Justino Mendes de Almeida.

Em 2000 ascendi á presidência da Sociedade de Geografia de Lisboa. Um dos primeiros 
nomes sugeridos para se candidatar à presidência foi o de Justino Mendes de Almeida. Não  quis 
e assim desde aquela data desempenho as funções de Presidente da SGL. Tenho contado com o 
apoio bastante estreito e amigo dos meus catorze companheiros de Direcção. Creio que todos 
estarão de acordo que Justino Mendes de Almeida teve sempre um posicionamento pendular, 
calmo, sábio e para mim amigo.

E termino dizendo que perdi um Amigo, porque para além do que digo algo fica por dizer já 
que é do domínio da consonância intelectual e da reciprocidade fraterna que une os homens. 
Ter um Amigo é algo único: Justino Mendes de Almeida e eu fomos amigos e eu presto-lhe esta 
singela, mas sentida homenagem.
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ASSEMBLEIA-GERAL ADMINISTRATIVA EM 30 DE MARÇO DE 2012

- O Presidente iniciou os trabalhos à hora marcada; após o que concedeu a palavra ao Secretário 
Perpétuo para que lesse a Acta da sessão anterior. Terminada a leitura a mesma foi posta à votação, tendo 
sido aprovada por unanimidade. 

- Entrando no 1º ponto da Ordem de Trabalhos “Apresentação das Actividades durante 2011”, o 
Presidente salientou os contactos com a Embaixada da Federação das Repúblicas Russas, de onde resultou 
um acordo sobre a celebração de um Protocolo com a Sociedade Geografia Russa. A assinatura em causa 
estava dependente da deslocação a Lisboa do Presidente daquela Sociedade. 

De seguida o Presidente mencionou o Congresso Comemorativo do Centenário do Turismo, realizado 
na SGL em 1911, Em seu entender o congresso em causa foi um evento de relevo.

- Depois, o Presidente referiu-se à exposição relativa ao espólio do Dr. Abílio Marçal, referindo a 
qualidade da mesma e o sucesso alcançado. 

- Passando ao domínio das publicações, o Presidente mencionou a saída do Boletim referente a 2010 e 
a preparação do relativo a 2011, que será dedicado ao Sesquicentenário da Ascensão ao Trono do Rei D. 
Luis e ao Centenário da Proclamação da República, incluindo doze conferências apresentadas no domínio 
do Ciclo dedicado ao mesmo.

Referiu também a publicação do nº 13 das Memórias relativa ao Seminário sobre “A Cooperação 
Empresarial no Espaço de Língua Portuguesa”.

- De seguida o Presidente referiu-se à realização do Congresso sobre D. Dinis, no decurso do qual, 
foram apresentadas mais de duas dezenas de comunicações de diversas origens. O Presidente mencionou 
a seguir o Forum Mundial Lisboa XXI, que se seguiu à realização do Fórum “Soria - Desenvolvimento 
Sustentável”, organização ligada à Família Marichalar, no decurso do qual foram debatidas propostas a 
apresentar à Conferência Internacional “Rio +20” a realizar em Junho e Julho de 2012.

- Quanto a iniciativas das Secções e Comissões da SGL, o Presidente salientou o Dia Nacional do Mar, 
que contou com a presença do Chefe de Estado Maior da Armada e do Secretário de Estado do Mar, e o 
Ciclo de Conferências sobre “Detecção Remota”.

- O Presidente da SGL referiu-se de seguida às negociações com a Secretaria de Estado da Cultura 
relativas ao “Prémio Cultura - Sociedade de Geografia de Lisboa - 2012”. A Secretaria de Estado participará 
com 50% do valor do Prémio. O Regulamento já foi aprovado e já foi aberto o Concurso. O Júri que será 
presidido pelo Presidente da SGL e além de um representante desta Sociedade incluirá representantes da 
Academia de Ciências de Lisboa, da Academia da História, da Academia de Belas Artes e da Secretaria de 
Estado da Cultura.

- Seguidamente o Presidente mencionou o pedido de exoneração, apresentado pelo Director da 
Biblioteca, Prof. Dr. Fernando Castelo Branco, cuja acção elogiou. Neste domínio agradeceu ao Prof. João 
Pereira Neto o ter aceite a designação para Director da Biblioteca, em substituição do Prof. Castelo Branco.

- O Presidente afirmou, em seguida, que a Sociedade de Geografia está viva, como se provam as 114 
manifestações culturais, abertas para o exterior, pormenorizadas no Relatório. Para além disso, contínua 
aberta a quem quiser vir com o intuito de colaborar no prosseguimento dos objectivos fixados nos seus 
Estatutos, aproveitando a oportunidade para elogiar o trabalho desenvolvido, a nível interno, ao longo de 
2011, pelas Comissões e Secções em actividade, mencionando algumas delas, a título de exemplo. 
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- Abordando em seguida, a parte que referiu como menos agradável, o Presidente referiu-se aos Sócios 
que faleceram, elogiando a memória de todos e referindo o pesar que sentiu com o desaparecimento de 
alguns bons amigos.

- No domínio do balanço dos sócios, o Presidente disse que o número de Sócios era quase idêntico ao 
do ano anterior; mencionado além disso, os números globais dos que tinham completado 50 e 25 anos 
de pertença à SGL.

- O Presidente enveredou seguidamente pelo funcionamento da Secretaria, referindo que esta integrava 
um conjunto de funcionários que classificou de notável. Na sua opinião o mesmo se verifica em relação à 
Biblioteca, que foi frequentada por um elevado número de investigadores nacionais e estrangeiros.

- Terminada a sua intervenção, o Presidente solicitou ao Prof. Pereira Neto, que na qualidade de 
Director da Biblioteca e do Museu, fizesse um breve comentário sobre as actividades dos mesmos. O Prof. 
Pereira Neto começou por se referir ao sistema de visitas guiadas, recentemente adoptado. Considerou 
que embora fosse cansativo, para si próprio, era altamente gratificante, face ao interesse manifestado pelos 
visitantes nacionais e estrangeiros. Referiu-se especialmente a estes últimos, que por vezes, solicitam as 
visitas com grande antecedência. Os visitantes surpreendem-se com a magnitude da acção desenvolvida, no 
seu conjunto pela SGL, no prosseguimento dos seus objectivos estatutários; e evidenciam a sua admiração 
não só pelo valor das peças expostas no Museu, mas também pelo conteúdo da Biblioteca e Cartoteca e 
pelo próprio edifício em si, com especial relevo para as Salas Portugal e Algarve. 

Prosseguindo na sua exposição o Prof. Pereira Neto elogiou o trabalho realizado pelos sócios Doutora 
Manuela Cantinho e Sr. Carlos Ladeira, particularmente no que se refere á preparação da Exposição 
sobre Henrique Dias de Carvalho e á publicação do respectivo Catálogo. Terminou apelando aos Sócios 
presentes para a prestação de apoio ao Museu e à Biblioteca da Sociedade.

- Entrando na segunda parte da ordem de trabalhos “Conhecimento, exame e eventual aprovação dos 
actos e contas da Gerência Social referente a 2011”, o Presidente deu a palavra ao Prof. Dantas Saraiva 
na qualidade de sócio da SGL e de presidente da sua Comissão Revisora de Contas. Este fez um balanço 
da situação, tanto em matéria de despesas como de receitas, terminando por pedir a ajuda dos sócios 
particularmente no que diz respeito a iniciativas susceptíveis de aumentar as receitas.

O Presidente voltando a intervir fez um comentário global, salientando que exerce estas funções há mais 
de uma décadas, sendo esta a primeira vez que se encontra perante uma situação tao complexa tanto em 
matéria de passivo como de activo.

- Após as intervenções de alguns sócios cujas dúvidas foram esclarecidas, o Presidente deu a palavra ao 
Prof. Dantas Saraiva, na qualidade de presidente da comissão Revisora de Contas. Este leu o Relatório da 
comissão, terminando com um comentário, dizendo que esta era uma conjuntura de grande contenção.

- Posto á votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade e aclamação.
- Entrando-se no terceiro ponto da ordem de trabalhos “Eleição da Mesa da Direcção e da Comissão 

Revisora de Contas”, realizaram-se as votações, que tiveram os seguintes resultados em matéria de votos 
válidos:

- Antes do encerramento dos trabalhos, o Sócio Prof. Vermelho do Corral apresentou um voto de 
confiança à mesa para a elaboração da Acta que foi aprovado.

Assembleia-Geral Ordinária 8 de Maio de 2012

Mesa: Presidente: Prof. Luís Aires-Barros
Secretários Gerais:  Prof. João Pereira Neto 

Prof. António Diogo Pinto
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- A sessão teve início às 17h00.
- Foi aprovada a Acta da Sessão anterior.
- Foram lidos os anúncios convocatórios de 3 de Abril publicados nos jornais: “Diário de Notícias”, 

“Publico” e “Correio da Manhã” no dia 5 de Abril.
Entrou-se em seguida no 1º ponto da ordem do dia com a análise 45 propostas de Sócios Ordinários. 

São eles: Embaixador Francisco Manuel Guimarães Henriques da Silva; Prof. Cat. Fernando Pereira 
Mangas Catarino; Prof. Doutor Joaquim Jorge da Costa Paulino Pereira; Juiz Conselheiro Bernardo 
Guimarães Fisher de Sá Nogueira; Prof. Doutor Martinho Vicente Rodrigues; Engª. Maria da Glória 
Pereira de Almeida Zeferino; Prof. Doutor Pedro Miguel Gomes Januário; Eng. João Manuel Senos 
Nunes da Fonseca; José Luís Volz Bell de Aquino; Dr. Fernando Manuel Oliva Teles de Gouveia e Cássio; 
Dra. Fernanda Augusta Rodrigues Martins; Prof. Dr. Manuel Baeta Neves; Prof. Doutor José Martins 
Carvalho; Prof. Doutora Maria da Graça Magalhães do Amaral Neto L. Saraiva; Dr. Dário Paolillo; Dra. 
Rita Mauti; Dr. António Alexandrino Daniel Lopes; Prof. Doutor Renato Manuel Laia Epifânio; Dr. 
António José Barata Alves Caetano; Gen. António de Albuquerque; Prof. Doutor António Manuel de 
Almeida dos Santos Queirós; Dr. Pedro Ricardo de Resende Tavares e Ferreira de Carvalho; Dr. António 
Manuel Rebordão Montalvo; Mestre António Fernando Castanheira Pinto Santos; Juiz Cons. João 
Francisco Aveiro Pereira; Dr. Luciano Álvaro Fernandes; Ten.Cor  Nuno Correia Barrento de Melo Pires;

Dra. Maria João Nunes de Albuquerque; Prof. Doutor Fernando Sanchez Salvador; Doutor José Miguel 
Correia Noras; Dr. Rui Cristovam Carvalho da Cunha; Prof. Cat. Nelson Manuel de Oliveira Lourenço; 
Arqto. José Artur Rogado Barão da Cunha; Prof. Doutora Ana Maria Correia Ferreira; Eng. Bernardo 
Homem e Salema Teixeira da Mota; Doutora Engª. Maria da Conceição Corvaceira Fidalgo de Matos; 
Doutora Cristiana Bastos; Dr. Marcelo Curado Correia Ribeiro; Doutor António José Gonçalves de 
Freitas; Prof. Cat. António Jorge Gonçalves de Sousa; Professor Doutor José Filipe Pinto; Mestre Horácio 
Augusto Peixeiro; Mestre Francisco de Assis Travassos C. da Cunha Matos; Dr. Moisés Ferreira Anes; 
Adriano Augusta da Costa Filho.

PRINCIPAIS ACTOS PÚBLICOS OCORRIDOS NA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA

Janeiro
 9 -  Conferência “Leitura sobre a cidade de Bissau”, promovida pela Comissão Europeia. Foi oradora 

a Profa. Ana Vaz Malheiro.
 17 -  Conferência “Os incêndios florestais, a alteração da floresta portuguesa e a degradação da paisagem”, 

promovida pela Secção de Ordenamento do Território e Ecologia. Foi orador o Prof. Luciano Lourenço.
 18 -  Conferência “A Marinha de 1974 até agora. Um testemunho”, promovida pela Secção de 

Transportes. Foi orador o Eng. José Carlos Gonçalves Viana.
 23 -  Conferência “Portugal e o Futuro. Desafios e Oportunidades”, promovida pelas Secções de 

Economia e da Indústria. Foi orador o Sr. António Saraiva, Presidente da CIP - Confederação Empresaria 
Portugal.

 24 -  Conferência “Perspetivas sobre o Processo de Paz no Médio Oriente”, promovida pela Comissão 
de Relações Internacionais. Foram oradores os Drs. José Salomão Ruah e Braga Pires. 

 26 -  Conferência “Luanda de ontem, Luanda de hoje e Luanda de amanhã: uma história singular”, 
promovida pela Comissão Africana. 

 27 -  Conferência “As relações profissionais como utente e na atividade assistencial”, promovida pela 
Secção de História da Medicina. Foi orador o Prof. Joaquim Silveira Sérgio.
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Fevereiro
 1 -  Sessão Comemorativa “Dia Mundial das Zonas Húmidas e Turismo”, promovido pela Secção de 

Geografia dos Oceanos.
 9 -  Conferência “A Ilha do Faial nas Comunicações Transatlânticas dos Finais do Século XIX até 

meados do Século XX”, promovida pela Secção de Transportes. Foram oradores: Sra. D. Yolanda Corsepius 
e Eng. Francisco Silva.

 23 -  Conferência “O Professor Silveira Botelho, homenagem dos seus admiradores”, promovida pela 
Secção de História da Medicina. Foram os oradores os: Dr. joão Xavier de Brito, Dr. Luís Damas Mora, 
Dr. José Luís Dória e a Profa. Madalena Esperança Pina.

 24 -  Sessão Solene de atribuição do Prémio MIL – Personalidade lusófona ao Senhor Prof. Adriano 
Moreira, promovido pelo Movimento Internacional Lusófono.

Março
 1 -  Sessão “A proteção e conservação do meio marinho em Portugal e na União Europeia: o implemento 

na Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha”, promovida pela Secção de Geografia dos Oceanos.
 8 -  Assembleia-Geral Tagus Universalis.
 13 -  Conferência “Bartolomeo Marchionni: un mercante banchiere fiorentino a Lisbona (secolo XV- 

-XVI) ”, promovida pela Secção de Artes e Literatura. Foi orador o Prof. Francesco Guidi Bruscoli.
 15 -  Conferência “Os transportes e a energia de que precisamos (mas não temos)”, promovida pela 

Secção de Transportes. Foi orador o Eng. Luís Cabral da Silva.
 19 -  Conferência “Culturas Passadas e a Ordem Templária na Região de Tomar e Médio Tejo”, 

promovida pela Secção de Ordem de Cristo e a Expansão. Foi oradora a Profa. Salete da Ponte.
 21 -  Conferência “A Geografia dos Espaços Marítimos: do Mundo a Portugal”, promovida pela Secção 

de Geografia Matemática e Cartografia. Foi orador o Cte. Bessa Pacheco.
 21 -  Desfile de moda de Manuel Gonçalves, promovido pela Associação Nacional de Jovens Empresários.
 22 -  Gravações para a TMN para campanha publicitária, promovida pela Empresa Page Instruction.
 23 -  Dia Mundial da Água sob o lema: “Água e Segurança Alimentar” com uma mesa redonda sobre “A 

Água: questão crítica da Conferência RIO + 20”, promovida pela Secção de Geografia dos Oceanos.
 26 -  Lançamento do livro “Os Cardeais de Camarate” da autoria do Cor. João Santos Fernandes.
 27 - Conferência “A outra energia alternativa - Bioenergia”, promovida pelas Secções de Economia e de 

Indústria. Foi oradora a Profa. Benilde Mendes.
 28 -  Conferência “Contributos para a melhoria do sistema de mobilidade e do ordenamento do 

território da cidade de Lisboa (1ª parte) ”, promovida pelas Secções de Ordenamento do Território e 
Ecologia e de Transportes. Foi orador o Eng. Pompeu dos Santos.

 29 -  Apresentação do livro “António José de Almeida – Tribuno da República” da autoria da Doutora 
Ana Paula Pires (livro de coleção do Parlamento) promovida pela Secção de História da Medicina.

Abril
 2 -  Conferência “Os árabes na Península Ibérica (711-1492) ”, promovida pela Secção de Estudos 

Luso-Árabes. Foi orador o Prof. Manuel Augusto Rodrigues.
 4 -  Conferência “Contributos para a melhoria do sistema de mobilidade e do ordenamento do 

território da cidade de Lisboa (2ª parte) ”, promovida pelas Secções de Ordenamento do Território e 
Ecologia e de Transportes. Foi orador o Eng. Pompeu dos Santos.

 11 -  Seminário Internacional “Biogeografia Moderna: Da Filogeografia e Genética da Paisagem ao 
Ordenamento do Território promovido pela Secção de Ordenamento do Território e Ecologia.
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 12 -  Conferência “Estados Unidos da América: Atlântico ou Pacífico”, promovida pela Comissão de 
Relações Internacionais. Foi orador o Prof. Luís Leitão Tomé.

 15 -  Concerto da Academia de Santa Cecília.
 16 -  Conferência “Para um guia virtual de visita ao Convento de Cristo”, promovida pela Secção da 

Ordem de Cristo e a Expansão. Foi orador o Arq. Sotero Ferreira.
 17 -  Conferência “A Urbanização em África”, promovida pela Comissão Africana. Foi orador o Prof. 

Óscar Soares Barata.
 18 -  Conferência “Um Vagabundo do Universalismo Português”, promovida pela Secção de Geografia 

Matemática e Cartografia. Foi orador o Eng. Luís Crespo de Carvalho.
 18 -  Sessão comemorativa do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, promovida pela Secção de 

Geografia dos Oceanos. 
 19 -  Conferência “O novo quadro institucional dos assuntos do Mar em Portugal”, promovida pela 

Secção de Geografia dos Oceanos, foi orador o Cte. João Fonseca Ribeiro.
 20 -  Conferência “A Geostatística nas Ciências da terra e do Ambiente: Alguns Casos de Estudo”, 

promovida pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia. Foi orador o Prof. Jorge de Sousa.
 23 -  Debate “A Floresta e a Crise - Cenários e consequências para a Biodiversidade”, promovida pela 

Comissão de Proteção da Natureza e pela Secção da Agricultura. 
 24 -  Conferência “Livros italianos na grande livraria dos duques de Bragança na primeira metade do 

século XVI: geografia, cultura e poder”, promovida pela Secção de Arte e Literatura. Foi oradora a Profa. 
Ana Isabel Buescu. 

Maio
 3 -  Conferência “Em nome da energia hidroeléctrica. Da memória centenária ao futuro sustentável”, 

promovida pelas Secções de Economia e de Indústria. Foi orador o Eng. António Eira Leitão.
 9 -  Conferência “O Atlas de Luís Teixeira de 1648”, promovida pela Secção de Geografia Matemática 

e Cartografia. Foi orador o Cte. António Costa Canas.
 10 -  Reunião Extraordinária Conjunta “Portugal e Brasil na Lusofonia” organizada pela Academia de 

Ciências do Ceará, Sociedade de Geografia de Lisboa, Sociedade Portuguesa de Estudos do Seculo XVIII 
e Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas - Universidade de Lisboa.

 17 -  Ciclo Conferências comemorativo dos 250 de abolição da escravatura em Portugal, promovido 
pelas Secções de História, Antropologia e Arte e Literatura e a s Comissões Africana, Americana, Asiática 
e Europeia. Foi orador o Dr. João Abel da Fonseca.

 18 -  Ciclo de Conferências “Jornadas da Memória”, promovido pela Secção de História, em que foi 
homenageado o Prof. Doutor Jorge Borges de Macedo. Foram oradores: a Profa. Doutora Maria do 
Rosário Themudo Barata, o Prof. Doutor António Castro Henriques e a Profa. Doutora Cátia Miriam 
Costa.

 21 -  Jornada comemorativa do Dia Europeu do Mar, promovida pela Secção de Geografia dos Oceanos.
 22 -  Conferência “De passagem para o Oriente: a Lisboa de Alessandro Valignamo (1573/1574) ”, 

promovida pela Secção de Arte e Literatura. Foi orador o Prof. Pedro Lage Correia.
 22 -  Dia Internacional da Biodiversidade, sobre o tema “Biodiversidade Marinha - Um Oceano: 

muitos mundos de vida” com uma mesa-redonda sobre “Rio + 20: Que expetativas?”, promovido pela 
Comissão de Protecção da Natureza e pela Secção de Geografia dos Oceanos.

 23 -  Lançamento do Livro “Processo Ritual e Tradição em Portugal - A partir da cultura da Zona de Riba 
Côa - Figueira de Castelo Rodrigo”, da autoria do Prof. Dr. António Vermelho do Corral. Foi promovido pela 
Secção de Antropologia e apresentado pelo Prof. Cat. João Pereira Neto.
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 23 -  Lançamento do Livro “A História não acaba assim” da autoria de Miguel Sousa Tavares, pela 
Editora Clube do Autor.

 24 -  Lançamento do Livro “Rota do Linho” pelo Dr. Manuel Martins Lopes Marcelo.
 24 -  Conferência “Palácio de S. Bento e a cripta dos Corte-Reais”, promovida pela Comissão Côrte- 

-Real. Foi oradora a Dra. Teresa Parra da Silva.
 26 -  Encontro “A Paisagem cultural do Tejo: Um processo de reconhecimento” sobre o desenvolvimento 

em curso da paisagem cultural do Tejo Ibérico na Lista de Património Mundial da UNESCO, promovido 
pela Secção de Geografia dos Oceanos.

 29 -  Conferência “Tempos de mudança: visitando os San no deserto do Kalahari”, promovida pela 
Secção de Etnografia. Foi oradora a Profa. Doutora Sónia Frias.

 30 -  Workshop 1 “Archaeology as Antropology (1962) ”, promovido pela Secção de Arqueologia. 
Vários oradores.

 31 -  Conferência “História Autêntica do Planeta Marte, de José Nunes da Matta”, promovida pela 
Secção de Instrução Pública e pela Comissão de História e Filosofia das Ciências. Foi oradora a Profª. 
Doutora Maria Luisa Malato Borralho.

 31 -  Apresentação do Livro “A otorrinolaringologia através da História da Medina”, da autoria do Dr. 
João Clode e promovido pela Secção de História da Medicina. Foram oradores os Prof. António Barreto e 
Dr. José Luís Dória.

Junho
 6 -  Conferência “Segurança Alimentar em África: Um desfio global, mas também local, promovida 

pela Secção de Agricultura. Foi orador o Prof. Bernardo Pacheco de Carvalho.
 11 -  Conferência “D. Frei Manuel Coutinho - um freire da Ordem de Cristo na Diocese do Funchal 

(1725-1741), promovido pela Secção da Ordem de Cristo e a Expansão. Foi oradora a Profa. Ana Cristina 
Trindade.

 11 -  Evocação conjunta do Dia Mundial dos Oceanos sobre o tema “Trinta anos da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar”, promovida pela Secção de Geografia dos Oceanos.

 14 -  Ciclo de Conferências comemorativo dos 250 anos de abolição da escravatura em Portugal, 
promovido pelas Secções de História, Antropologia e Arte e Literatura e as Comissões Africana, Americana, 
Asiática e Europeia, com a conferência “Olaudah Equiano/Gustavus Vassa - autobiografia e identidade”. 
Foi orador o Prof. Mário Avelar.

 19 -  Reunião da Associação de Comandos.
 19 -  Seminário Ordens e Sistemas premiais em Portugal: Portugal, Etiópia e Suécia, promovida pela 

Secção de Genealogia e Heráldica. Foram oradores os Dr. Fernando Correia da Silva, o Dr. Vitor Escudero 
e o Arq. Segismundo Pinto.

 20 -  Conferência “A Medicina Hospitalar Portuguesa no tempo de João Vaz Corte-Real - a importância 
do Hospital do Santo Espirito no preâmbulo do Hospital Real de Todos os Santos. Foi orador o Prof. José 
Ferreira Coelho.

 22 -  Conferência promovida pelo Instituto Prometheus.
 25 -  Conferência “A Europa Central e Oriental e a Internacionalização das empresas portuguesas” 

promovida pela Secção da Indústria e pela Comissão Europeia. Foi orador o Dr. Rui Paulo Almas.
 27 -  Conferência “Nexos securitários na União Europeu - oportunidades e constrangimentos” 

promovida pela Comissão de Relações Internacionais. Foi oradora a Profa. Ana Paula Brandão.
 27 -  Conferência “Vestígios das comunidades rurais e marítimas da Baixa Estremadura, do século V 

ao século X”, promovida pela Secção de Arqueologia. Foi orador o Dr. Guilherme Cardoso.
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 28 -  Conferência “A Medicina Cientifica e a Politica Colonial Portuguesa no início do séc. XX: a 
construção de uma agenda comum”, promovida pela Secção de História da Medicina. Foi orador o Dr. 
Ricardo Themudo de Castro.

 29 -  Conferência “Memórias de um Explorador - Constituição de Saberes nos Finais do Século XIX. 
Vários oradores.

 29 -  Inauguração da Exposição “Memórias de um Explorador: A Coleção Henrique de Carvalho da 
Sociedade de Geografia de Lisboa”.

Julho
 13 -  Ciclo de Conferências “Jornadas da Memória”, promovido pela Secção de História. Iniciou-se com 

uma Sessão de Homenagem ao Prof. Doutor Justino Mendes de Almeida. Foi oradora a Profa. Doutora 
Maria Isabel Rebelo Gonçalves.

 24 a 28 - Congresso Internacional “Os Franciscanos no Mundo Luso-Hispânico: História, Artes e 
Património”, promovido pela Secção da Ordem de Cristo e a Expansão”. Vários oradores.

 26 -  Conferência “Ciência e Ternura: o contributo da Medicina para a reabilitação dos militares da 
Grande Guerra”, promovida pela Secção de História da Medicina. Foi oradora a Doutora Cláudia Ribeiro.

Setembro
   2 a 8 - Congresso CREDIC.
 14 -  Sessão de Homenagem a Monsenhor Manuel Teixeira assinalando o 100º aniversário do seu 

nascimento, promovida pela Comissão Asiática. Vários oradores.
 14 -  Lançamento do Livro “Harmonia e proporção, sobre o desenho arquitetónico no Ocidente e no 

Oriente” pelo Prof. Doutor Mário Kong. 
 24 -  Dia Internacional da Literacia e de encerramento da Década das Nações Unidas sobre Literacia: 

“Educação em Portugal e no Mundo”, promovida pela Secção de Geografia dos Oceanos.
 24 -  Lançamento da obra “Memórias de um Explorador: A Coleção de Henrique de Carvalho da 

Sociedade de Geografia de Lisboa”, que inclui o Catálogo da Exposição. A apresentação da obra esteve a 
cargo do Prof. Guilherme Oliveira Martins.

 26 -  Concerto de fados promovida pela empresa Lisbon Loves Fado.
 27 -  Conferência “Cruz Vermelha - Vida por Vida”, promovida pela Secção de História da Medicina. 

Foram oradores: Alm. Luís Gonzaga Ribeiro, Prof. Augusto Moutinho Borges e Profa. Aldina Gonçalves.
 28 -  Ciclo de Conferências “Jornadas da Memória”, promovido pela Secção de História. Sessão 

de Homenagem ao Prof. Doutor Joaquim Veríssimo Serrão. Foi oradora a Profa. Doutora Manuela 
Mendonça.

Outubro
 4 -  Conferência “Uma Leitura, no entendimento da Cultura Organizacional da Administração 

Pública, da Portaria de 22 de Setembro de 1858 de Sá da Bandeira, que através dela procurava acabar 
com o designado «Serviço de Carregadores» mas cuja doutrina, interpretada de forma restritiva e errónea, 
viria influenciar, durante mais de um século, a obrigatoriedade da cultura algodoeira nalgumas regiões de 
Angola”, promovida pelas Secções de Antropologia e História e proferida pelo Prof. João Pereira Neto.

 9 -  Conferência “Planeamento e satisfação residencial em bairros de Lisboa”, promovida pela Secção 
de Ordenamento do Território e Ecologia. Foi orador o Dr. Carlos Cruz.

 11 -  Conferência “Navegação no rio Douro e Transporte fluvial do minério de Moncorvo”, promovida 
pela Secção de Transportes. Vários oradores.
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 11 -  Lançamento do livro do Cte. Alpoim Calvão “Honra e Dever” da editora Caminhos Romanos. 
Realizou-se na Sala Portugal.

 12 -  Sessão Comemorativa Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, sobre o tema “Mulheres 
e Jovens - A Força (in) Visível da Resiliência”, promovido pela Secção de Geografia dos Oceanos. Vários 
oradores.

 12 -  Lançamento do Livro sobre “Tuberculose” da autoria do Dr. Pinto dos Santos.
 15 -  Conferência “A Música na Ordem de Cristo”, promovida pela Secção da Ordem de Cristo e a 

Expansão. Foi oradora a Mestre Cristina Maria de Carvalho Cota.
 17 -  Conferência “Artefactos metálicos de filiação mediterrânica da fraga dos Corvos (Macedo de 

Cavaleiros)”, promovida pela Secção de Arqueologia. Foi orador o Prof. João Senna-Martinez.
 19 -  Ciclo de Conferências “Jornadas da Memória”, promovido pela Secção de História. Sessão de 

Homenagem ao Prof. Dr. José Castelo-Branco Chaves. Foi orador o Prof. João Pereira Neto.
 20 -  Lançamento do Livro de José Rodrigues dos Santos “A Mão do Diabo” da editora Gradiva. 

Realizou-se na Sala Portugal.
 23 - Sessão Comemorativa do 60º aniversário da fundação da Academia Portuguesa de Ex-Libris, 

promovida pela Secção de Genealogia e Heráldica, a que se seguiu a inauguração da exposição de ex-líbris 
ARS GEOGRAPHICA.

 23 -  Conferência do Grupo ITAL FARMACO sobre Diabetes.
 24 -  Sessão de Informação do 7º Quadro da EU - Novas Oportunidades de I&DT para a dinamização 

das empresas, promovida pela Secção dos Transportes. Vários intervenientes
 25 -  Conferência “Portugal e a Saúde na 2ª Guerra Mundial: Baixas na Frente Leste (1941-1944) ”, 

promovida pela Secção de História da Medicina. Foi orador o Mestre Ricardo Carvalho da Silva.
 25 -  Conferência “A Nova PAC e a proteção da natureza”, promovida pela Comissão da Protecção da 

Natureza. Foi orador o Prof. Doutor José Lima e Santos.
 25 e 26 - Conferência Internacional “Angola: Leituras de um país em mudança”, promovida pela 

Comissão Africana. Vários oradores.
 30 -  Seminário “Novas Investigações na História Interdisciplinar: Problemáticas da Investigação”, 

promovido pela Secção de História e pelo Instituto Prometheus. Vários intervenientes. 

Novembro
 7 -  Conferência “Cristóvão Colón Nobre Português”, promovido pela Secção de Geografia, 

Matemática e Cartografia. Foi orador do Prof. Fernando Branco.
 8 -  Lançamento do Livro “Monte dos Perdigões” referente ao Século XIV no período de Luís Freitas 

Branco.
 12 -  Conferência “Os Sousa Prego - Dados genealógicos”, apresentado pelo Dr. José Filipe Menéndez 

na Abertura do Ano Académico de 2012-2013 da Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística.
 15 -  Colóquio “As Termas das Caldas da Rainha - Um Valor Patrimonial «Único» a Conservar e 

Modernizar”, promovido pelas, Comissão de Proteção da Natureza e Secção de História e Medicina. 
Foram vários oradores.

 15 -  Lançamento do Livro “Pacto de Silêncio” da autoria do Dr. André Pinto Bessa.
 16 -  Dia Nacional do Mar, sob o tema “O Oceano: Literacia e Cidadania”, promovido pela Secção de 

Geografia dos Oceanos. Vários oradores.
 20 -  Colóquio “A Importância do Baixo-Vale do Tejo na Construção de Portugal”, promovido pelo 

ICEA. Foram vários oradores.
 20 -  Apresentação do Livro “A Ponte Velha da Ajuda: uma ruína romântica, entre Elvas e Olivença” da 
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autoria do sócio Mestre José Fernando Reis de Oliveira. Fez a apresentação do livro o Prof. João Pereira 
Neto.

 21 -  3º Seminário “Origens e transformações da complexidade social das primeiras sociedades 
camponesas à Idade do Ferro: 4 abordagens iniciais”, promovido pela Secção de Arqueologia. Vários 
oradores.

 22 -  Colóquio “A Etnografia na abordagem literária – comentando obras de etnógrafos e referenciando 
a importância do acervo etnográfico em Bibliotecas e Museus da Península Ibérica”, promovido pela 
Secção de Etnografia. Vários oradores.

 22 -  Colóquio “Transformação do Estuário do Tejo no maior centro Náutico da Europa”, promovida 
pela Secção de Transportes. Vários oradores. 

 23 -  Ciclo de Conferências “Jornadas da Memória”, promovido pela Secção de História. Sessão de 
Homenagem à Professora Doutora Virgínia Rau. Foi oradora a Profa. Doutora Ana Leal de Faria.

 26 -  Conferência “A Rússia e o Grande Médio Oriente”, promovida pela Comissão de Relações 
Internacionais. Foi oradora a Profa. Maria Raquel Freire.

 27 -  Conferência “Reflexões no I Centenário da chegada de Norton de Matos a Angola como 
Governador Geral – as estradas para automóveis como concretização do objetivo de acabar com o chamado 
«Serviço de Carregadores», delineado por Sá da Bandeira com a publicação da Portaria de 22 de Setembro 
de 1858”, promovida pelas Secções de Antropologia e História. Foi orado o Prof. João Pereira Neto.

 30 -  Conferência “Artes e sociedade nos contextos da modernidade”, promovida pela Secção de Arte e 
Literatura. Foi oradora a Profa. Maria João Pereira Neto.

Dezembro
   3 e 4 - I Colóquio de Sistemas de Informação Geográfica: Tendências, promovido pela Secção de 

Geografia Matemática e Cartografia. Vários intervenientes.
 5 -  Colóquio Internacional “O desenvolvimento dos estudos do século XVIII em Portugal - 30 anos 

de cultura”, promovida pela Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII. Vários intervenientes.
 5 -  Workshop 2 “Arqueológos vs Geólogos. O contributo das Geociências nos alvores da 

investigação pré-história em Portugal - Consequências na época e para além dela”, promovida pela 
Secção de Arqueologia. Vários oradores.

 6 -  Sessão de Homenagem em memória ao Dr. Manuel Luciano da Silva, promovida pela Comissão 
Côrte-Real. Vários oradores.

 6 -  Conferência “Dívida Soberana e Políticas Públicas para Portugal”, promovida pelas Secções 
de Administração Pública e de Economia. Foi oradora a Profa. Margarida Proença.

 7 -  Conferência “D. Manuel de Portugal, Comendador de Vimioso, na Ordem de Cristo - Um 
singular documento da sua vestiaria (1751)”, promovida pela Secção da Ordem de Cristo e a Expansão. 
Foi orador o Dr. Francisco Cunha Matos.

   7 e 8 - Concerto orientado pela Música no Coração para o Festival Mexfeste - Vodafone.
 9 -  Conferência de um grupo de deputados Europeus sobre economia e urbanismo.
 10 -  Conferência “Carta de Armas de Manuel Salema de Sousa - 1705”, promovida pela Secção de 

Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Cte. Sérgio Avelar Duarte.
 12 -  Almoço-Debate promovido pela Secção de Indústria sobre o tema “Ao Serviço do 

Empreendedorismo” proferida pelo Sr. António Ferreira de Carvalho.
 12 -  Conferência “Problemática dos Desperdícios Alimentares”, promovida pela Secção de 

Agricultura. Foi orador o Prof. Raul Bruno de Sousa. 
 13 -  Colóquio “Rede Ferroviária Portuguesa de Bitola Europeia”, promovido pelas Secções de 
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Transportes e Ordenamento do Território e Ecologia. Foram oradores o Prof. Paulino Pereira, Eng. 
Pompeu Santos e o Eng. Cabral da Silva.

 14 -  Conferência “Meritocracia na Administração Pública Portuguesa: Desafios e Possibilidades”, 
promovida pela Secção de Administração Pública. Foi orador o Prof. João Bilhim.

 15 -  Lançamento do Livro “Nada a Perder” da autoria de Douglas Tavolano, pela FNAC.
 17 -  Lançamento do Livro “Era assim em Rio de Mel”, pelo Prof. Carvalho Rodrigues.

BOLETIM
Diretor: Prof. Doutor Óscar Soares Barata.

Foi editado e distribuído aos sócios o Boletim de 2011 dedicado à publicação das Conferências 
proferidas nas Comemorações do Centenário da Proclamação da República e das Comemorações do 
Sesquicentenário da ascensão ao trono do rei D. Luís.

COMISSÕES GERAIS E SECÇÕES PROFISSIONAIS

Comissão Africana - Presidente: Prof. Doutora Sónia Infante Girão Frias Piepoli

Em reunião realizada no dia 27 de Fevereiro na sala de convívio da Sociedade de Geografia de Lisboa 
(SGL), tiveram lugar as eleições da Comissão, tendo sido eleitos:

Presidente: Prof. Doutora Sónia Frias
Vice-Presidente: Dr. José Manuel de Braga Dias
Secretária: Mestre Maria da Luz Ramos
Vice-Secretário: Dr. António Henrique Figueiredo Sampaio

Atividades realizadas em 2012 no âmbito da Comissão Africana
Prossecução do ciclo de conferências subordinadas à temática da Transformação e Mudança nas Cidades 

Capitais da África Lusófona com a realização das seguintes conferências que fecharam o ciclo em causa.
Jan. 2012
“Leitura sobre a cidade de Bissau”. 
Oradora - Profª. Doutora Ana Vaz Milheiro – ISCTE - IUL.
Fev. 2012
“Luanda de ontem, Luanda de hoje e Luanda de amanhã: uma história singular”. 
Orador - Prof. Cat. Doutor Ilídio do Amaral, Prof. Jubilado da Universidade de Lisboa.
17 de Abril de 2012 
“A Urbanização em África”. 
Orador - Prof. Doutor Óscar Soares Barata, Prof. Jubilado da Universidade Técnica de Lisboa.
Na mesma reunião de dia 27 de Fevereiro, foi discutida a realização de um ciclo de conferências sobre o 

Desenvolvimento e Mudança nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
Aceite a proposta, decidiu-se por começar este ciclo com os estudos sobre Angola, aproveitando-se a 

colaboração da rede de conhecimentos que vários dos membros da Comissão detêm naquele país.
Tomou-se a decisão de se convidar para participar na conferência em causa – que tomou o título: 

Angola – leituras de um país em mudança – apenas especialistas angolanos ou especialistas com outra 
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nacionalidade, desde que lhe fossem reconhecidos conhecimentos profundos e atualizados sobre o tema 
ou assunto a tratar.

A Comissão agradece a colaboração do Prof. Cat. Doutor Raúl Bruno de Sousa que acedeu em 
participar nalgumas das posteriores reuniões da CA, trazendo a esta Comissão sugestões de muito valor 
sobre oradores a convidar.

Sublinha-se também a importante colaboração do Prof. Cat. Doutor José Carlos Venâncio na 
identificação de especialistas a convidar e na agilização de contatos, agilização também propiciada por uma 
sua deslocação a Luanda.

Em reuniões posteriores foi também discutida, dadas as dificuldades financeiras da SGL para fazer face 
às despesas de organização da conferência, a necessidade de se procurarem apoios financeiros junto de 
várias empresas, nomeadamente empresas com investimentos em Angola, com vista à sponsorização dos 
trabalhos.

Os trabalhos de organização e preparação da conferência foram sendo realizados ao longo dos meses que 
antecederam a realização da conferência – cujo programa se anexa.

Houve resposta muito positiva dos oradores convidados que vieram (na sua maioria) a Lisboa, a 
expensas próprias.

Dos apoios solicitados às empresas contou-se com a cooperação da empresa Mota-Engil e com o Hotel 
Altis - Castilho; instituições a quem a Comissão Africana agradece profundamente os patrocínios.

A Comissão agradece ainda ao Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Prof. Doutor Aires- 
-Barros a generosidade, a disponibilidade e a incansável cooperação na preparação da Conferência. Agradece 
ainda aos colaboradores da SGL ao nível do secretariado, da Biblioteca, apoio audiovisual, assim como do 
Convívio, a generosa cooperação para a realização dos trabalhos realizados pela Comissão Africana.

COMISSÃO AMERICANA - Presidente: Prof. Cat. Mário Carlos Fernandes Avelar

Dando cumprimento ao que foi aprovado no Plano de Atividades, para 2012, da Comissão Americana, 
na reunião realizada no dia 4 de Janeiro de 2012, ao longo do ano em causa, esta Comissão privilegiou a 
organização de reuniões para debate de temas no seu seio, a interação com outras secções e comissões da 
Sociedade de Geografia de Lisboa, e com outras instituições exógenas.

Nesse sentido, no âmbito das reuniões destinadas a debates de tópicos no seio da Comissão, realizaram- 
-se três reuniões, nos meses de Março (duas reuniões) e Outubro, durantes as quais foram abordados 
tópicos apresentados pelos membros Professores João Pereira Neto, Maria Helena Carvalho dos Santos e 
Mário Avelar.

No âmbito da interação com outras secções e comissões da Sociedade de Geografia de Lisboa, a 
Comissão associou-se ao ciclo de conferências comemorativo dos 250 anos de abolição da escravatura em 
Portugal, que foi promovido pela Secção de Antropologia. Neste âmbito, o presidente da secção, Professor 
Mário Avelar, proferiu uma conferência, a 14 de Junho, sobre o tema: “Olaudah Equiano/Gustavus Vassa 
- autobiografia e identidade”.

A Comissão associou-se também à conferência “A propósito do Alvará, com força de lei, de 19 de 
Setembro de 1761”, proferida pelo Dr. Abel da Fonseca, a 17 de Maio.

No âmbito da interação com instituições exógenas, sob a liderança e organização da Professora Maria 
Helena Carvalho dos Santos, a Comissão associou-se à Sociedade de Estudos do Século XVIII, ao Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas, e à Academia de Ciências Sociais do Ceará, tendo promovido um 
colóquio subordinado ao tema “Portugal e Brasil na Lusofonia” que decorreu nos dia 10 e 11 de Maio 
nas instalações da Sociedade de Geografia de Lisboa (dia 10 de Maio) e do Instituto Superior de Ciências 
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Sociais e Políticas e da Sociedade de Estudos do Século XVIII (dia 11 de Maio), e que compreendeu ainda 
uma visita ao Parlamento e à Torre do Tombo por parte dos colegas brasileiros da referida Academia. Na 
Sociedade de Geografia de Lisboa promoveu-se igualmente uma visita às instalações, no decurso da qual 
foi realizado o lançamento online da obra Dos Andes aos Pampas: Integração e Cenários na América Latina, 
da autoria do Prof. Doutor Francisco Josênio Camelo Parente. Na Sociedade de Geografia de Lisboa, o 
Prof. Doutor Francisco Josênio Camelo Parente e a Prof. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos 
intervieram num Colóquio sobre o tema Universidades e Academias – do Século XVIII ao Século XXI – entre 
passados e futuros.

No Colóquio subordinado ao tema “Principais questões económicas e sociais, no Brasil e em Portugal, ante a 
crise mundial” que decorreu no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, intervieram os Professores 
Pedro Sisnando Leite e Maria do Socorro Vasconcelos.

COMISSAO ASIATICA - Presidente: Dr. Vítor Serra de Almeida.

A Comissão reuniu, em 8 de Fevereiro de 2012, para eleger a sua Mesa para o ano de 2012, tendo sido 
eleitos:

Presidente: Dr. Vítor Serra de Almeida
Vice-Presidentes:  Drª. Celina Veiga de Oliveira  

Dr. Mário Matos dos Santos 
Prof. Doutor Heitor Romana

Secretária: Drª. Lurdes Assunção
As circunstâncias que condicionaram a atividade da Comissão durante 2011 mantiveram-se durante o 

ano em causa, tendo sido feitas várias diligencias para se conseguir uma nova composição da Mesa, as quais 
se revelaram infrutíferas.

Assim, a atividade da Comissão traduziu-se em:
- Lançamento do livro “ Mercadores do Ópio-Macau no Tempo de Quianlong” da Drª. Maria Helena 

do Carmo, sendo a apresentação da obra feita pela Doutora Cristina Costa Gomes, do Centro Científico 
e Cultural de Macau. A sessão teve lugar em 26 de Setembro, com concorrida e participativa assistência.

- Sessão de homenagem a Monsenhor Manuel Teixeira, historiador de Macau e sócio da Sociedade de 
Geografia de Lisboa, por ocasião do 100º aniversário do seu nascimento.

A sessão  teve lugar em 14 de Setembro e foram feitas comunicações por Drª. Celina Veiga de Oliveira, 
Doutora Ana Cristina Alves, Doutora Ana Costa Lopes, Mestre Maria Helena do Carmo e Prof. Doutor 
Rogério Puga.

Foi lida comunicação preparada pelo Mestre António Aresta, por impossibilidade de presença.
 Dada a personalidade em causa, figura incontornável da historiografia de Macau, a sessão foi presenciada 

por numerosa assistência  , tendo sido estabelecido animado debate sobre a obra e figura do homenageado.
Paralelamente à sessão foi organizada uma mostra bibliográfica da sua obra, espólio da SGL, na sala 

contígua ao Auditório Adriano Moreira.

COMISSÃO DE ESTUDOS CÔRTE-REAL - Presidente: Dra. Patrícia Moreno

A Comissão reuniu-se regularmente no decurso do ano de 2012.
No seguimento do contacto com a Diretora do Departamento de História da Universidade dos Açores, 

Prof. Doutora Margarida Sá Nogueira Lalanda, a Comissão pediu à Direcção da SGL que permitisse uma 
pesquisa na Biblioteca sob o tema dos Açores.

Esta busca efetuada com profissionalismo pelos funcionários da biblioteca permitiu contabilizar até 
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Dezembro de 2012, cerca de 670 registos dos quais 360 correspondem a monografias. No departamento 
de cartografia, já se contabilizaram mais de 150 documentos, sendo de realçar que sete são datados do 
Século XVII. No tocante aos documentos manuscritos foram encontrados até aos finais do ano referido 
mais de 100 exemplares. 

Este trabalho deverá prolongar-se pelo ano de 2013, dado a sua extensão e permitirá à Comissão de 
Estudos Corte-Real e à Biblioteca da SGL conhecer na sua quase totalidade o espólio de temática açoriana.

A Comissão de Estudos Corte-Real convidou a Dra. Teresa Parra da Silva, Coordenadora do Museu da 
Assembleia da República no seguimento dos contactos ocorridos no ano de 2011, aquando da descoberta 
dos vestígios da cripta dos Corte-Reais no jardim do Palácio de S. Bento. A conferência decorreu no 
Auditório Adriano Moreira a 24 de Maio com o tema” “Palácio de S. Bento e a cripta dos Corte-Reais”.

No dia 20 de Junho, o Prof. Doutor Ferreira Coelho proferiu uma conferência no Auditório Adriano 
Moreira sob o tema: ““A Medicina Hospitalar Portuguesa no tempo de João Vaz Corte-Real – A 
importância do Hospital do Santo Espírito no preâmbulo do Hospital Real de Todos os Santos”.

Em Outubro, a Comissão recebeu a triste notícia da morte do Dr. Luciano da Silva, membro desta 
Comissão desde a sua renovação, em 1977 e sócio do Quadro de Ouro da Sociedade de Geografia de Lisboa. 

Pelo seu trabalho de divulgação das navegações portuguesas e nomeadamente pelo seu labor na 
afirmação da importância da Pedra de Dighton como prova irrefutável da presença dos irmãos Corte-Real 
nas costas da América do Norte assim como pelos laços de amizade existentes, a Comissão deliberou por 
unanimidade a realização de uma sessão de homenagem. 

Esta decorreu na Sala Portugal a 6 de Dezembro 2012, tendo sido presidida pelo Presidente da SGL, 
com o seguinte Programa:

Sessão de abertura – Presidente da SGL, Prof. Luís Aires-Barros
Breves Notas Biográficas de Manuel Luciano da Silva – Dra. Patrícia Moreno
Um Luso-Americano que muito amou Portugal – Dr. João Moniz
Manuel Luciano da Silva e a sua paixão à Terra Natal (Associação Dr. Manuel Luciano da Silva) – Dr. 

Pedro Laranjeira (Diretor da Casa Fundação Dr. Luciano da Silva em Oliveira de Azeméis)
Manuel Luciano da Silva um Farol de Portugalidade no Continente Americano – TCor. João José 

Brandão Ferreira.
Manuel Luciano da Silva e o Museu da Pedra Dighton – Prof. Doutor José Manuel Ferreira Coelho.
De realçar que se expôs a fotografia emoldurada oferecida pelo Dr. Luciano da Silva em 1979 à Comissão 

e que durante vários anos esteve colocada no atual Auditório Adriano Moreira.
No decurso da Sessão de Homenagem o Embaixador Pinto da França em representação do Presidente 

da República, entregou a título póstumo a insígnia de Comendador da Ordem do Mérito ao Dr. Manuel 
Luciano da Silva.

No mês de Dezembro realizaram-se eleições:
Presidente: Prof. Doutor Ferreira Coelho, Vice-Presidentes Dra. Patricia Moreno, Doutor Daniel 

Protásio, Dr. João Campos Moniz: Secretário, Eng. Carlos João Martins; Secretário: Juiz-Conselheiro Dr. 
Sá Nogueira 

COMISSÃO EUROPEIA - Presidente Prof. Cat. Fausto Robalo Amaro

1. Em conjunto com a Secção da Indústria promoveu, no dia 21 de Junho de 2012, a conferência: “A 
Europa Central e Oriental e a Internacionalização das empresas portuguesas”, proferida pelo Senhor Dr. 
Rui Paulo Almas. Ex- Diretor Coordenador do Centro de Negócios da AICEP para a Europa Central e 
Oriental. 
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2. A convite da Secção de Estudos Militares, associou-se a esta Secção para colaborar na organização de 
três sessões/debate sobre temas de Segurança e Defesa, a realizar em 2013. 

3. Durante o ano a Comissão manteve contatos informais com outras Comissões e Secções, 
nomeadamente com a Comissão Americana, tendo em vista a realização de ações conjuntas.

4. O Presidente da Comissão, Prof. Fausto Amaro visitou a Noruega onde fez contatos com Oslo and 
Akershus University College of Applied Sciences.

5. Em sessão especialmente convocada para o efeito foi eleita a mesa da Comissão para o ano de 2013 
tendo ficado assim constituída:

Presidente – Prof. Doutor Fausto Amaro
Vice-Presidentes – Prof. Doutora Helena Carvalho dos Santos; Dr. José Manuel Braga Dias; Prof. 

Doutor Heitor Romana.
Secretários: Dr. Henrique Sampaio; Prof. Doutor Fernando Abecassis

COMISSÃO DE HISTÓRIA E FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS - Presidente: Prof. Cat. Fausto Robalo 
Amaro

A Comissão continuou em 2012 os trabalhos internos de estruturação, nos quais colaboraram os 
vogais da Comissão em várias sessões de trabalho, realizadas durante ano, nas quais foi também debatido 
o problema da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade.

O Presidente da Comissão estabeleceu contatos com as secções de Antropologia, Administração Pública 
e Ciências Militares com vista ao desenvolvimento de trabalhos conjuntos, tendo para o efeito realizado 
várias reuniões com os respetivos presidentes.

A mesa eleita para o ano de 2013 ficou assim constituída:
Presidente - Prof. Doutor Fausto Amaro 
Vice-presidente - Dr. António Vermelho do Corral
Secretário - Prof. Doutor Fernando Serra

COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - Presidente: Gen. Major-General Doutor JM 
Freire Nogueira

No decurso do ano de 2012, tiveram lugar diversas atividades organizadas, ou co-organizadas, pela 
“Comissão de Relações Internacionais”- adiante designada por CRI - nomeadamente, duas reuniões 
ordinárias e cinco conferências públicas. 

A 24 de Janeiro, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se uma primeira conferência/debate, tendo 
como tema “As Perspetivas de Paz para o Médio Oriente”, pelos Drs. Salomão Ruah e Braga Pires. A 
conferência foi muito concorrida e terminou com um vivo debate.

A 12 de Março, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se um segundo debate, que tendo em vista 
a próxima realização duma importante Cimeira da NATO, teve como orador o Sr. López Navarro 
do Gabinete do Secretário-Geral daquela organização e intitulou-se, justamente, “A Cimeira de 
Chicago”.

A conferência atraiu numeroso público, mas verificou-se, mais uma vez, que este tipo de conferências, 
quando realizadas por personalidades oficiosas pouco adiantam em relação ao que vem nos jornais.

A 12 de Abril, no Auditório Adriano Moreira, em colaboração com a Secção de Ciências Militares, 
realizou-se um terceiro debate subordinado ao tema “EUA: Atlântico ou Pacífico?” em que foi orador o 
professore doutor Luís Tomé, membro da CRI.

A 27 de Junho, uma quarta conferência também em cooperação com a Secção de Ciências Militares 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=12&cad=rja&sqi=2&ved=0CIwBEBYwCw&url=http%3A%2F%2Fwww.hioa.no%2Feng%2F&ei=7ekKUbyID9GzhAervYDQBw&usg=AFQjCNHbU1HExt-hI_grIg-O3BKmkQoi7g&bvm=bv.41642243,bs.1,d.d2k
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=12&cad=rja&sqi=2&ved=0CIwBEBYwCw&url=http%3A%2F%2Fwww.hioa.no%2Feng%2F&ei=7ekKUbyID9GzhAervYDQBw&usg=AFQjCNHbU1HExt-hI_grIg-O3BKmkQoi7g&bvm=bv.41642243,bs.1,d.d2k
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subordinada ao tema “Nexos Securitários na EU – Oportunidade ou Constrangimento?”, pela professora 
doutora Ana Paula Brandão, membro da CRI.

A 26 de Novembro, realizou-se no Auditório Adriano Moreira uma quinta e última conferência, em 
que foi oradora a professora doutora e membro da CRI Maria Raquel Freire e que se subordinou ao tema 
“A Rússia e o Grande Médio Oriente”. 

A CRI reuniu em sessão ordinária, para planeamento das suas atividades, por duas vezes (3 de Maio 
e 4 de Dezembro). Estas reuniões tiveram sempre lugar na “Sala de Convívio”, à hora do almoço, sendo 
precedidas por troca de e-mails e por uma convocatória formal, estabelecendo a “ordem de trabalhos”. De 
todas estas reuniões foram elaboradas atas, enviadas posteriormente à Secretaria da SGL para arquivo, aos 
participantes, para aprovação, e aos restantes membros da Comissão, para conhecimento e informação.

Na reunião de 4 de Dezembro, a atual “mesa” foi reconduzida por novo ano, já que o presidente 
(conforme consta da ata de 5 de Dezembro de 2011) que não pretendia continuar, foi persuadido a 
aceitar o cargo por mais um ano. Da mesma reunião resultou a eleição do embaixador Eurico Paes para 
presidente-executivo.

Em 31 de Dezembro de 2012, a CRI era composta pelos seguintes membros, abaixo listados por ordem 
de antiguidade como sócios da SGL:

17580 - Embaixador Francisco José Laço Treichler Knopfli
18625 - V/Almirante Henrique Alexandre Machado S. da Fonseca
18533 - CMG Orlando Luis Saavedra Themes de Oliveira
19419 - Professor Doutor Nuno Gonçalo de Carvalho Canas Mendes
19561 - Ten-Coronel Doutor Francisco Miguel G. Pinto Proença Garcia 
19614 - Professor Doutor Manuel Jorge Mayer de Almeida Ribeiro
19627 - Embaixador (GB) Adelino Mano Queta ( a )
19685 - C. Almirante Doutor Antonio Manuel da Silva Ribeiro
19686 - Coronel António Martins Pereira
19696 - Coronel João Jorge Botelho Vieira Borges
19866 - Professor Doutor Heitor Alberto Coelho Barras Romana 
19925 - Professora Doutora Maria Francisca Alves Ramos de Gil Saraiva
19938 - Professor Doutor Armando Manuel B. S. Marques Guedes
19942 - Mestre Alexandra von Böhm-Amolly
20020 - Cap-Frag. Luis Nuno da Cunha Sardinha Monteiro        
20191- M/General Carlos Manuel Martins Branco ( a )
20330 - Embaixador (CV) Luís de Matos Monteiro da Fonseca ( a )
20358 - Dr. Fernando Manuel Machado de Menezes ( b )
20363 - Embaixador Eugénio Maria Nunes Anacoreta Correia
20391 - M/General  Doutor José Manuel Freire Nogueira
20437 - Prof. Doutor Pedro Gomes Barbosa 
20448 - Engenheiro Carlos Manuel Teixeira de Moraes Rocha
20476 - V/Almirante Fernando Manuel Oliveira Vargas de Matos
20505 - Professor Doutor António do Pranto Nogueira Leite
20569 - Doutor Pedro Franco de Avilez
20577 - Embaixador Eurico Paes
20587 - Professor Doutor Luis José Rodrigues Leitão Tomé  
20634 - Embaixador Leonardo Mathias
20642 - Profa. Doutora Maria Raquel Freire
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20648 - Profa. Doutora Ana Paula Brandão 
20650 - Profa. Doutora Carmen Amado Mendes 
20655 - Embaixador Francisco Manuel Guimarães Henriques da Silva
20681 - TCor. Nuno Correia de Lemos Pires  

a - a residir no estrangeiro; b - a residir nos Açores   

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DA NATUREZA - Presidente Eng. João Caldeira Cabral

O ano iniciou-se com uma reunião ordinária, realizada em 12 de Janeiro, onde:
- Foi aprovado o Plano Anual de Atividades;
- Foi aprovado o Relatório de Atividades do ano de 2011;
- Foi reconduzida a Mesa para o ano de 2012.
No 1º trimestre a Mesa reuniu em 26/1, 30/1 e 16/2 para dar andamento às atividades programadas, 

tendo recolhido e distribuído contactos para o efeito.
Foram propostos os novos Vogais:
- Prof. Doutor Fernando Mangas Catarino 
- Mestra Dr.ª Maria João Burnay de Lancastre Lourenço
- Prof. Doutora Arq. Paisagista Graça Saraiva
- Prof. Eng.º Miguel Jonet de Azevedo Coutinho
- Prof. Doutor José Martins de Carvalho
- Dr. Rui Cunha
- Prof. Dr. António dos Santos Queirós 
O debate previsto para 15 de Março teve que ser adiado por impossibilidade dos conferencistas.
No 2º Trimestre a Mesa reuniu a 23/4, 8/5, 12/5 e 29/5 para preparação e coordenação de atividades.
A 23/4, com a colaboração da Secção de Agricultura, promoveu-se o Debate intitulado “ A Floresta e a 

Crise – Cenários e consequências para a biodiversidade” com a participação dos seguintes oradores:
- Doutor Jorge Paiva – “A floresta Autóctone e a Biodiversidade”; - Eng.º João Lé - “Povoamentos de 

Eucalipto – Povoamentos existentes – Necessidades da indústria instalada”; Dr. Victor Madeira Poças – 
“Madeiras e Mobiliário – Situação atual – Cenários de evolução futura”; Eng.º João Caldeira Cabral – “O 
Mosaico Agro-Florestal e a Biodiversidade”.

A comemoração do Dia Internacional da Diversidade Biológica, a 22/5 foi realizada em colaboração com 
a Secção de Geografia dos Oceanos, tendo como Tema “A Biodiversidade Marinha – Um Oceano: muitos 
mundos de vida”, tendo sido feita uma intervenção do presidente da C.N.P. sobre “O significado do dia 
Internacional da Diversidade Biológica” e apresentada a comunicação, pelo Vice-presidente, “A Crise, Qual? – 
A energia, a Diversidade Biológica e a Segurança alimentar”.

No início de Maio após uma pesquisa nos Boletins da Sociedade de Geografia e nos dossiers antigos da 
Comissão de Proteção da Natureza prepararam-se diversos textos para introdução no espaço atribuído à 
CPN, no “site” da SGL.  

A 29/5 realizou-se uma reunião ordinária onde foi aprovada a atualização do Programa de Atividades, 
o reajustamento da constituição da Mesa em consequência do falecimento do Secretário, Vogal Eng.º 
Ernesto Alves Rafael e a sugestão da criação de “Grupos de Trabalho”, nos termos do previsto no nº 3 do 
Art.º 4, do regulamento privativo da C.P.N.

No 3º Trimestre, a conferência intitulada “ Gestão das zonas húmidas costeiras – Principais dificuldades e 
ameaças”, organizada e agendada para o dia 12/7, teve que ser desmarcada por razões de saúde da conferencista.



191

Actividades da Sociedade de Geografia de Lisboa

Entretanto e a partir de 2/7 começou a preparar-se o Colóquio sobre as Termas das Caldas da Rainha e 
convidou-se o Prof. Lima Santos para uma conferência a realizar em Outubro.  

A Mesa reuniu a 2/7, a 12 e 18/9 para coordenação das atividades.
No 4º Trimestre realizou-se uma reunião ordinária, seguida da Conferência do Professor José Lima 

Santos intitulada “ A Nova PAC e a proteção da natureza”.
A 15/11 realizou-se o Colóquio intitulado “As Termas das Caldas da Rainha – Um Valor Patrimonial 

“Único” a Conservar e Modernizar” organizado em colaboração com a Secção de História da Medicina.
 Foram oradores: Prof. Cat. Doutor Luís Aires-Barros (Presidente da Sociedade de Geografia de 

Lisboa) Abertura; Prof. Dr. Pedro Cantista – “Hidrologia médica e evidências científicas. Situação atual”; 
Prof. Doutor A. Pereira Coutinho – “Valor patrimonial e diversidade florística do Parque D. Carlos I”; 
Prof. Doutor António Tavares – “Saúde Pública, a Autoridade de Saúde e a utilização terapêutica das águas 
termais em Portugal”; Dr.ª Helena Rebelo – “Águas Termais em Portugal – Indicações terapêuticas e modos 
de utilização”; Prof. Doutor Luís Cardoso de Oliveira – “As Termas e a Saúde. Seu enquadramento no 
conceito restritivo de uma crise económica – Lugar do complexo hospitalo-termal das Caldas da Rainha”; Dr. 
Jorge Varanda – “Hospital Termal, anos 80. Valorização histórica, expansão e modernização. Lições para o 
futuro”; Prof. Doutor José Martins de Carvalho – “Recursos Hídricos Termais – Aquíferos termais – Modelos 
conceptuais de funcionamento. O caso particular do Oeste e das Caldas da Rainha”; Dr.ª Helena Gonçalves 
Pinto – “O Património Termal das Caldas da Rainha no Contexto Universal”; Eng.º João Caldeira Cabral 
– “A importância do Parque D. Carlos I e da Mata Rainha D. Leonor na qualidade e identidade das Termas 
das Caldas da Rainha”; Prof. Doutor Arq. Jorge Mangorrinha – “Em Busca da Cidade Termal: A Política 
e o Futuro das Caldas da Rainha”; Prof. Doutor Henrique Lopes – “Termalismo um potencial de geração 
de riqueza para o país”; Prof. Dr. António Queirós – “Turismo em mudança de paradigma e o papel do 
Termalismo”; Dr. Mário Gonçalves – “Sobre o futuro do Hospital Termal Rainha D. Leonor, o que fazer?”.

Foi nomeado um grupo de trabalho encarregue da elaboração de uma síntese das intervenções e das 
conclusões do Colóquio que encerrou os trabalhos em 16/12/12.

Em representação da C. P. N. o Vice-Presidente Eng.º Eugénio Sequeira apresentou diversas 
comunicações, a saber:

- Dia mundial da das Zonas Húmidas (11/2/12) - “Zonas Húmidas, como conciliar a Conservação da 
Natureza, Turismo e Agricultura”;

- Seminário – “Proteção do solo e combate à desertificação – Oportunidades para as regiões fronteiriças” 
(Bragança 29/10/12) – “ O combate `Desertificação e à Seca no contexto das alterações climáticas. Casos”; 

- Simpósio – Nova Economia: novações geradas através da interação entre as cidades e o mundo rural 
da Serra da Estrela, Portugal (Guarda 12/10/12) – “Transição Ecológica da CAP”.   

Foi realizada uma reunião ordinária no dia 20/12 tendo sido aprovado o Relatório de actividades do ano 
de 2012, apreciada e discutida a proposta de programação das actividades para o ano de 2013 e comemorado 
o 60º ano da criação da C.P.N. na Sociedade de Geografia de Lisboa.

SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Presidente: Professor Cat. João Faria Bilhim

No seu primeiro ano de pleno funcionamento a Secção de Administração Pública realizou dois eventos 
de âmbito relevante:

Conferência “Dívida Soberana e Políticas Públicas para Portugal”, proferida no dia 06 de dezembro de 
2012 pelas 17h30m pela Professora Catedrática Margarida Proença (Universidade do Minho);

Conferência “Meritocracia na Administração Pública Portuguesa: Desafios e Possibilidades”, proferida 
no dia 14 d dezembro de 2012 pelas 17h30m, pelo Professor Catedrático João Bilhim, Professor do ISCSP 
e Presidente da CReSAP (Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública).
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Na primeira destas conferências, co-organizada pela Secção de Administração Pública e pela Secção de 
Economia, a Professora Margarida Proença abordou de forma sistemática, clara e muito informativa acerca 
das razões da depressão económica que os países da União Europeia estão a viver neste momento. Para tal, 
a oradora ilustrou com dados de fontes oficiais e outras análises elaborados pela mesma, séries evolutivas 
de indicadores macroeconómicos que ilustram a dimensão Europeia do fenómeno em comparação com 
a dimensão nacional. Na sua análise, a Professora Margarida Proença contemplou ainda questões com os 
ciclos económicos e os efeitos depressivos a médio prazo do alisamento destes ciclos, incluindo também 
questões sobre os conceitos de “espíritos animais” e das recentes teorias dos equilíbrios múltiplos. No final, 
a participação da plateia foi elevada e o consenso sobre a qualidade da oradora e dos temas tratados foi 
imperativo.

Na segunda das conferências, o Professor João Bilhim abordou a ideia da meritocracia partindo da 
sua experiência de mais de meio ano à frente da CReSAP. O orador contextualizou a sua análise na 
distinção entre o pensamento existente na “Europa da manteiga” do existente na “Europa das Oliveiras”, 
aludindo ao princípio Luterano da autojustificação e à ética do trabalho. O Professor João Bilhim 
distinguiu meritocracia como “técnica” da meritocracia como “matriz” ou cultura, cuja implicação desta 
última implica uma mudança de um paradigma tradicional/jurídico para um paradigma gestionário. A 
consequência é que se “gerir é medir”, “medir é comparar”, “comparar é melhorar continuamente”, como 
referiu o orador, a avaliação é um meio para a melhoria contínua e não um fim muitas vezes ritualizado 
em si mesmo. Para finalizar, ilustrando esta necessidade de mudança paradigmática, o Professor João 
Bilhim socorreu-se da metáfora de Edgar Schein sobre a cultura organizacional – o icebergue – para 
propor a tese de que os aspetos mais profundos de uma cultura (os seus pressupostos básicos) podem ser 
progressivamente mudados se os artefactos e regras (o nível superficial) forem consistentemente aplicados 
como exemplares, concluindo que só assim se evitará que as novas técnicas corram dentro dos “velhos 
hábitos de gestão”. No final houve varias questões da larga plateia às quais o orador esboçou pertinentes 
comentários.

Para o plano de atividades de 2013 estão já previstas para proposta aos membros da Secção de 
Administração seis conferências sobre as áreas das Políticas de Emprego, das Políticas de Saúde, da Gestão 
de Recursos Humanos na Administração Pública, das Relações Internacionais, das Políticas de Igualdade 
de Género e das Políticas de Segurança e Defesa, que contarão com oradores de elevada reputação, 
incluindo atuais e ex-governantes nacionais.

SECÇÃO DA AGRICULTURA - Presidente Prof. Doutor Raul Filipe Xisto Bruno de Sousa

1. Introdução

No período em apreço, a Mesa da Secção de Agricultura (SGAgro) procurou dar corpo, dentro das suas 
possibilidades, às propostas apresentadas no Plano de Atividades aprovado no ano transato. Temos a noção 
de ter feito o possível para concretizar algumas dessas propostas de atividade com uma seleção que se quis 
criteriosa, recorrendo ao apoio de colegas especialistas em diversas áreas da atividade agrária.

2. Eleição da Mesa da Secção de Agricultura

Na reunião da Secção, realizada em 10 de Janeiro, foi discutida e aprovada por unanimidade a proposta 
de Relatório de Atividades referente a 2011. Na ocasião o Presidente da Secção fez breves comentários 
relativos às atividades desenvolvidas e também às preocupações relativas ao desenvolvimento futuro.  

A convocatória da reunião da Secção contemplava a eleição da Mesa. Na ausência de qualquer lista 
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concorrente, por proposta do Secretário-Geral da SGL e face ao trabalho produzido, a Mesa da Secção de 
Agricultura foi reeleita por unanimidade, entrando imediatamente em funções:

Presidente: Raul Filipe Xisto Bruno de Sousa;
Vice-Presidente: Manuel Dias Nogueira
Secretário: Ernesto Alves Rafael
Vice-Secretário: Armando Lourenço Rodrigues
Foi com profundo pesar que, no dia 1 de Abril, a Secção de Agricultura recebeu a notícia do falecimento 

do nosso colega e amigo, Eng.º Agrónomo Ernesto Rafael.
O Eng.º Rafael enquanto sócio da SGL e membro da mesa da nossa Secção, sempre revelou uma 

enorme disponibilidade para participar ativamente, com elevado empenho e sentido crítico em todas 
as nossas iniciativas. Sem dúvida para nós, tratou-se de uma enorme perda e é com um sentimento de 
profunda mágoa que sentimos a sua ausência.

Não podemos deixar de expressar neste relatório o sentimento de grande gratidão por toda a boa 
colaboração que sempre nos prestou, curvando-nos perante a sua memória.

Para o substituir convidámos então o Dr. António Augusto Almeida, que amavelmente aceitou. Pelo 
seu CV, inegável espírito de trabalho e cooperação será um digno substituto do Eng.º Rafael na Mesa da 
SGAgro.

3. Atividades Desenvolvidas

3.1 Reuniões da Mesa da SGAgro

A primeira Reunião da Mesa, verificou-se em 10 de Janeiro, com a presença de todos os seus membros, 
tendo desde então reunido com regularidade, cumprindo um total de 13 reuniões da Mesa Realizaram-se 
ainda 3 reuniões da Secção.

3.2. Conferências.

De acordo com o nosso plano de atividades um dos principais objetivos que nos propusemos atingir seria a 
realização de atividades sociais. Promovemos então a realização das seguintes conferências:

3.2.1 – No dia 6 de Junho de 2012, proferida pelo Prof. Bernardo Pacheco de Carvalho, Professor 
Associado do Instituto Superior de Agronomia, sob o tema:

“Segurança Alimentar em Africa: Um desafio global, mas também local”
Resumo
A Segurança Alimentar tem sido e continua a ser um tema actual, com características diferenciadas em 

função do espaço geográfico, designadamente se no âmbito de países industrializados e mais desenvolvidos, 
se no âmbito de países menos desenvolvidos nomeadamente das regiões tropicais. É importante ter presente 
que a preocupação é sempre minorar “riscos” que são diferenciados em importância relativa para os diferentes 
países e regiões mas que podemos sempre considerar enquadrar-se em 3 grandes tipos de preocupações: a 
disponibilidade de produto (de alimentos), o acesso aos alimentos e o próprio consumo, onde se inserem 
todas as questões relativas à qualidade dos alimentos do ponto de vista de riscos para a saúde.

O tema é abrangente, sendo relevante fazer o histórico da evolução conceptual e mostrar como esta 
evolução se associa ao comportamento dos aspetos relativos à “balança alimentar” à escala global e também 
regional. O conhecimento hoje disponível no âmbito das questões de desenvolvimento económico e das 
preocupações com a sustentabilidade e qualidade de vida leva-nos a um “território” (relação espaço/tempo 
e de poder de intervenção projetado em cada e por cada comunidade) de grandes desafios globais, como é 
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o caso de África, com necessidades crescentes de importação de alimentos, mas que não conseguirá resolver 
a sua “equação” de “balança alimentar” sem uma intervenção local consistente que passa também pela 
melhoria da capacidade produtiva e de capacidade técnica na área da Segurança Alimentar. Nestes termos 
o espaço CPLP, e a contribuição em especial do Brasil e de Cabo Verde em associação com instituições 
Portuguesas tem dado exemplos concretos e objetivos de intervenção com bons resultados que podem e 
devem ser conhecidos e explorados noutras realidades.

A exposição centra-se nesta problemática muito desafiante, principalmente quando verificamos que os 
níveis de fome em termos relativos e absolutos pouco têm evoluído nos últimos 15 anos e quando grandes 
desafios se colocam para o futuro próximo, a nível global ou local, em especial para o continente africano.

3.2.2 – No dia 12 de Dezembro de 2012, proferida pelo Prof. Catedrático (aposentado) Raul Bruno de 
Sousa do Instituto Superior de Agronomia, sob o tema:

“Problemática dos Desperdícios Alimentares”

Resumo
O aumento crescente e cada vez mais acentuado da população no mundo, passando dos actuais 7 

mil milhões para 9 mil milhões em 2050, bem como o número de pessoas que passam fome crónica no 
mundo, cerca de mil milhões (1/6 da população mundial) em 2012 põe em evidência a necessidade de 
encontrar formas de alimentar sustentadamente esta população.

Estima-se que cerca de 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano em todo o 
mundo, ocorrendo em todos os sectores da cadeia alimentar – do campo à mesa, desde os produtores, aos 
processadores, fornecedores, comerciantes e consumidores. 

O tema que abordamos, relativo a desperdícios de alimentos converte-se assim num problema central, 
pois as consequências são de natureza vária desde o ponto de vista sócio-económico ao ambiental.

A redução do desperdício alimentar é tema de grande destaque e atualidade nas agendas das mais 
diversas instituições, mobilizando os diversos agentes para ações coletivas e individuais urgentes com o 
objetivo de se reduzirem acentuadamente os desperdícios alimentares num prazo o mais breve possível.

A Visita de Estudo de 2012, à Associação dos Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira 
(ABLGVFX) e ao Aproveitamento Hidroagrícola, realizou-se no dia 5 de Julho e foi sugerida á Secção de 
Agricultura pelo seu vogal Engenheiro agrónomo Fernando Gomes da Silva.

A visita iniciou-se na sede da Associação, onde fomos recebidos pelo Senhor Joaquim Madaleno, Diretor 
Executivo, Agricultor e vogal da Administração e pelo Eng.º Gomes da Silva, igualmente Agricultor e 
vogal da Administração.

Com o apoio de audiovisuais (cartas e mapas) foi apresentada a Associação de Beneficiários da Lezíria 
Grande, os seus objetivos, as atividades desenvolvidas, os trabalhos em curso e perspetivas futuras e 
principais problemas e dificuldades. 

Esta Associação foi constituída em 1991, substituindo a Associação de Defesa da Lezíria Grande de 
Vila Franca de Xira, criada em 1947 sendo responsável pela manutenção e conservação das infraestruturas 
existentes e pelas que venham a ser construídas dentro do Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria 
Grande. 

Devido à complexidade do sistema de rega/drenagem, à problemática existente, ao nível da 
disponibilização de água com qualidade e à dificuldade em encontrar mão-de-obra para habitar no campo, 
esta Associação tem efetuado, investimentos avultados na automatização das estruturas de adubação/
drenagem e em estações de monitorização da qualidade da água de modo a fazer uma gestão eficaz dos 
recursos hídricos existentes. 
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Uma das prioridades da Associação tem sido a aposta no apoio ao agricultor, em áreas tão delicadas e 
importantes como é caso da rega e da fertilização, de modo a fornecer aos seus Associados ferramentas, 
para que obtenham melhores produções e se tornem cada vez mais competitivos. 

No Aproveitamento Hidroagrícola visitámos a Estação Elevatória do Conchoso, o Açude do rio do 
Risco e uma vista geral das principais culturas praticadas no Aproveitamento (milho, tomate e arroz). 
De salientar as explicações acerca do seu funcionamento e dos modernos equipamentos para a gestão e 
controlo da utilização da água pelos agricultores nas diferentes culturas.

As informações e esclarecimentos que nos foram prestados e os conhecimentos transmitidos, 
possibilitaram uma visão clara do esforço e da capacidade de iniciativa na modernização da Associação.

Ainda antes do almoço foi igualmente interessante a visita ao Espaço de Visitação e Observação de Aves 
– Ponta da Erva – Saragoça (EVOA), ainda em construção.

O almoço foi oferecido pela Associação no restaurante da sede.
Todos os participantes foram unânimes acerca do interesse e utilidade desta visita, e ficaram muito 

sensibilizados pela simpática receção que nos foi oferecida.
Participaram na visita 25 elementos, sendo de destacar a presença de 6 técnicos de Angola que se 

encontram a fazer o seu doutoramento, no Instituto Superior de Agronomia, em matérias de Agricultura.

3.3 Outras atividades

A convite da Presidente da Comissão Africana o Presidente da SGA participou na organização do evento 
“Angola: Leituras de um país em mudança” que se realizou nos dias 25 e 26 de Outubro.

SECÇÃO DE ANTROPOLOGIA- Presidente: Prof. António Vermelho do Corral

A Secção manteve um estado de disponibilidade permanente através do seu presidente para todas 
as atividades para que fora solicitado, procurando corresponder às solicitações que as circunstâncias 
permitiram. Considerando a mais valia que resulta da interdisciplinaridade e transversalidade procurou-se 
a promoção de atividades em conjunto entre diferentes secções e comissões registando no decurso do ano 
como principais as seguintes atividades.

- 17 de Maio. Conferência proferida pelo Prof. Dr. João Abel da Fonseca, A propósito do Alvará, com força 
de lei, de 19 de Setembro de 1761, inserida no ciclo de conferências comemorativo dos 250 anos de abolição 
da escravatura em Portugal, promovido pelas Secções de Antropologia, História e Arte e Literatura e as 
Comissões Europeia, Americana Asiática e Africana.

- 23 de Maio. Apresentação do livro Processo Ritual e Tradição em Portugal a partir da Cultura da Zona 
de Riba Côa. Figueira de Castelo Rodrigo, promovida pela Secção de Antropologia e com o apoio da mesma 
instituição, da autoria do Presidente da Secção, Dr. António Vermelho do Corral. 

Presidiu ao evento o Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Professor Catedrático Jubilado 
Luís Aires-Barros, ladeado pela Doutora Fernanda Frazão, representante da Apenas Livros, editora do 
livro, e pelo Professor Catedrático Jubilado e Secretário Perpétuo da instituição, Doutor João Pereira Neto, 
e o autor da obra. A apresentação foi efetuada na Sala de Convívio pelo Professor Doutor João Pereira 
Neto, que também prefaciou o livro. Abriu a sessão o Senhor Presidente da SGL, cumprimentando a mesa 
e a assistência, referindo-se aos conhecimentos profundos do autor do livro nas áreas da Antropologia e da 
História, que medita nas coisas, e que a feitura destes livros, o atual e os anteriores, denunciam um enorme 
trabalho de recolha no terreno e fecunda interpretação, de particular interesse para a posteridade. Trata-se, 
de facto, de um belo livro, disse.
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O Professor Doutor João Pereira Neto, além de fazer um pequeno historial sobre o percurso de vida do 
autor, referiu, a dado momento, que “Esta é uma obra que deve figurar nas diferentes bibliotecas e museus 
locais. Como modelo de investigação e como descrição de um passado em risco de se perder, parece que 
também seria útil a sua presença em bibliotecas de escolas secundárias situadas noutros concelhos do País. 
Até mesmo no Brasil e noutras áreas em que a cultura portuguesa contactou com diferentes culturas; este 
é um livro de leitura e meditação”.

A Doutora Fernanda Frazão, representante da editora Apenas Livros, manifestou o seu orgulho e da 
editora que representa, pela edição desta obra de investigação e que, espera, outras se lhe sigam.

O autor do livro agradeceu, muito penhorada e enternecido, não só as palavras que lhe foram dirigidas, 
como pela solidariedade demonstrada pela gente amiga presente. Seguiu-se uma sessão de autógrafos.

- 14 de Junho. Conferência pelo Professor Doutor Mário Avelar, Olaudah Equiano/Gustavus Vassa  
autobiografia e identidade, inserida no ciclo de conferências comemorativo dos 250 anos de abolição 
da escravatura em Portugal, promovido pelas Secções de Antropologia, História e Arte e Literatura e as 
Comissões Europeia, Americana Asiática e Africana. O conferencista baseou-se num livro manuscrito pelo 
próprio autor, um cidadão escravo originário de África de seu nome Olaudah Equiano, que nos Estados 
Unidos da América tomou o nome de Gustavus Vasa, no qual relata a vida dura e angustiosa a que os 
escravos estavam sujeitos, a sua conceção sobre a escravatura, a aquisição muito lenta de alguns direitos 
que foram conquistando.

- 28 de Julho. Fundação da APSPCI. Pela manhã realizou-se na Sala de Convívio dos Sócios e de 
Acolhimento de Investigadores uma reunião dos sócios fundadores da Associação Portuguesa para a 
Salvaguarda do Património Cultural Imaterial (APSPCI), com a finalidade da sua institucionalização 
e constituição, seguida de votação e eleição, dos respectivos órgãos sociais. A instituição, alicerçada na 
Convenção da UNESCO de 2003, subscrita por Portugal em 2008, objectiva a preservação, protecção, 
promoção, valorização, transmissão e revitalização do Património Cultural Imaterial em Portugal, que a 
referida Convenção pretende defender no mundo, com repercussão já definida no nosso País.

Apresentada uma lista única foram eleitos por unanimidade o Dr. Carlos Ventura para Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral, a Drª. Élia de Sousa para Presidente do Conselho Fiscal e o Prof. Doutor Luís 
Marques para Presidente da Direcção, seguindo-se a tomada de posse.

O Dr. Carlos Ventura congratulou-se com o êxito da votação e institucionalização da APSPCI, o Dr. 
Luís Marques agradeceu a confiança em si depositada, definiu os objectivos e conjunto de acções que 
promovam e dignifiquem o Património Cultural Imaterial, agradeceu a gentileza por parte da SGL na 
disponibilidade deste tão importante lugar para a celebração deste acto que ficará gravado nos anais da 
Associação e augurou os maiores êxitos aos propósitos a que todos os sócios fundadores se propõem. De 
seguida falou o Presidente da Secção de Antropologia, elemento integrante dos sócios fundadores, que, em 
representação do Senhor Presidente da Direcção, salientou a deferência dispensada à SGL para a realização 
deste tão importante como significativo evento, mostrando disponibilidade para futuros contributos entre 
ambas as instituições.

Após o acto de constituição seguiu-se um almoço de confraternização e franco convívio entre os associados.
- 4 de Outubro. Conferência organizada pela Secção de Antropologia com a colaboração da Secção de 

História pelo Professor Catedrático Jubilado João Pereira Neto: “Uma leitura, no entendimento da Cultura 
Organizacional da Administração Pública, da Portaria de 22 de Setembro de 1858, de Sá da Bandeira, que 
através dela procurava acabar com o designado «Serviço de Carregadores» mas cuja doutrina, interpretada 
de forma restritiva e errónea, viria influenciar, durante mais de um século, a obrigatoriedade da Cultura 
Algodoeira nalgumas regiões de Angola”.

Presidiu ao evento o Presidente da SGL, Senhor Professor Catedrático Jubilado Luís Aires Barros.
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- 27 de Novembro. Conferência pelo Professor Catedrático jubilado João Pereira Neto, Secretário 
Perpétuo da SGL., “Reflexões no I Centenário da chegada de Norton de Matos a Angola como Governador- 
-Geral – as estradas para automóveis como concretização do objectivo de acabar com o chamado 
«Serviço de Carregadores» delineado por Sá da Bandeira com a publicação da Portaria de 22 de 
Setembro de 1858”.

O evento resulta de uma realização conjunta das Secções de Antropologia e História e ao ato presidiu 
o Exmo. Professor Catedrático jubilado Luís Aires-Barros, Presidente da instituição. - Foi reeleita por 
unanimidade a mesma mesa para a secção.

SECÇÃO DE ARQUEOLOGIA - Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins

Em 2011, acentuou-se o carácter inter e transdisciplinar da Secção, organizando atividades em 
colaboração com outras instituições. Deu-se, de igual modo, início a uma série semestral de Workshops 
temáticos, evocando efemérides importantes da História da Arqueologia. Retomou-se, ainda, os Seminários 
bianuais da Secção, ao mesmo tempo que ocorreram conferências individuais. Os eventos registaram uma 
afluência expressiva, num testemunho do interesse dos temas selecionados:

- 2 de Maio – Prof. Doutor João Luís Cardoso, Aspetos económicos, sociais e  culturais das comunidades da 
região do estuário do Tejo, no decurso do Bronze Final.

- 30 de Maio – Workshop 1 da Secção de Arqueologia da SGL, Archaeology as Anthropology (1962):
• Ana Cristina Martins (IICT), Lewis R. Binford (1931-2011) e a «Arqueologia enquanto Antropologia
• João Carlos Senna-Martinez (FLUL), Binford e os modelos antropológicos
• Mariana Diniz (FLUL), Lewis Binford e a nova arqueologia portuguesa: possibilidades e limites de uma 

revolução em curso
• Nuno Bicho (UAlg), Lewis Binford e o desenvolvimento do estudo da Pré-história Antiga em Portugal
• Joaquina Soares (FCSH/MAEDS) e Carlos Tavares da Silva (MAEDS), Binford e a arqueologia 

portuguesa. O Curso de Antropologia Pré-histórica do MAEDS 
- 27 de Junho – Dr. Guilherme Cardoso, Vestígios das comunidades rurais e marítimas
da Baixa Estremadura, do século V ao século X
- 17 de Outubro – Prof. Doutor João Carlos Senna-Martinez, Artefactos metálicos de filiação tipológica 

mediterrânica da Fraga dos Corvos (Macedo de Cavaleiros)
- 21 de Novembro – 3.º Seminário da Secção de Arqueologia da SGL, Origens e transformações da 

complexidade social das primeiras sociedades camponesas à Idade do Ferro: 4 abordagens iniciais:
• Ana Cristina Martins (IICT), Origens e transformações da complexidade social na história da arqueologia: 

um breviário português 
• Mariana Diniz (FLUL), Nas origens das sociedades camponesas: cursos e percursos da complexidade social
• Joaquina Soares (MAEDS), Complexidade social durante o III Milénio BC no 
• João Carlos Senna-Martinez (FLUL), A Idade do Bronze do Centro Norte Português: metalurgia e 

transformações sociais
- 5 de Dezembro – Workshop 2 da Secção de Arqueologia da SGL (organizado em colaboração com 

a Doutora Teresa Salomé Mota, do CIHUCT), Arqueólogos e Geólogos. O contributo das Geociências nos 
alvores da investigação pré-histórica em Portugal. Consequências na época e para além dela:

• Carlos Fabião (FLUL), «A existencia do homem no nosso solo em tempos mui remotos»: o programa de 
investigação dos naturalistas portugueses no terceiro quartel do século XIX

• Ana Carneiro (CIUHCT-FCT-UNL), Arqueologia, Geologia e Ideais Ibéricos
• Ana Cristina Martins (IICT), Arqueologia e Geologia em Portugal: por entre agendas e percursos
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• Teresa Salomé Mota (CIUHCT-FCT-UNL), A Arqueologia nos Serviços Geológicos de Portugal durante 
o século XX

• Luís Raposo (MNA), A importância da obra de Henri Breuil e Georges Zbyszewski para o conhecimento 
do Paleolítico Português

• Luís Gonçalves (UMinho), Geoarqueologia: das rochas à reconstrução do passado
A Secção começou, também, a preencher a página que lhe está atribuída no site da SGL, postando um 

breve historial da Secção e informações sobre as atividades desenvolvidas, associadas a imagens.
Nos termos estatutários, procedeu-se à eleição da Mesa para 2012, tendo sido eleitos para a integrar os 

seguintes Vogais:
Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins
Vice-Presidente: Prof. Mestre Maria Graciana Dias Marques
Secretária: Mestre Ana Ávila de Melo

SECÇÃO DE ARTES E LITERATURA - Presidente: Prof. Doutor Mário Avelar

Dando cumprimento ao que foi aprovado no Plano de Atividades, para 2012, da Secção de Artes e 
Literatura, realizada no dia 11 de Janeiro de 2012, ao longo do ano em causa, esta secção privilegiou a 
interação com outras secções e comissões da Sociedade de Geografia de Lisboa, e com outras instituições 
exógenas.

Nesse sentido, no âmbito da interação com outras secções e comissões da Sociedade de Geografia 
de Lisboa, a Secção associou-se à iniciativa da Comissão Americana em conjunto com a Academia de 
Ciências Sociais do Ceará (Brasil), que promoveu um colóquio que decorreu durante o dia 10 de Maio 
na Sociedade de Geografia de Lisboa e que se prolongou no dia 11, no Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas e na Sociedade da Independência do Século XVIII.

A secção associou-se igualmente ao ciclo de conferências comemorativo dos 250 anos de abolição da 
escravatura em Portugal, que foi promovido pela Secção de Antropologia. Neste âmbito, o presidente 
da secção, Professor Mário Avelar, proferiu uma conferência, a 14 de Junho, sobre o tema: “Olaudah 
Equiano/Gustavus Vassa - autobiografia e identidade”.

A Secção associou-se também à conferência “A propósito do Alvará, com força de lei, de 19 de Setembro 
de 1761”, proferida pelo Dr. Abel da Fonseca, a 17 de Maio

No âmbito da interação com instituições exógenas, a Secção associou-se ao 2º ciclo de conferências sobre 
a presença de italianos em Portugal, promovido pelo Centro de História e Além-Mar, pela Embaixada de 
Itália e pelo Instituto Italiano de Cultura. Nesse sentido acolheu as seguintes conferências:

“Bartolomeo Marchionni: un mercante banchiere fiorentino a Lisbona (secolo XV-XVI), proferida pelo 
Senhor Prof. Francesco Guidi Bruscoli (Universidade de Florença), a 12 de Março

“Livros italianos na grande livraria dos duques de Bragança na primeira metade do século XVI: geografia, 
cultura e poder”, proferida pela Senhora Professora Doutora Ana Isabel Buescu, a 24 de Abril. 

“De passagem para o Oriente: a Lisboa de Alessandro Valignano (1573/1574)”,. proferida pelo Senhor 
Professor Pedro Lage Correia a 22 de Maio.

No dia 30 de Novembro a Secção promoveu uma conferência da Professora Maria João Pereira Neto 
sobre o tema: “Artes e sociedade nos contextos da modernidade”.

Indo ao encontro de solicitações de vários sócios, no sentido de criar um espírito de maior abrangência no 
plano artístico, de modo a acolher sócios que se sintam vocacionados a trabalhar em estéticas emergentes, 
a Secção reuniu a 8 de Outubro, tendo decidido, por unanimidade, propor à Direcção da Sociedade de 
Geografia de Lisboa, a alteração da designação da Secção para “Secção de Artes e Literatura.”
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SECÇÃO DE CIÊNCIAS MILITARES - Presidente: General João Carlos Geraldes

O Relatório Anual de Atividades relativo a 2011 expressava, já, de modo inequívoco, uma acentuada 
tendência na orientação dos trabalhos da Secção. Um reflexo da preocupação crescente dos Vogais com 
a inserção da Instituição Militar nas sociedades modernas, designadamente no ambiente prevalecente na 
Europa Social, e, com a capacidade das Forças Armadas Portuguesas para, com eficiência, assegurarem os 
cometimentos inerentes às responsabilidades que a Constituição da República dita. Em 2012, a evidência 
veio reforçar, não só a oportunidade, como, até, a necessidade desta reflexão. De facto, num ambiente de 
crescente escassez, a evidente subalternização da especificidade da função militar acentuou a necessidade 
de descodificar os arcos de relacionamento entre os Órgãos de Soberania e a Instituição Militar. Esta 
exigência impõe-se num evitar do agravamento dos riscos que o País enfrenta, condição necessária da 
procura de sucesso nas políticas de estabilização, recuperação e superação que o País prossegue com 
grande esforço e sacrifício.

 Logo, na primeira reunião em plenário da Secção foram, consensualmente, elencados os seguintes 
Temas para oportuno desenvolvimento:

- A Cooperação Técnico - Militar, o Interesse Nacional e a CPLP
- A Estratégia de Contra – terrorismo
- As Formas de Serviço Militar e a Eficiência das Forças Armadas
- A Mobilização – Fator do Potencial Estratégico
- A Marinha, a GNR e a Repartição da Segurança das Zonas Costeiras
- O Controlo de Armamentos e a Proliferação dos Meios e Vetores NBQR
- A Estratégia da OTAN após a Cimeira de Lisboa
- A Ciber Guerra na Perspetiva dos Princípios da Segurança e da Surpresa
- Os Serviços de Informações e a Estratégia Nacional
- A Segurança Cooperativa e a Instabilidade nos Próximo e Médio Oriente
- Os Órgãos de Soberania e a Instituição Militar
- O Associativismo Militar e a Ética do Exercício do Comando
- A Segurança e a Defesa Nacional em Democracia

Dentre estes temas, houve um que polarizou a atenção da Secção – “O Relacionamento entre os Órgãos 
de Soberania e a Instituição Militar” – um tema transversal que, entroncando na maior parte dos temas 
enunciados, interroga a relativa indiferença com que, quer no plano da UE como no do nosso País os 
agentes políticos olham o vetor militar como condição essencial que deve ser de qualquer processo de 
desenvolvimento. Nas respostas a obter, poderão ser encontradas algumas conclusões que concorram, 
com objetividade, no âmbito da Segurança e Defesa do nosso País, para uma otimização dos recursos 
disponíveis, desiderato este, a alcançar através de um distendido e competente relacionamento entre os 
responsáveis pela direção política e pelo comando militar.         

Do desenvolvimento deste Projeto de longa duração, que, teve como Diretor o Presidente da Mesa da 
Secção, resultou a apresentação, em Junho, à Direcção da SGL, de um documento de trabalho da Secção 
com 47 páginas que mais não era do que um ponto de partida para futuras e mais amplas considerações. 
Entretanto, em resposta à solicitação colocada ao Presidente da SGL pelo Presidente da Comissão 
criada, nos termos de Despacho, de 11 de Julho, do MDN, para a “Revisão do Conceito Estratégico de 
Defesa Nacional”, foi aquele “documento de trabalho” da Secção, intitulado “Os Órgãos de Soberania 
e a Instituição Militar – O Caso Português”, incluído no contributo que a SGL entendeu enviar para 
satisfação do pedido de colaboração que lhe fora colocado pela referida Comissão. 
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 Para o posterior desenvolvimento do Projeto, tão ambicioso, quanto aliciante era o Tema, entendeu 
a Secção ser oportuno, para viabilizar o aprofundamento do Tema, alargar a base da fundamentação da 
análise, através do concurso do conhecimento exterior à Secção. Com esta finalidade e com a abrangência, 
agora, de um “Repensar Portugal” a Secção, com o apoio da Direcção da SGL, dirigiu-se, a partir de 
Outubro, a Comissões e a outras Secções da Sociedade, tendo em vista estender o debate e consequente 
alargamento e aprofundamento da temática em apreço a uma reflexão transversal, envolvendo outros 
saberes acumulados na SGL. Com esta finalidade elegeu três assuntos que, interpenetrando-se, passaram 
a constituir três novos Projetos que concorrem para o Projeto inicial:

- “O Quadro Estratégico Global – A Política da Segurança e Defesa Europeia”, tendo como Diretor de 
Projeto o General Gabriel Augusto do Espírito Santo

- Os Espaços Estratégicos de Interesse Nacional – A Segurança e Defesa de Portugal no Espaço Europeu”, 
tendo como Diretor do Projeto o Ten Coronel (PilAv) João Brandão Ferreira 

- “Possibilidades e Constrangimentos para a Estratégia Nacional – O Contributo do Vetor Militar da 
Defesa”, tendo como Diretor do Projeto o Engenheiro Francisco Gonçalves Nobre

 Paralelamente a este processo a atividade da Secção polarizou-se, também, na elaboração do 
Regulamento Interno da Secção, o qual, tendo sido aprovado na Sessão de 05 de Junho da Direcção da 
SGL, entrou em vigor em 06 de Junho e, ainda, na atualização e reformatação da “página” da Secção, 
incluída no “site” da SGL; para atingir estas finalidades, foram realizadas diversas reuniões parcelares 
que envolveram, ao longo do tempo, diversos Vogais da Secção. Com a aprovação do Regulamento 
Interno, a Secção afinou os procedimentos, estruturou a “Comissão de Gestão da Página da Internet” e 
indigitou um Vogal para elemento de ligação junto da Biblioteca da SGL.

 Respondendo a solicitações de outras Comissões/Secções/Organismos participou, de muito bom grado:
- Em 12 de Março na Conferência promovida pela Comissão de Relações Internacionais, intitulada “A 

Cimeira de Chicago da NATO” – esta conferência entroncou na sequência das Conferências que a Secção 
de Ciências Militares promovera em 2010 e em 2011, esta última com a colaboração da Comissão de 
Relações Internacionais

- Em 20 de Novembro na Conferência promovida pelo Instituto PROMETHEUS, intitulada “A 
Importância do Baixo Vale do Tejo na Construção de Portugal”.

 No cumprimento das orientações da Direcção da SGL, a Secção debateu e organizou-se para intervir 
na “Comemoração dos 600 Anos da Conquista de Ceuta” que decorrerá no período de 2013 a 2015; o 
Projeto relativo à participação da Secção terá como Diretor o General António Martins Barrento. 

 A Secção mantém, também, presente a intenção de participar na evocação do início das operações 
militares de contra-subversão no TO da Guiné (23 de Janeiro de 1963) e a de preparar o seu contributo 
para debater as lições aprendidas com a participação de Portugal na I Grande Guerra.

Tendo falecido o Ten General Manuel Amorim de Sousa Meneses (Sócio 16929 da SGL), a Secção 
perdeu o Vogal a quem devia, não só a sua formação e impulso inicial (Julho de 2006), como, também, o 
valioso incentivo da sua colaboração e forte presença. Quis, portanto, a Secção prestar-lhe, uma tão justa 
quanto sentida homenagem póstuma. Na sua Reunião em Plenário de 13 de Novembro, a 38ª desde 
o início dos seus trabalhos, com a presença da Direcção da SGL, “um minuto de silêncio” sublinhou a 
saudade do seu Vogal fundador, com a eloquência do General Gabriel Espírito Santo, foi lembrado o 
seu irrepreensível perfil de Chefe Militar e de Homem Público, sempre reiterado com frontal postura, 
qualidades estas que o Vice-Presidente da SGL, Professor Doutor Pereira Neto fez questão de sublimar 
formalmente. E, porque os exemplos devem ser projetados no futuro, a Secção aprovou, por unanimidade, 
a proposta do Presidente da Mesa para que o Ten General Manuel Amorim de Sousa Meneses fosse, a 
título póstumo, ao abrigo do nº 6 do art.º 3º do Regulamento Interno da Secção, admitido como “Vogal 
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Emérito da Secção” – tendo sido, de inteira justiça, eleito como primeiro Vogal Emérito da Secção a sua 
figura emerge como paradigma naquela qualidade.

 Com pesar, também, a Secção evocou o falecimento do Maj General Krus Abecassis, cujo estado de 
saúde impedira uma activa participação como Vogal da Secção de Ciências Militares.

 Por decisão sua, ditada por razões da sua vida privada, entendeu dever deixar de ser Sócio da SGL 
o General José Lemos Ferreira, ficando, assim, a SCM privada do seu inestimável e sempre disponível 
contributo como Vogal, sem prejuízo, embora, de continuar a contar, sempre, com o muito frontal apoio 
a que a sua vastíssima experiência profissional nos habituou.

  No decurso do Ano, a Secção aprovou, com satisfação, o ingresso, de três novos Vogais: o Engenheiro 
Francisco Gonçalves Nobre, o Ten Coronel Nuno Lemos Pires e o Coronel Baptista Evaristo.

Nos termos dos Estatutos da SGL e no espírito do seu Regulamento Interno, a Secção procedeu à 
eleição da Mesa para 2013 que passou a ter a seguinte constituição:

Presidente Ten General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
Vice-Presidente Vice-Almirante António Maria de Sá Alves Sameiro
Vice-Presidente Ten General João Goulão de Melo
Director Ten General José Eduardo Carvalho de Paiva Morão
Director Maj General José Ribeirinha Diniz da Costa
Secretário Ten Coronel João José Brandão Ferreira

SECÇÃO DE ECONOMIA - Presidente Prof. Dr. José Dantas Saraiva

A Secção de Economia continuou a privilegiar, na programação das suas atividades para 2012, a 
abordagem de temas relevantes com impacto direto na economia portuguesa, em interligação com outras 
secções e comissões.

Foi nesta linha de ação que em 23 de Janeiro promoveu uma conferência subordinada ao tema “Portugal 
e o Futuro. Desafios e Oportunidades”, proferida pelo Presidente da CIP-Confederação Empresarial de 
Portugal, Senhor António Saraiva;

Em 27 de Março, promoveu uma conferência sobre o tema “A outra energia alternativa – Bioenergia”, 
proferida pela Professora Doutora Benilde Mendes, da Universidade Nova de Lisboa;

 Em 3 de Maio, promoveu uma conferência sobre o tema “Em nome da energia hidroeléctrica. Da 
memória centenária ao futuro sustentável”, proferida pelo Eng. António Leitão, Secretário-Geral do 
Conselho Nacional da Água;

Estas conferências foram promovidas em colaboração com a Secção de Indústria.
Em 6 de Dezembro promoveu, em colaboração com a Secção de Administração Pública, uma 

conferência sobre o tema “Dívida soberana e políticas públicas para Portugal”, proferida pela Professora 
Doutora Margarida Proença, da Universidade do Minho.

2. Actividade para 2013
A Secção de Economia continuará a privilegiar o desenvolvimento de iniciativas que resultem da 

colaboração com outras secções e comissões, designadamente com as secções de Indústria e Ciências 
Militares e as comissões Europeia e Americana. 

Internamente, esta secção levará a efeito ao longo do primeiro semestre o debate sobre a conjuntura, na 
perspetiva económica e financeira, e sobre a execução do Orçamento do Estado e o crescimento económico.

Os membros da Secção estão a trabalhar internamente em temas relacionados com estas problemáticas 
bem como com a economia do petróleo e outras fontes energéticas.
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SECÇÃO DE ESTUDOS LUSO-ÀRABES - Presidente: Prof. Doutor António Dias Farinha

Durante o ano de 2012, os Membros da Secção prosseguiram os trabalhos iniciados nos anos transatos, 
nomeadamente, o estudo do vocabulário português de origem árabe, sob a orientação do Presidente da Mesa e 
da Professora Doutora Maria Isabel Rebelo Gonçalves, bem como a colaboração com institutos científicos de 
objetivos semelhantes, a nível nacional e internacional, em que estiveram empenhados, para além do Professor 
Dias Farinha, os restantes Membros da Mesa.

Na reunião da Secção, de 27 de Fevereiro, foi eleita a nova Mesa, por unanimidade e aclamação. Ficou 
assim constituída:

Presidente – Professor Doutor António Dias Farinha;
Vice-Presidente – Contra-almirante José Luís Leiria Pinto;
Secretário – Dr. João Abel da Fonseca e
Vice-Secretária – Profª. Doutora Maria Leonor Cruz.
Durante a reunião foram apresentadas as seguintes comunicações:
Professor Dias Farinha – “A Academia das Ciências do Mundo Islâmico –    sua importância. Uma 

parceria desejada”;
Dr. João Abel da Fonseca – “As comemorações da tomada de Ceuta em 2015 – necessidade de regressar 

à investigação”;
Embaixador João Rosa Lã – “A recuperação do Património de origem portuguesa, em Marrocos – um 

testemunho na primeira pessoa” e
Dr. Manuel Pechirra – “ As actividades do ILAC. O protocolo com a Associação Portuguesa do Cavalo 

Árabe”.
Foi ainda guardado «um minuto de silêncio» em memória dos Membros falecidos: Profª. Margarida 

Pereira de Lacerda e Senhor Fernando Portugal, ao que se seguiram palavras do Presidente da Mesa sobre 
alguns dos principais trabalhos e estudos das Obras respectivas.

Em 2 de Abril realizou-se, no Auditório Adriano Moreira, uma Sessão Cultural presidida pelo Presidente 
da SGL, com a presença de alguns Membros da Direcção e de Mesas de outras Secções e Comissões 
e muitos Sócios, em que foi orador o Professor Doutor Manuel Augusto Rodrigues, que apresentou a 
comunicação “Os Árabes na Península Ibérica, 711-1492”. A anteceder a mesma usou da palavra, para 
uma introdução contextualizante, o Professor Dias Farinha, que a intitulou: “A dimensão temporal do Al-
Andalus. A importante contribuição da SGL na dinamização dos estudos islâmicos em Portugal”.

A esta Sessão compareceram vários representantes diplomáticos acreditados em Lisboa, nomeadamente 
SS. EE. a Embaixadora do Reino de Marrocos, os Embaixadores da Tunísia e da Palestina e o Adido 
Cultural da Embaixada do Egipto.         

SECÇÃO DE ESTUDOS DO PATRIMÓNIO - Presidente: Profa. Doutora Maria João Pereira Neto 

Aos vinte e sete dias do mês de Janeiro de 2012, reuniu na sede da SGL, sobre a presidência do Secretário 
Perpetuo, Prof. Doutor João Pereira Neto, a Secção de Estudos do Património com a seguinte ordem de 
trabalhos:

1. Intervenção do Secretário Perpetuo da SGL;
1.1. Balanço das atividades precedentes da Secção de Estudos do Património;
1.2. Situação da Secção de Estudos do Património face ao disposto do parágrafo 5º do artigo 33 dos 

Estatutos da SGL;
2. Intervenção da mesa nomeada para o ano 2012, nos termos do parágrafo 5 dos Estatutos da SGL:
2.1. Novos vogais da Secção de Estudos do Património;
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2.2. Plano de atividades para o ano de 2012.
O Secretário Perpetuo depois de saudar os presentes iniciou a sua intervenção elogiando a ação 

desenvolvida pelos anteriores presidentes da Mesa, Prof. Arq. Rui Sousa Cardim e Prof. Doutor José 
Gorjão Jorge. No seu entender ambos desenvolveram, até o ano de 2009, ações de grande mérito 
no domínio científico. Para além disso organizaram Ciclos de Conferências e outras atividades que 
trouxeram à SGL apreciável número de individualidades a elas estranhas. A essas atividades assistiram 
por vezes alunos do ISCTE e da Faculdade de Arquitetura que deste modo se puderam identificar com o 
papel que a SGL desempenhou no âmbito da sociedade civil portuguesa. O Secretário Perpetuo elogiou 
ainda o vice-presidente, Prof., Doutor Manuel Joao Ramos, que desempenhou as suas funções com 
elevado mérito científico, tendo organizado deslocações à zona da Etiópia e da Eritreia, para estudos do 
Património Português nestas áreas e orientado investigadores que atualmente assumem papel de relevo 
na sociedade portuguesa. Esta obra é das que mais orgulho proporcionou à Direcção da SGL.

Em relação ao ponto 2 da ordem de trabalhos verificou-se que em 2010 e 2011, não se realizaram 
as eleições para a Mesa da Secção de Estudos do Património previstas nos Estatutos da Sociedade, 
nomeadamente no artigo 33º parágrafo 5. Desta forma a Direcção da SGL tivera que intervir convocando 
a presente reunião para em conformidade, com o acima exposto, proceder à nomeação de uma nova Mesa 
para o ano 2012.

O Secretário Perpétuo acrescentou, que a Direcção da SGL, de acordo com as disposições estatutárias 
mencionadas, decidiu nomear para o ano 2012, novos vogais, para a Secção de Estudos do Património de 
acordo com os seguintes critérios:

1º Manter a ligação à Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, uma vez que o Prof. 
Arq. Rui Sousa Cardim foi professor da mesma e o Prof. Cat. Doutor José Gorjão Jorge é professor da 
mesma faculdade;

2º Manter a perspetiva antropológica e o interesse pelas áreas culturais onde se fez sentir a presença 
portuguesa que influenciou a ação desenvolvida pelo vice-presidente Prof. Doutor Manuel João Ramos;

3º Manter a ligação anterior à Mesa e aos vogais existentes; 
4º Revelarem experiência em Secções cujos objetivos estejam ligados aos estudos desta Secção, sob o 

ponto de vista Antropológico, Arqueológico, Etimológico, da Arte e da Literatura, da História, da Filosofia 
e das Ciências Sociais;

5º Tenham ligação aos estudos do Património e do Turismo;
6º Possuam boa imagem na sequência de intervenções públicas na SGL.
De acordo com os critérios atrás enunciados foram nomeados os seguintes vogais para a Mesa da Secção 

de Estudos do Património:
- Presidente: Profa. Doutora Maria João Pereira Neto, pelos seguintes critérios: possuir ligação 

à Faculdade de Arquitetura, ser Secretária da Mesa anterior da Secção, ter experiência nas Secções de 
Turismo e Arte e Literatura; e ter apresentado, fora da SGL, estudos de investigação em matéria de ciências 
Sociais Aplicadas e de estudos do Património;

- Vice-Presidente: Profa. Doutora Ana Cristina Martins, pelos seguintes critérios: ter revelado enquanto 
membro da SGL a preocupação de manter uma perspetiva antropológica e interesse pelas culturas; 
ter curriculum relevante na área do património arqueológico, sendo mesmo Presidente da Secção de 
Arqueologia da SGL:

- Secretário: Prof. Dr. António Vermelho do Corral: pelos mesmos critérios acima mencionados:
- Vice-Secretário: Prof. Doutor Mário Kong, por um lado, pela sua ligação à faculdade de Arquitetura 

da UTL e por outro, por ter ligação aos estudos do património dentro do âmbito da SGL.
O Secretário Perpetuo terminou a sua intervenção, afirmando que a Direcção da SGL vai anular 
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quaisquer propostas de Regulamento da Secção de Estudos do Património, quer tenham sido ou não 
aprovadas, que não estejam de acordo com o que prescreve na matéria o Estatuto Geral da SGL. Dentro 
deste âmbito, disse que a Direcção, considerava desde já suspensa a publicação de um denominado 
regulamento da Secção de Estudos do Património que acompanhava cartas dirigidas em Dezembro de 
1997 ao Sr. Prof. Rui Cardim na qualidade de Presidente de Dep. da Faculdade de Arquitetura da UTL.

Terminada a sua participação, o Secretário Perpetuo, Prof. Doutor João Pereira Neto, comunicou que 
se ia ausentar para que a Secção passasse a ser dirigida pela Presidente designada Profa. Doutora Maria 
João Pereira Neto. Esta propôs a realização de um Ciclo de Conferências onde os intervenientes pudessem 
mostrar as suas visões sobre o património e restauro e/ou também na área do património cultural da 
paisagem.

Propôs também aos presentes que sugerissem temas de conferências enquadrados na área do património 
onde pudessem participar.

Realizaram-se reuniões em 23 de Julho e a 22 de Setembro. A 20 de Dezembro realizou-se uma reunião 
para se proceder à eleição da mesa para 2013. Antes de se proceder à eleição dos novos membros da Mesa 
da Secção para o próximo ano, o Professor Doutor João Pereira Neto pediu a palavra para em seu nome 
e em nome do Professor Doutor Luís Aires-Barros, agradecer o serviço prestado à SGL pelos quatro 
membros da mesa cessante que aceitaram o convite que lhes foi dirigido pela Direcção da SGL, quando 
nos termos estatutários teve que escolher uma mesa para exercer as funções até ao próximo ato eleitoral. 
Também em seu nome e no do Senhor Presidente da SGL vinha solicitar aos membros da Mesa o favor de 
se disponibilizarem para continuarem a exercer as funções em causa pelo menos por mais um ano.

Neste sentido pedia aos quatro membros da mesa cessante o favor de se recandidatarem. Sugeriu que na 
recandidatura se efetuasse uma inversão de posições a nível da presidência e do secretariado.

Deste modo, propôs para Presidente da Mesa a anterior Vice-Presidente, Professora Doutora Ana 
Cristina Martins e para Vice-presidente a Professora Doutora Maria João Pereira Neto, anterior Presidente.

A nível do Secretariado propôs para Secretário o anterior Vice-Secretário Professor Doutor Mário Kong 
e para Vice-secretário o atual secretário Dr. António Vermelho do Corral.

Com a anuência dos indigitados passou-se à votação, tendo a mesa proposta pelo Professor Doutor João 
Pereira Neto sido aprovada por unanimidade.

De seguida procedeu-se à eleição da mesa da secção para o próximo ano de 2013,tendo sido aprovada 
por unanimidade a proposta apresentada pelo Professor João Pereira Neto, passando a mesma a ser 
constituída da seguinte maneira:

Presidente: Profa. Doutora Ana Cristina Martins
Vice-Presidente:Profa. Doutora Maria João Pereira Neto
Secretário: Prof. Doutor Mário Kong
Vice-Secretário: Prof. Dr. António Vermelho do Corral.
O Professor Doutor João Pereira Neto agradeceu a todos o bom acolhimento da sua proposta. 

Acrescentou que em relação ao ano de 2014 lhe parecia ser conveniente solicitar de novo a boa vontade da 
equipa eleita, salientando que tinha o acordo do senhor Presidente da SGL, Professor Doutor Luís Aires 
Barros em relação a esta intenção.

Neste contexto comunicou que lhe parecia útil que este grupo de quatro vogais se disponibilizasse para 
mais um ano na mesa da secção. Em seu entendimento e no do Professor Doutor Luís Aires-Barros para o 
ano de 2014 deveria ser eleita a mesa agora cessante eleita para 2012.

Nesse sentido tanto o Senhor Professor Doutor João Pereira Neto como o Senhor Professor Doutor 
Luís Aires-Barros na reunião a realizar para eleições no final de 2013 iriam propor a eleição da mesa que 
exerceu funções em 2012.
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Esta proposta do Senhor Professor João Pereira Neto e avalizada pelo Sr. Professor Doutor Luís Aires- 
-Barros teve o acordo de todos os vogais presentes.

SECÇÃO DE ETNOGRAFIA - Presidente Mestre Dra. Maria Helena Correia Samouco

A Secção de Etnografia ao longo do ano de 2012 programou uma série de conferências para cujo sucesso 
concorreram os trabalhos dos oradores das sessões organizadas a que se associaram participantes, membros 
das Secções da Sociedade de Geografia e outros convidados.

Em 29 de Maio de 2012 teve lugar uma conferência proferida pela Profª Doutora Sónia Frias, intitulada 
“ Tempos de Mudança visitando os San no deserto do Kalahari”.

Em 22 de Novembro de 2012 realizou-se um Colóquio subordinado ao tema “A Etnografia na 
abordagem literária- comentando obras de etnógrafos e referenciando a importância do acervo etnográfico em 
Bibliotecas e Museus da Península Ibérica” cuja abertura em nome do Presidente da S. G. esteve a cargo do 
Sr. Secretário Perpetuo, Prof. Pereira Neto.

Os oradores e os títulos das comunicações foram os seguintes: Mestre Drª Maria Helena Correia 
Samouco “ A Etnografia na literatura de viagens – Entre a observação de Wenceslau de Morais e a de Fernão 
Mendes Pinto”.

Profª Doutora Ana Cristina Martins: Entre a palavra e a imagem: a etnografia no discurso arqueológico”.
Mestre Dr. Luís Maçarico: “Prática etnográfica em Alves Redol: Descobrindo o seu espólio do Museu do 

Neo – Realismo”.
Mestre Dr. José Fernando Reis de Oliveira: “Alguns aspetos do acervo etnográfico do Museu Gonzalez 

Santana, de Olivença”.
Prof. Doutor João Pereira Neto: “ De Júlio Dinis (Livros integrados na Crónica da Aldeia) e Camilo Castelo 

Branco (A Brasileira de Prazins – Senas do Minho) a Paul Theroux ( The Lower River ) – quase dois séculos de 
diferença, a mesma preocupação com os detalhes etnográficos”.

Em 20 de Dezembro de 2012 teve lugar a sessão de encerramento das actividades da Secção, que 
culminou com a reeleição da Mesa da Secção de Etnografia, continuando com a seguinte composição:

Presidente: Mestre Drª Maria Helena Correria Samouco 
Vice- Presidente: Dr. António Vermelho do Corral
Secretário: Mestre Drª Ana Cristina Pereira Neto

SECÇÃO GENEALOGIA E HERÁLDICA E FALERÍSTICA - Presidente: Arq. Segismundo Ramires Pinto

Durante o ano de 2012, a Secção de Genealogia, Heráldica, e Falerística, prosseguiu os seus trabalhos 
realizando as seguintes atividades:

27 de Fevereiro – Comunicação do membro da Secção, Dr. Vítor Escudero de Campos, “O Direito 
Premial na Tunísia monárquica”. Nesta reunião, que foi presidida pelo Presidente da Sociedade de 
Geografia de Lisboa, foi publicamente prestada homenagem ao 1.º Secretário da Secção, Comendador 
Ernesto Ferreira Jordão, tendo a Secção feito oferta à Sociedade dum busto do homenageado, da autoria 
do escultor Alberto Germán, o qual foi aceite, pelo Presidente da Sociedade.

30 de Maio – Comunicação do convidado, Mestre Marco de Sousa Santos, “As capelas góticas de S. 
Francisco de Tavira”.

19 de Junho – A sessão, presidida pelo Secretário Perpétuo,  foi preenchida pelo Seminário “Ordens 
e Sistemas Premiais: Portugal, Etiópia e Suécia” que integrou as Comunicações efetuadas pelos membros 
da Secção, Dr. Vítor Escudero de Campos, “O sistema premial dum antigo aliado colonial português – o 
Império Etíope”; Arqto. Segismundo Ramires Pinto,  “O Rei D. Luís, primeiro Protetor da Sociedade 
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de Geografia de Lisboa, recordado na Suécia” e, pelo convidado Dr. Fernando de Abranches Correia da 
Silva, “Coja, de Comenda ‘particular’ a Comenda da Ordem de Cristo”.

20 de Junho – Reunião Administrativa da Mesa da Secção, para elaboração do Plano de Atividades para 
o próximo Ano Académico de 2012-2013, a propor á Secção.

27 de Junho – Reunião da Direcção da Sociedade de Geografia de Lisboa com alguns dos signatários 
da Proposta  sobre a criação duma Secção de Falerística, em que participaram o Presidente da Secção e o 
membro Dr. Vítor Escudero de Campos, primeiro signatário da proposta.

26 de Outubro – Reunião Administrativa da Secção para debater assuntos de natureza interna, 
aprovação do Plano de Atividades a comunicar à Direcção da Sociedade e eleição da Mesa que ficou 
constituída da seguinte forma: Presidente – Arqto. Segismundo Ramires Pinto; Vice-Presidente – Dr. 
Benito Martinez de Araújo; e, Secretário – Dr. Vítor Escudero de Campos.

12 de Novembro – Comunicação do membro da Secção, Dr. José Filipe Menéndez, “Os Sousa 
Prego – dados genealógicos, divagações heráldicas e condecorações recebidas”. Nesta reunião, que foi 
presidida pelo Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, foi por este anunciado que, na sequência 
da proposta  formulada por um grupo de sócios sobre a criação duma Secção de Falerística, a Direcção 
tinha deliberado que as atividades a desenvolver nesse domínio fossem realizadas no contexto da Secção 
de Genealogia e Heráldica razão pela qual esta se passaria a denominar Secção de Genealogia, Heráldica e 
Falerística.

10 de Dezembro – Comunicação pelo convidado Sérgio Avelar Duarte, “Carta de Armas de Manuel 
Salema de Sousa – 1705”.

Complementarmente, a atividade da Secção foi constituída por duas formas de intervenção que 
contribuíram para a afirmação da sua visibilidade junto do público e de agremiações científicas similares: 
prosseguiu a elaboração de respostas a perguntas formuladas por vários consulentes que respeitavam, na 
sua maioria, a questões relacionadas com a heráldica autárquica de cidades e vilas do antigo Ultramar 
português e a genealogia de  personalidades relacionadas com a Sociedade de Geografia de Lisboa e foi 
mantida a prática da Mesa da Secção se fazer representar em atividades culturais  realizadas em áreas que 
constituem o objeto da sua atividade para que foi convidada a participar, designadamente em Seminários, 
Jornadas, Encontros e Sessões Académicas, tanto internamente como no exterior.

SECÇÃO DE GEOGRAFIA MATEMÁTICA E CARTOGRAFIA - Presidente: Prof. Doutor João 
Manuel Casaca.

Na sequência de eleições realizadas na última reunião de 2011, a mesa da Secção durante o ano de 2012 
foi constituída por: i) Doutor. João Casaca – Presidente; ii) Eng.º Rogério Ferreira de Almeida – Vice- 
-presidente; iii) Eng.º José Nuno Lima – Primeiro Secretário; iv) Eng.ª Ana Maria Fonseca – Segundo 
Secretário.    

Em 2012 realizaram-se sete reuniões plenárias da Secção, onde foram discutidos diversos assuntos do 
âmbito geral da Secção e, em particular, a programação da actividade cultural. 

Com destino aos sócios e ao público em geral, foram promovidas pela Secção, durante o ano de 2012, 
cinco conferências, que foram realizadas no anfiteatro Prof. Adriano Moreira e tiveram uma assistência 
satisfatória, sendo seguidas de animado debate, que comprovou o interesse manifestado pela assistência:

i) “A Geografia dos Espaços Marítimos: do Mundo a Portugal”, pelo Com.te Miguel Bessa Pacheco, no 
dia 21 de Março. 

ii) “Fernão Mendes Pinto Um Vagamundo do Universalismo Português”, pelo Eng.º Luís Crespo de 
Carvalho, no dia 18 de Abril. 
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iii) “A Geoestatística nas Ciências da Terra e do Ambiente: Alguns Casos de Estudo”, pelo Prof. Jorge 
de Sousa, no dia 20 de Abril.

iv) “O Atlas de Luís Teixeira de 1648”, pelo Com.te António Costa Canas, no 9 de Maio. 
v) “Cristóvão Colon: Um Fidalgo Português”, pelo Prof. Fernando Branco, no dia 7 de Novembro. 
No âmbito da atividade cultural, merece o maior relevo o Colóquio “Sistemas de Informação 

Geográfica: Tendências”, promovido pela Secção e coordenado pelo Com.te Miguel Bessa Pacheco. O 
colóquio, que decorreu na sala Algarve, nos dias 3 e 4 de Dezembro, foi um sucesso, não só em termos 
do número de participantes (cerca de 200 inscrições), como também pela qualidade das conferências 
proferidas pelos convidados: um conjunto de personalidades do meio científico português da área dos 
Sistemas de Informação Geográfica. A excelente organização do colóquio esteve a cargo do Com.te Miguel 
Bessa Pacheco que contou com a colaboração do Prof. José António Tenedório, do Prof. João Catalão 
Fernandes e do Prof. Alexandre Gonçalves. 

A sessão de abertura, que decorreu sob a presidência do Exmº Sr. Presidente da Sociedade Prof. Luís 
Aires-Barros, incluiu uma conferência de abertura a cargo do Prof. José António Tenedório intitulada 
“Detecção Remota para Extracção de Informação Geográfica Urbana: Cartografia Fractal das Áreas 
Residenciais e Estimativa do Potencial Fotovoltaico dos Edifícios”. 

As restantes doze conferências foram agrupadas em quatro sessões, a primeira dedicada ao “Estado da 
Arte”, moderada pelo Com.te Bessa Pacheco, a segunda dedicada às “Tendências Tecnológicas em SIG”, 
moderada pelo Prof. Catalão Fernandes, a terceira dedicada às “tendências no Ensino e Investigação”, 
moderada pelo Prof. Marco Paínho, e a quarta dedicada às “Tendências Aplicacionais em SIG”, moderada 
pelo Prof. Alexandre Gonçalves. O Colóquio encerrou com um debate que decorreu com grande animação. 

As doze conferências realizadas no âmbito do Colóquio foram: 
S1.1) “SIG, Evolução da Abordagem: A sua Eficácia como Suporte à Boa Governança”, pela Prof.ª 

Doutora Maria José Vale da DGT.
S1.2) “O SIG na Cartografia Náutica”, pelo Capitão Tenente Mesquita Chim do IH.
S1.3) “Aquisição de Dados para a Carta Militar 1/25.000, por Processos Fotogramétricos para BDG – 

SIG3D”, pelo Tenente Coronel Rui Dias do IGeoE. 
S2.1) “Inovação Geoespacial e Integração de Tecnologias Emergentes”, por Carlos Laiginhas da 

Intergraph Portugal.
S2.2) “Recolha Progressivamente mais Rápida de Informação Geográfica”, por João Marnoto da 

empresa Sinfic.  
S2.3) “A Urgência da Informação Geográfica”, por João Varela da empresa Lógica.
S3.1) “Algumas Boas Práticas em Formação SIG nas Empresas”, pelo Dr. Rui Santos da ESRI Portugal.
S3.2) “Tendências e Desafios na Educação do Pensamento Geográfico: O Papel dos SIG”, pela Prof.ª 

Rita Anastácio do Instituto Politécnico de Tomar. 
S3.3) “Objetos Móveis em SIG: Quais os Desafios?”, pela Prof.ª Doutora Maribel Santos da Universidade 

do Minho. 
S4.1) “Tendências e Inovação nos SIG”, pelo Eng.º Rui Sabino da ESRI Portugal. 
S4.2) “Location Intelligence – Novas Abordagens, plataformas e Desafios”, pelo Eng.º Sandro Baptista 

da empresa Focus-bc. 
S4.3) “Perspetivas para o Futuro”, pelo Eng.º Carlos Coucelo da empresa CCCGeomática. 
Na sétima e última reunião de 2012, realizada em 19 de Dezembro, foi eleita a mesa para o ano de 2013, 

com a seguinte constituição: i) Doutor. João Casaca – Presidente; ii) Eng.º Rogério Ferreira de Almeida – 
Vice-presidente; iii) Com.te Miguel Bessa Pacheco – Vice-Presidente; iv) Eng.º José Nuno Lima – Primeiro 
Secretário; v) Eng.ª Ana Maria Fonseca – Segundo Secretário. 
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SECÇÃO DE HISTÓRIA - Presidente: Mestre Rui Miguel da Costa Pinto

Presidente: Presidente: Prof. Doutor Rui Miguel da Costa Pinto
Durante o ano de 2012, a Secção de História reuniu-se de acordo com o seguinte calendário:
10 de Fevereiro - Comunicação pelo Dr Rui Ramalho Ortigão Neves, “Portugueses no Extremo 

Ocidente - Memórias duma viagem ao Peru dos séc. XVI e XVII”
17 de Maio - Conferência pelo Prof. Dr. João Abel da Fonseca,  “A propósito do Alvará, com força de 

lei, de 19 de Setembro de 1761” inserida no ciclo de conferências comemorativo dos 250 anos de abolição 
da escravatura em Portugal, promovido pelas Secções de História, Antropologia e Arte e Literatura e as 
Comissões Africana, Americana, Asiática e Europeia.

14 de Junho - Conferência pelo Prof. Doutor Mário Avelar, “Olaudah Equiano/Gustavus Vassa – 
autobiografia e identidade” inserida no ciclo de conferências comemorativo dos 250 anos de abolição 
da escravatura em Portugal, promovido pelas Secções de História, Antropologia e Arte e Literatura e as 
Comissões Africana, Americana, Asiática e Europeia.

4 de Outubro - Conferência  promovida pelas Secções de Antropologia e da História pelo Professor Doutor 
João Pereira Neto, “Uma Leitura, no entendimento da Cultura Organizacional da Administração Pública, da 
Portaria de 22 de Setembro de 1858 de Sá da Bandeira, que através dela procurava acabar com o designado 
«Serviço de Carregadores» mas cuja doutrina, interpretada de forma restritiva e errónea, viria influenciar, 
durante mais de um século, a obrigatoriedade da Cultura Algodoeira nalgumas regiões de Angola».

30 de Outubro - Seminário “Novas Investigações na História Interdisciplinar : Problemáticas da 
Investigação” promovida pela sua Secção de História em colaboração com o Instituto Prometheus.

Inicio dos Trabalhos pelo Prof. Doutor Luís Aires-Barros
“Sobre as duas culturas e o conhecimento científico”
1ª Conferência – Ricardo Martins / Prof. Doutor Nuno Simões Rodrigues
“As Mulheres nos Épicos” – História Antiga (Mestrado)
2ª Conferência - João Camacho / Prof. Doutor Luís Araújo
“O Medo no Antigo Egipto: Poder e Imagem” – História Antiga (Mestrado)
3ª Conferência – Eugénia Magalhães / Professor Doutor José A. Ramos
“Erotismo e metáfora no discurso místico: autores portugueses do Renascimento e Barroco – estado da 

questão em perspetiva” – História das Religiões (Doutoramento)
4ª Conferência – Mestre Mário de Gouveia “A sacralização do território no moçarabismo conimbricense: 

os santos padroeiros das igrejas do Entre-Douro-e-Mondego (séc. IX-XI) – História Medieval” 
(Doutoramento)

5ª Conferência – Francisco Isaac /Prof. Doutor Pedro G. Barbosa “Sesnando Davides – conde, alvasir, 
estratega e moçárabe” – História Medieval (Mestrado)

6ª Conferência – Ricardo Brito / Prof. Doutor Sérgio C. Matos
“A Sociedade Portuguesa de Estudos Históricos no contexto historiográfico nacional (1911-28) “ – 

História Contemporânea (Mestrado)
MESA REDONDA – Moderação por Dr. João Abel da Fonseca
Sessão de Encerramento – Professor Doutor Adriano Moreira (Presidente da
Academia das Ciências de Lisboa)
27 de Novembro - Conferência  promovida pelas Secções de Antropologia e da História pelo Professor Doutor 

João Pereira Neto, “Reflexões no I Centenário da chegada de Norton de Matos a Angola como Governador 
Geral – as estradas para automóveis, como concretização do objetivo de acabar com o chamado «Serviço de 
Carregadores» delineado por Sá da Bandeira com a publicação da Portaria de 22 de Setembro de 1858”.
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A Sociedade de Geografia de Lisboa enquanto agremiação científica tem contado, ao longo do tempo, 
com a colaboração dos mais ilustres historiadores dos séculos XX e XXI.

Assim, sob proposta da sua Secção de História foi decidido promover um conjunto de evocações 
intituladas “Jornadas da Memória”.

Historiadores como o Professor Doutor Jorge Borges de Macedo, o Professor Doutor Joaquim Veríssimo 
Serrão, Professor Doutor Justino Mendes de Almeida, Professor Fernando Castelo Branco e Professora 
Doutora Virgínia Rau, foram homenageados pela sua excecional capacidade científica.

18 de Maio - Professor Doutor Jorge Borges de Macedo 
Oradores convidados: Professora Doutora Maria do Rosário Themudo Barata; Prof. Doutor António 

Castro Henriques; Profª. Doutora Cátia Miriam Costa.
A sessão foi encerrada pelo Professor Doutor Hermenegildo Fernandes e pelo Doutor Luís Brites 

Pereira, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
13 de Julho - Professor Doutor Justino Mendes de Almeida
Orador convidado: Profª. Doutora Maria Isabel Rebelo Gonçalves.
In Memoriam 
Estimados Confrades,
Sexta-feira estive na mesa com o Prof. Doutor Justino Mendes de Almeida, a Secção de História tinha 

organizado com a Direcção da Sociedade de Geografia de Lisboa uma homenagem à sua pessoa.
Mal sabíamos que 5 dias depois viria a falecer. Fica o consolo de que o homenageámos em vida e de 

que nessa tarde se encontrava muito feliz reunido de amigos, os seus olhos brilhavam de satisfação e 
quase que se adivinhava que estaria mais tempo entre nós.

Como disse o Dr João Abel:
“Justino Mendes de Almeida era um Príncipe das Letras”
O Príncipe partiu fica a memória e a obra de uma das pessoas mais educadas e de fino trato que conheci 

na vida.
Adeus
Rui Miguel da Costa Pinto
28 de Setembro - Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão
Orador convidado: Presidente da Academia Portuguesa de História Profª. Doutora Manuela Mendonça. 

E pela Academia da Marinha Dr João Abel da Fonseca
19 de Outubro – Professor Fernando José de Oliveira Castelo-Branco Chaves
Orador convidado: Professor Doutor João Pereira Neto.
23 Novembro -Professora Doutora Virgínia Rau
Orador convidado: Profª. Doutora Ana Leal de Faria.
-19 de Novembro - Eleições e admissão de novos vogais • Contributos da Secção para as Comemorações 

sobre a tomada de Ceuta a organizar pela Direcção da Sociedade de Geografia de Lisboa • Análise e 
planificação de propostas de conferências/comunicações pelos vogais da secção.

Foi eleita por unanimidade a nova Mesa da Secção de História para o ano 2013 com a seguinte 
constituição: 

Presidente- Prof. Doutor Rui Miguel da Costa Pinto
Vice-Presidente- Dr. João Abel 
Secretário- Mestre Ana Prosépio
Entraram os seguintes sócios como Vogais da Secção: Prof. Martinho Vicente Rodrigues e Dr. António 

Aires Gonçalves
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SECÇÃO DE HISTÓRIA DA MEDICINA - Presidente Alm. Luís Gonzaga Ribeiro

1 – Eleição da Mesa:
No dia 13 de Dezembro de 2011 procedeu-se à eleição da Mesa da Direção da Secção de História da 

Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa, tendo sido eleita a seguinte composição:
Presidente: Almirante Médico Luiz Gonzaga Pinto Canedo Soares Ribeiro, sócio n.º 19051. 
Vice-Presidente: Prof. Doutor Augusto José Moutinho Borges, sócio n.º 2075. 
1.º Secretário: Dr. João José Parra Edward Clode, sócio n.º 2085. 
2.º Vice-Secretário: Prof. Doutor Bernardo Jerosch Herold, sócio n.º 20190. 
2 – Conferências: 
Durante os meses de Janeiro a Novembro foram realizadas as seguintes Conferências mensais, com a 

excepção do mês de Agosto porque a Sociedade de Geografia de Lisboa encerra as suas portas.
- Janeiro, 26 (vinte e seis)
“As relações profissionais como utente e na atividade assistencial”, pelo Prof. Doutor Joaquim Silveira 

Sérgio. 5 assistentes.
- Fevereiro, 23 (vinte e três)
Conferência sob a forma de mesa redonda subordinada ao tema “O Prof. Silveira Botelho: Homenagem 

dos seus admiradores”, tendo sido realizada pelos vogais Prof.ª Doutora Madalena Esperança Pina, Exm.ª 
Sr.ª D.ª Luisa Villarinho Pereira e Dr. João Pedro Xavier de Brito. Deram também o seu testemunho 
o Dr. Damas Mora, Dr.ª Sílvia Silvestre, bibliotecária do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge, e o Dr. Eugénio Ribeiro Rosa. 28 assistentes.

- Março, 29 (vinte e nove) 
 “António José de Almeida: O tribuno da República”, pela Doutora Ana Paula Pires. 37 assistentes.
- Abril, 26 (vinte e seis)
“A ação poderosa das águas de Wildengen” pelo Vogal Prof. Doutor Bernard Herold. 13 vogais.
- Maio, 31 (trinta e um)
“A Otorrinolaringologia através da História da Medicina”, pelo Vogal Dr. João Clode. Almirante Médico 

Luíz Gonzaga Ribeiro, presidente da secção de História da Medicina que apresentou os oradores Prof Dr. 
António Barreto e o Dr. José Luís Dória. 70 assistentes.

- Junho, 31 (trinta e um)
 “A Medicina Científica e a Política Colonial Portuguesa no início do séc. XX: a construção de uma agenda 

comum”, pelo Dr. Themudo de Castro. 13 assistentes.
- Julho, 26 (vinte e seis)
“Ciência e Ternura: o contributo da Medicina para a reabilitação dos militares da Grande Guerra”, pela 

Doutora Cláudia Ribeiro. 9 assistentes.
- Setembro, 27 (vinte e sete)
“Cruz Vermelha – Vida por Vida”, Conferências dos Vogais Almirante Luiz Gonzaga Ribeiro e do Prof. 

Doutor Augusto Moutinho Borges e da Prof.ª Doutora Aldina Gonçalves. 9 assistentes.
- Outubro, 27 (vinte e sete)
“Portugal e a Saúde na 2.ª Guerra Mundial: Baixas na Frente Leste (1941-1944)”, pelo Mestre Ricardo 

Carvalho da Silva. 20 assistentes.
- Novembro, 15 (quinze)
Colóquio “As Termas das Caldas da Rainha – Um Valor Patrimonial «Único» a Conservar e Modernizar”. 

47 assistentes.
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3 – Colóquios:
No dia 15 (quinze) do mês de Novembro de 2012 foi realizado o Colóquio “As Termas das Caldas da 

Rainha – Um Valor Patrimonial «Único» a Conservar e Modernizar”, promovido em colaboração com a 
Comissão de Proteção da Natureza e apoiado pelas seguintes entidades: Instituto Ricardo Jorge, Sociedade 
Portuguesa de História dos Hospitais, Turismo de Portugal, I.P., LPN - Liga para a Protecção da Natureza. 
47 assistentes.

Do programa constaram as seguintes comunicações proferidas pelos autores:
- Prof. Dr. Pedro Cantista, “Hidrologia médica e evidências científicas. Situação atual”; 
- Prof. Doutor A. Pereira Coutinho, “Valor patrimonial e diversidade florística do Parque D. Carlos I”; 
- Prof. Doutor António Tavares, “Saúde Pública, a Autoridade de Saúde e a utilização terapêutica das águas 

termais em Portugal”;
- Dr.ª Helena Rebelo, “Águas Termais em Portugal – Indicações terapêuticas e modos de utilização”; 
- Prof. Doutor Luís Cardoso de Oliveira, “As Termas e a Saúde. Seu enquadramento no conceito restritivo 

de uma crise económica – Lugar do complexo hospitalo-termal das Caldas da Rainha”; 
- Dr. Jorge Varanda, “Hospital Termal, anos 80. Valorização histórica, expansão e modernização. Lições 

para o futuro”;
- Prof. Doutor José Martins de Carvalho, “Recursos Hídricos Termais – Aquíferos termais – Modelos 

conceptuais de funcionamento. O caso particular do Oeste e das Caldas da Rainha”; 
- Dr.ª Helena Gonçalves Pinto, “O Património Termal das Caldas da Rainha no Contexto Universal”; 
- Eng.º João Caldeira Cabral, “A importância do Parque D. Carlos I e da Mata Rainha D. Leonor na 

qualidade e identidade das Termas das Caldas da Rainha”; 
- Prof. Doutor Arq. Jorge Mangorrinha, “Em Busca da Cidade Termal: A Política e o Futuro das Caldas 

da Rainha”; 
- Prof. Doutor Henrique Lopes, “Termalismo um potencial de geração de riqueza para o país”; 
- Prof. Dr. António Queirós, “Turismo em mudança de paradigma e o papel do Termalismo”. 
Seguiu-se um debate e apresentaram-se as conclusões do colóquio, após o que o Presidente da SHM-

SGL agradeceu a todos os participantes.
4 – Apresentação de livros:
a) Dia 29 (vinte e nove) do mês de Março, Apresentação do livro “António José de Almeida: O tribuno da 

República” da autoria da Doutora Ana Paula Pires. A apresentação do livro foi realizada pelo Presidente da 
Secção de História da Medicina Almirante Luiz Gonzaga Ribeiro, Prof. Luís Farinha e pela Prof.ª Doutora 
Fernanda Rollo.

b) Dia 28 (vinte e oito) de maio, lançamento do livro “A Otorrinolaringologia através da História da 
Medicina”, pelo Vogal Dr. João Clode. O livro foi apresentado pelo Almirante Médico Luíz Gonzaga 
Ribeiro, Presidente da Secção de História da Medicina, Prof Dr. António Barreto e Dr. José Luís Dória. 
70 assistentes.

5 – Exposições:
a) Na sala convívio, a quando da apresentação do livro “António José de Almeida: O tribuno da República”, 

da autoria da Doutora Ana Paula Pires, a bibliotecária da SGL teve a amabilidade em colocar duas vitrinas 
com obras escritas pelo Dr. António José de Almeida, assim como escritas sobre a sua vida e obra. A mostra 
esteve patente durante o dia 29 de março. 

b) Na sala convívio, a quando da apresentação do livro “A Otorrinolaringologia através da História da 
Medicina”, da autoria do Vogal Dr. João Clode. O autor teve a amabilidade em colocar duas vitrinas de 
material histórico de Otorrinolaringologia pertença da sua coleção privada, durante o dia 28 de maio. 



212

Sociedade de Geografia de Lisboa

6 – Comissão análise Regulamento Interno:
Após análise do projeto do Regulamento Interno da Secção de História da Medicina da Sociedade de 

Geografia de Lisboa, este foi aprovado em de 29 de Junho de 2012 e homologado pelo Presidente da 
Sociedade de Geografia de Lisboa.

7 – Eleições:
No dia 13 do mês de Dezembro de 2012 decorreu a eleição da nova Mesa Administrativa da Secção de 

História da Medicina para o ano de 2013, tendo a nova Direcção sido aprovada com quinze votos a favor 
e uma abstenção:

- Presidente: José Luís de Castro de França Dória, sócio n.º 19655. 
- Vice-Presidente: Isabel Maria da Silva Pereira Amaral, sócia n.º 20311. 
- 1.º Secretário: António Ayres Franco Fernandes Gonçalves, sócio n.º 19096. 
- 2.º Secretario: Inês Luísa de Ornellas de Andrade da Silva e Castro, sócia n.º20575.

SECÇÃO DE GEOGRAFIA DOS OCEANOS - Presidente: CAlm. José Bastos Saldanha

Mesa da Secção
Presidente: Contra-Almirante José Bastos Saldanha (sócio nº 19591)
Vice-Presidente: Professor Doutor Carlos Duarte (19769)
Secretário: Comandante Jorge Manuel Novo Palma (19566)
Vice-Secretário: Comandante Joaquim Rocha Afonso (20312).

Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”
Durante o exercício de 2012, a Secção de Geografia dos Oceanos (doravante SGO ou Secção) deu 

continuidade às Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” 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. As acções desenvolvidas agruparam-se em três grandes áreas:

a) Comemoração do Dia Nacional do Mar que, além de manter viva a data em que a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar entrou em vigor em 16 de Novembro 1994, é uma oportunidade 
para refletir sobre a temática dos oceanos e das zonas costeiras e prestar reconhecimento público a uma 
individualidade ou instituição que, pela atualidade da sua obra, se tenha distinguido no desenvolvimento 
e divulgação da cultura do mar.

b) Agenda do Oceano atende às questões relativas ao oceano e às suas margens que foram abordadas nos 
âmbitos internacional, europeu e nacional, mediante a divulgação, a discussão e o acompanhamento do 
seu implemento.

c) Divulgação da Nossa Cultura do Mar nas suas diversas expressões, incluindo a vulgarização do 
conhecimento oceanográfico, de modo a contribuir para uma renovada assunção do mar, desígnio 
permanente de Portugal.

Importa realçar que o Programa de Atividades para 2012, designado Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”, 
foi aprovado na sessão de 7 de julho de 2011. E na sessão de 15 de dezembro seguinte foi escolhido um tema 
suficientemente abrangente, “O Oceano: Literacia e Cidadania”, de orientação daquelas Jornadas e com 
projeção para os anos seguintes que, face a uma diversificada Agenda do Oceano, pudesse também servir de 
multiplicador de sinergias tanto para a comemoração do Dia Nacional do Mar como para a divulgação da 
Nossa Cultura do Mar.

Dia Nacional do Mar de 2012
Por sua iniciativa, a Sociedade de Geografia associou-se à celebração do Dia Nacional do Mar, em 16 
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de novembro de 2012, promovendo uma jornada comemorativa sob o tema geral “O Oceano: Literacia e 
Cidadania” com a pretensão de lançar 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 ligados ao desenvolvimento da economia do mar e os seus diversos setores, as 
universidades e academias, os laboratórios, os institutos, as organizações socioeconómicas, os media, os 
museus, os autores e a sociedade civil. O varino, embarcação típica do Tejo, foi escolhido como símbolo 
desta jornada comemorativa, representado no cartaz do Dia Nacional do Mar e no carimbo comemorativo 
e evidenciado numa mostra. A jornada decorreu no edifício da SGL, de acordo com o programa seguinte:

1) No átrio:
a) Os CTT – Correios de Portugal, S.A. associou-se à celebração do Dia Nacional do Mar emitindo um 

carimbo comemorativo, o qual representa um varino com a legenda “CTT LISBOA, 2012.11.16”. Na 
manhã do dia 16 de Novembro, na abertura do posto de correio montado no átrio, teve lugar uma singela 
cerimónia de aposição daquele carimbo comemorativo em que participaram o Presidente da Sociedade de 
Geografia, Prof. Cat. Luís Aires-Barros, e um representante do Diretor de Filatelia, Dr. José Laia Henriques. 
O mesmo posto esteve em funcionamento durante a manhã para aposição do carimbo nas correspondências 
que lhe foram apresentadas; para esse efeito, foram graciosamente distribuídos exemplares de um bilhete- 
-postal sobre o cartaz do Dia Nacional do Mar, cuja edição foi patrocinada pelo Instituto Hidrográfico.

b) Em seguida, foi inaugurada a mostra “O Varino do Tejo”, que pretendeu dar a conhecer as 
características da embarcação típica de maior porte do estuário, a sua origem e o serviço prestado, sendo 
valorizada com um belíssimo modelo do Museu de Marinha, o Livro de Registos da Marinha do Tejo e um 
quadro do varino “O Boa Viagem”; a mostra esteve patente até ao dia 23 de novembro.    

2) No auditório Adriano Moreira:
a) 14h30, Colóquio “O Oceano: contributo para a criação de ambientes literatos”
i) O Secretário Perpétuo, Prof. Cat. João Pereira Neto, em representação do Presidente da SGL, abriu 

a sessão.
b) 16h45, Sessão solene evocativa
i) A sessão solene foi presidida pelo Secretário Perpétuo, Prof. Cat. João Pereira Neto, em representação 

do Presidente da SGL, que se encontrava ladeado pelo Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico, VAlm. 
Agostinho Ramos da Silva, em representação do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, e pelo 
CAlm. José Bastos Saldanha.

ii) Após a abertura, o CAlm. José Bastos Saldanha fez a apresentação da conferencista Prof.ª Doutora 
Patrícia Ávila, socióloga, investigadora e docente do Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da 
Empresa/Instituto Universitário de Lisboa, e agradeceu ter correspondido ao nosso convite apesar da sua 
formulação tardia.

iii) A Prof.ª Patrícia Ávila começou por agradecer o convite e, em seguida, proferiu uma magistral 
conferência sobre “Literacia e Cidadania”, da qual se respigam alguns aspetos:

– A investigação que tem conduzido em Sociologia está relacionada com as caraterísticas das 
sociedades que, ao invés de propostas para a sua designação como de informação, de conhecimento ou de 
aprendizagem, considerou mais adequado classificar de sociedades de literacia, por ser implícita a própria 
literacia (com a presença constante da escrita e da leitura nas sociedades contemporâneas) como base 
transversal de todas as outras.

– A literacia afirma-se como competência necessária nas várias esfera da vida (pessoal, social e profissional) 
e a sua ausência é fator de desigualdade e de exclusão sociais.

– A literacia como problema social (uma vez ultrapassada a questão do analfabetismo) concitou estudos 
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extensivos de avaliação direta na década de 80 nos Estados Unidos da América e no Canadá, face às 
dificuldades no uso e interpretação da informação escrita evidenciada em parte da população adulta 
escolarizada.

– Aqueles estudos permitiram: conhecer a distribuição das competências de literacia à escala nacional e 
perceber os impactos e efeitos em diferentes dimensões da vida dos cidadãos.

– A comparação dos resultados nacionais é feita por intermédio de estudos internacionais, o primeiro 
dos quais IALS – International Adult Literacy Survey decorreu entre 1994-2000 com 22 países, estando 
em curso o PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencies (2008-2015) com 
cerca de 30 países, cujos primeiros resultados devem ser divulgados em finais de 2013; todos estes estudos 
consideram a literacia como competência-chave.

– O primeiro estudo extensivo de literacia realizado em Portugal foi em 1996, a que se seguiu a 
participação no IALS, mas ela não está garantida no PIAAC.

– A definição proposta, “a capacidade de utilizar informação escrita e impressa para responder às 
necessidade da vida em sociedade, para alcançar objetivos pessoais e para desenvolver os conhecimentos 
e os potenciais próprios”, rejeita a distinção entre alfabetizados e os analfabetizados substituindo por um 
continuum de competências, que não são estáticas nem definitivas, mas sim adaptativas à evolução das 
sociedades e reconhece a existência de várias literacias-base (em prosa, documental e quantitativa).

– A participação de Portugal no IALS (OCDE, 1994-2000), 20 países participantes, avaliação direta de 
competências, classificação dos indivíduos em três escalas (literacia em prosa, documental e quantitativa) 
e cinco níveis de literacia (o primeiro abrange as pessoas com competências de literacia muito baixas, 
incluindo os analfabetos, o terceiro é o nível mínimo para responder às exigências do dia-a-dia e o quarto e 
quinto, os mais elevados).

– O perfil de literacia dos portugueses (15-64 anos): 80% da população adulta situa-se abaixo do 
supracitado nível mínimo, imagem crua da nossa realidade, ao contrário da Suécia que apresenta cerca de 
75% para os níveis superiores a 2, sendo de referir a não participação dos países da Europa do Sul, com os 
quais é usual estabelecermos comparações. 

– Importa considerar os fatores determinantes destes resultados e as suas implicações, designadamente 
o nível de escolaridade que embora não seja previsivo do nível de literacia pode todavia oferecer uma 
explicação face à elevada percentagem da população que não completou o ensino secundário (77%), 
constatando-se uma lenta inversão dessa situação.

– Algumas caraterísticas da Sociedade Portuguesa podem ser deduzidas destes resultados, mormente a 
diferenciação pelos vários perfis de literacia para o mesmo grau de escolaridade pode dever-se, sem excluir a 
influência da escola, ao trajeto de vida das pessoas e ao modo como valorizam ou desvalorizam as respetivas 
competências de literacia.

– Os resultados do IALS servem empiricamente para revelar a importância decisiva dos contextos de 
vida, isto é, sociologicamente é difícil mudar a realidade da literacia daquilo que as pessoas fazem nos 
seus diversos ambientes, os quais podem ser mobilizadores das competências adquiridas ou inibidoras da 
utilização dessas mesmas competências, consoante as pessoas se sentem, ou não, socialmente valorizadas 
nesses ambientes.

– Uma análise do espaço social da literacia, entendida como um recurso que pode condicionar e fazer a 
diferença nas trajetórias profissionais e sociais dos indivíduos e das suas práticas quotidianas, revelou para 
cada uma das seguintes variáveis: Quanto à prática de leitura, no nível 4/5 situam-se os profissionais mais 
qualificados (intelectuais e cientistas), mais próximos do nível 3 os técnicos intermédios e os empregados 
administrativos, do nível 2 os dirigentes, empregados do comércio e dos serviços entre os níveis 1 e 2, mais 
próximos do nível 1 os operários e agricultores e aos trabalhadores não qualificados corresponderia o nível 
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zero; quanto ao grau de autonomia ou dependência face a terceiros, a autonomia forte centra-se nos níveis 
2 a 5, a autonomia média corresponde ao nível 1 e a dependência forte ao nível zero. A literacia reflete-se 
de diferentes formas e os seus efeitos são de tal modo transversais que não é possível isolá-los.

– Existe uma forte ligação entre a literacia e a aprendizagem ao longo da vida que favorece a aquisição 
de competências, da qual emerge uma variável essencial que é a participação em ações de formação e 
educação; aqui constata-se uma diferenciação negativa, isto é, aqueles que têm menos competências de 
literacia, além de poucos recursos não são mobilizáveis para continuar a aprender ao longo da vida, esforço 
de que se excluem. Em todos os países, as percentagens mais baixas de participação em ações de educação 
e formação são dos níveis de literacia mais baixos.

– A Sociedade portuguesa enfrenta um duplo desafio: acompanhar as exigências das sociedades 
contemporâneas e simultaneamente recuperar o atraso de base das qualificações escolares e das competências 
de literacia dos adultos (que no nosso País ainda afeta a maioria da população adulta).

– Enumerou depois os múltiplos impactos da literacia com: a aprendizagem ao longo da vida, 
a empregabilidade e o rendimento (a dimensão económica da literacia que afeta os indivíduos e as 
sociedades), a autonomia e participação social, o bem-estar e saúde (evidência de influência extraordinária 
no Serviço Nacional de Saúde com mais longa expetativa de vida e melhor qualidade), sucesso escolar 
das crianças e jovens (por via da valorização das competências dos pais), reflexividade (a valorização de 
competências confere outra visão do mundo e maneiras diferentes de pensar e de se relacionar com os 
outros); e rematou, aludindo ao tema que lhe foi proposto, que cidadania envolve tudo isto!

– A propósito, referiu o relatório final do Grupo de Peritos de Alto Nível sobre Literacia da Comissão 
Europeia que alerta para a crise de literacia que afeta todos os países europeus, descreve os principais 
problemas e, com o apelo “QUALQUER QUE SEJA O NOSSO PAPEL DEVEMOS AGIR AGORA 
MESMO!”, enuncia soluções para alcançar a literacia plena em toda a Europa, do qual transcreveu a 
passagem seguinte: “A baixa literacia limita as capacidades dos indivíduos e a participação cívica, reduz a 
produtividade, impede a inovação e compromete o crescimento económico dos países.

– A terminar, fundamentou a questão suscitada no início, “Literacia: um problema social”:
+ Porque é uma competência transversal, que afeta os indivíduos e as sociedades;
+ Porque uma grande parte da população adulta (e também jovem) ainda não detém as competências 

de literacia consideradas minímas;
+ Porque é ainda um assunto “tabu”, pouco visível ou deliberadamente ocultado;
+ Porque as pessoas mais afetadas são também as mais difíceis de mobilizar/transformar: centralidade e 

diiculdades dos processos de educação e formação ao longo da vida;
+ Porque a sua resolução não pode deixar de envolver a sociedade como um todo.  
(v) Devido ao adiantado da sessão, o CAlm. José Bastos Saldanha sintetizou a sua intervenção no 

agradecimento público às seguintes entidades que, com a concessão do seu apoio, permitiram concretizar 
esta jornada comemorativa: Gabinete do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Centro de 
Oceanografia da Faculdade de Ciências de Lisboa, Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura 
Científica e Tecnológica, Direção de Filatelia dos CTT – Correios de Portugal, S.A., Estrutura de Missão 
para a Extensão da Plataforma Continental, Fórum Empresarial da Economia do Mar, GLINTT – Global 
Intelligent Technologies, IADE –Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing, Instituto Hidrográfico, 
Museu de Marinha, Prof. Doutor Fernando Carvalho Rodrigues, Senhor Carlos Ladeira, Senhor João Lopes 
Gregório e Designer Laura Saldanha. Reiterou o agradecimento a todos os participantes, comunicadores 
e audiência e, face ao supracitado alerta do Grupo de Peritos de Alto Nível sobre Literacia da Comissão 
Europeia, anunciou a intenção da Sociedade de Geografia de Lisboa propor, com brevidade, a formulação 
de uma agenda da literacia em Portugal,  
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(vi) Ao encerrar a sessão, o Secretário Perpétuo, Prof. Catedrático João Pereira Neto, agradeceu às 
individualidades que participaram no colóquio e na sessão solene e bem assim à interessada audiência em 
mais uma jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar com a abordagem de um tema de candente 
atualidade como é a literacia.

c) Outras iniciativas da SGL
(i) A reprodução do cartaz do Dia Nacional do Mar de 2012, concebido pela Designer Laura Saldanha 

(com o apoio da GLINTT – Global Intelligent Technologies) a partir de uma exaltante fotografia de um 
varino em faina no estuário do Tejo gentilmente cedida pelo Prof. Doutor Fernando Carvalho Rodrigues, 
evidencia a memória de um importante instrumento de trabalho, que hoje é preservado e reveste 
importante património marítimo-fluvial. A tiragem de 500 exemplares em formato de bilhete-postal teve 
o patrocínio do Instituto Hidrográfico.

(ii) A edição de um folheto sobre a comemoração pública do Dia Nacional do Mar que inclui o programa 
do dia 16 de novembro na Sociedade de Geografia, podendo servir de memória da jornada comemorativa.

4) Outros eventos assinalaram a comemoração do Dia Nacional do Mar, que revestiu uma expressiva 
projeção, no dia 15 de novembro no Museu Dr. Joaquim Manso, Nazaré, e no dia 16 de novembro 
no Museu Marítimo de Ílhavo, em todas as ilhas da Região Autónoma dos Açores, em Porto Santo, 
no Montepio, na Marinha (incluindo o Museu de Marinha e o Aquário Vasco da Gama), na Póvoa de 
Varzim, em Loulé, no Centro de Ciências do Mar do Algarve, no YouTube, no Goethe Institut Lisboa, no 
Museu do Mar – Rei D. Carlos em Cascais (exposição de pintura “Barcos e Barquinhos de Pescadores de 
Portugal”) e na Associação Gandaia, Costa de Caparica.

Agenda do Oceano
1) No âmbito da Secção:
a) Durante o ano de 2012, a Sociedade de Geografia de Lisboa, por intermédio da sua Secção de 

Geografia dos Oceanos, procedeu à divulgação periódica da Agenda do Oceano, com o propósito de 
identificar as questões relativas ao oceano e às suas margens que foram sendo abordadas nos âmbitos 
internacional, europeu e nacional, de modo a permitir o seu acompanhamento e eventual debate. Assim, 
destacaram-se:

(i) No âmbito internacional
– O encerramento da Década das Nações Unidas sobre “Literacia: Educação para Todos” (2003-2012). 

(Resolução da Assembleia-geral das Nações Unidas A/RES/56/116).
– O Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos (2012) (Resolução da Assembleia-geral das 

Nações Unidas A/RES/65/151).
– O Dia Mundial das Zonas Húmidas (2 de Fevereiro). 
– O Dia Mundial da Água (22 de março).
– O Dia Mundial da Meteorologia (23 de março).
– O Dia Internacional dos Patrimónios e Sítios (18 de abril).
– O Dia Internacional dos Museus (18 de maio).
– O Dia Internacional da Diversidade Biológica (22 de maio).
– O Dia Mundial do Ambiente (5 de junho).
– O Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho).
– O Dia Mundial da Hidrografia (21 de junho). 
– A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20) (20 a 22 de junho).
– O Dia Internacional da Literacia (UNESCO) (8 de setembro).
– O Dia Mundial do Turismo (27 de setembro). 
– O Dia Mundial do Mar (IMO) (29 de setembro).
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– O Dia Internacional para a Redução de Catástrofes (13 de outubro).
– O Dia Mundial da Ciência para a Paz e Desenvolvimento (10 de novembro).
(ii) No âmbito europeu
– O Dia Europeu do Mar (21 de maio).
– As Jornadas Europeias do Património (setembro).
– A reforma da Política Comum das Pescas (2012).
– O implemento da Política Marítima Integrada.
– A Estratégia Europeia para a Região Atlântica.
(iii) No âmbito nacional
– O Dia da Marinha (20 de maio).
– O Dia Nacional do Pescador (31 de maio).
– O Dia da Marinha do Tejo (23 de junho).
– O Dia Nacional do Mar (16 de novembro).
– O implemento da Estratégia da CPLP para os Oceanos, aprovada em 21 de março de 2010.
– O processo de extensão da plataforma continental portuguesa na Comissão de Limites das Nações Unidas. 
– A institucionalização da Secretaria de Estado do Mar e das relações interministeriais sobre assuntos 

marítimos e concomitante processo de mudança.
– O desenvolvimento da Estratégia Nacional para o Mar e das políticas associadas.
– O planeamento e ordenamento do espaço marítimo.
– A dinâmica da economia do mar.
– O implemento da Declaração do Algarve, de 18 de novembro de 2011.
– O estatuto jurídico-administrativo das embarcações tradicionais.
– A consolidação da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios.
– A criação e o desenvolvimento de ambientes favoráveis à literacia do Oceano e a sua integração numa 

agenda nacional.
b) No dia 1 de Março, decorreu no auditório Adriano Moreira a sessão “A proteção e conservação do 

meio marinho em Portugal e na União Europeia: O implemento da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha 
(pilar ambiental da Política Marítima Integrada)”, organizada pela SGO. A sessão teve por finalidade 
divulgar os esforços realizados, em curso e planeados para proteger e conservar o meio marinho em 
Portugal e na União Europeia e avaliar o seu estado.

c) Em 19 de abril, a SGL (SGO) promoveu a conferência “O novo quadro institucional para o Mar em 
Portugal”, com a finalidade de dar a conhecer a institucionalização dos assuntos do Mar conduzida pelo 
XIX Governo Constitucional, as relações interministeriais e o concomitante processo de mudança. Aberta 
a sessão pelo Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros, a conferência foi proferida pela Subdiretora- 
-geral de Política do Mar (DGPM), Arq.ª Maria Margarida Almodôvar, que substituiu o seu Diretor-geral, 
Cte. João Fonseca Ribeiro, devido a impedimento intempestivo deste. 

d) Em 12 de outubro, a SGL (SGO) organizou uma sessão evocativa do Dia Internacional para a Redução 
de Catástrofes (13 de outubro) sob o tema “Mulheres e Jovens – a Força (in)Visível da Resiliência”. Associaram- 
-se à comemoração a Câmara Municipal de Lisboa e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. 

(i) 17h00, sob a presidência do Prof. cat. Luís Aires-Barros, que abriu a sessão, intervieram em seguida:
– Ao abordar o ”Significado da comemoração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes”, 

o CAlm José Bastos Saldanha (SGL) salientou que a finalidade desta efeméride é, em 2012, reconhecer 
e valorizar os milhões de mulheres e jovens que ajudam as suas comunidades a tornar-se mais resilientes 
aos riscos climáticos e de catástrofes e, desta maneira, proteger os investimentos de desenvolvimento para 
deles beneficiar. 
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– Em representação do Vereador da Câmara Municipal de Lisboa com os pelouros da Protecção Civil, 
Educação e Desporto, Mestre Manuel Brito, o Cor. Joaquim Pereira Leitão, Diretor Municipal da Proteção 
Civil de Lisboa e Comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, cingindo-se ao tema 
da sessão considerou que as inundações súbitas que ocorreram na várzea do rio Trancão de 25 para 26 de 
Novembro de 1967 que vitimaram cerca de 700 pessoas da população de Odivelas, puseram em evidência 
o papel essencial das mulheres durante e após a catástrofe: o testemunho emocionante do Comandante dos 
Bombeiros Voluntários de Odivelas que narrou a evolução dramática dos acontecimentos e a heroicidade 
dos seus homens referiu a dado trecho: “(,,,)

– A Dr.ª Fátima Duarte, Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), 
agradeceu o convite da SGL e, em seguida, apresentou uma comunicação sobre o tema em epígrafe, 
“Mulheres e Jovens – a Força (in)Visível da Resiliência”. Enunciou a missão da CIG, de garantir a execução 
das políticas públicas no âmbito da cidadania e da promoção e defesa da igualdade de género, e deu uma 
explicação breve sobre as suas competências e a atividade desenvolvida nos planos nacional e internacional 
decorrente de uma estratégia de integração progressiva da perspetiva de igualdade de género em todas 
as políticas, a todos os níveis e em todas as etapas, através daqueles e daquelas que normalmente estão 
envolvidos na adoção de medidas políticas. 

– A encerrar a sessão, o Presidente da SGL agradeceu às individualidades participantes as suas 
importantes comunicações e particularizou com o estimulante desafio sobre a temática da igualdade de 
género associada à redução de catástrofes, a que a Sociedade de Geografia procurará corresponder.

2) Parcerias internas e externas
a) No dia 1 de fevereiro celebrou-se o Dia Mundial das Zonas Húmidas (2 de Fevereiro) sob o tema 

“Zonas Húmidas e Turismo” em sessão realizada na SGL, que a organizou conjuntamente com o Instituto 
da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), a Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura 
Científica e Tecnológica, o Aquário Vasco da Gama, a Companhia das Lezírias, S.A., a Liga para a 
Protecção da Natureza (LPN), a Associação Amigos do Tejo e a Associação Tagus Universalis.

b) Em 23 de março, celebrou-se o Dia Mundial da Água (em 22 de Março) sob o lema “Água e 
Segurança Alimentar”, em sessão efetuada na SGL, que a organizou com o Conselho Nacional da Água 
(CNA), o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS) e a Liga para 
a Protecção da Natureza (LPN), na qual se integrou uma mesa-redonda sobre “A Água: Questão crítica 
da Conferência RIO + 20” de um ciclo de três debates dedicados à Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável de 2012.

c) Em 21 de maio, decorreu na SGL a jornada comemorativa do Dia Europeu do Mar (20 de Maio) 
com a finalidade de abordar o tema adotado para a efeméride “Crescimento sustentável dos oceanos, 
mares e costas: crescimento azul”, centrado nas implicações para Portugal (nacionais e regionais) 
decorrentes do desenvolvimento de uma estratégia marítima para a região do Atlântico, tendo sido 
organizada em parceria pela Sociedade de Geografia, Associação Comercial de Lisboa (FEEM – Fórum 
Empresarial da Economia do Mar), Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional (APDR) 
e Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
(FCSH/Nova). O evento concitou interesse, tendo em conta a inscrição de mais de 60 pessoas, 
acompanhando os trabalhos cerca de 30.

– S. Ex.ª o Secretário de Estado do Mar, Prof. doutor Manuel Pinto de Abreu, agradeceu a iniciativa 
da SGL e das demais instituições de promoverem a comemoração do Dia Europeu do Mar, em momento 
particularmente significativo de implantação do Fórum do Atlântico e tendo em conta os desafios e 
oportunidades relacionados com o designado crescimento azul, tema da efeméride em celebração;

– O Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros, encerrou a Jornada e agradeceu a presença de 



219

Actividades da Sociedade de Geografia de Lisboa

S. Ex.ª o Secretário de Estado do Mar e de todas as individualidades cuja presença muito dignificou esta 
celebração, além da parceria de instituições que se empenharam na sua organização.

(v) 19h00, foi servido um porto de honra no convívio.
d) Em 22 de maio, celebrou-se o Dia Internacional da Diversidade Biológica sob o tema “Biodiversidade 

Marinha – Um Oceano: muitos mundos de vida”, em sessão efetuada na SGL, que a organizou com o 
CNA, o CNADS e a LPN, na qual se integrou uma mesa-redonda sobre “RIO + 20: Que expetativas?” de 
um ciclo de três debates dedicados à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
de 2012.

(i) 15h00, o Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros abriu o segundo debate do ciclo “Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (RIO + 20)”;

(ii) Seguiu-se a mesa-redonda “RIO + 20: Que expetativas?”, moderada pelo Prof. Doutor Nuno Ferrand 
de Almeida (CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Universidade do 
Porto) com perspetivas breves apresentadas pelas individualidades seguintes:

– Eng. Eugénio Sequeira (CNADS e SGL);
– Prof. Doutor Emanuel Gonçalves (CNADS);
– Dr.ª Alexandra Cunha (LPN).
Seguiu-se um debate e encerramento pelo moderador.
(iii) 17h40, sessão solene evocativa do Dia Internacional da Diversidade Biológica:
– Sobre o ”Significado do Dia Internacional da Diversidade Biológica”, o Eng. João Caldeira 

Cabral, Presidente da Comissão para a Proteção da Natureza da SGL, realçou a finalidade da efeméride 
e a importância do tema específico deste ano devido à nossa crescente dependência do Oceano e ao 
desconhecimento que temos da vida oceânica. 

f ) Em 11 de junho, celebrou-se o Dia Mundial dos Oceanos (8 de Junho) sob o tema “Trinta anos da 
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar”, em sessão efetuada na SGL, que a organizou com 
o CNA, o CNADS e a LPN, na qual se integrou uma mesa-redonda sobre “Os Oceanos: questão crítica 
da Conferência RIO + 20” de um ciclo de três debates dedicados à Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável de 2012.

(i) 15h00, o Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros abriu o terceiro e último debate do ciclo 
“Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (RIO + 20)”;

(ii) Evocação do Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho):
– Sobre o ”Significado do Dia Mundial dos Oceanos”, o CAlm. José Bastos Saldanha, Presidente da 

SGO da SGL, salientou a oportunidade que a efeméride faculta ao concitar uma consciencialização 
global para os desafios atuais que a comunidade internacional enfrenta relativamente aos oceanos. O 
reconhecimento do papel dos oceanos e da vida marinha na prossecução dos objetivos do desenvolvimento 
sustentável tem conferido uma importância renovada ao Direito do Mar, em articulação com a Comissão 
de Desenvolvimento Sustentável e outras agências das Nações Unidas, pelo que em 2012 foi considerado 
oportuno recordar que há “30 anos a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar foi aberta 
para assinatura”.

– Depoimentos breves apresentados pelo Prof. Mário Ruivo, Prof.ª Cat.ª Maria Eduarda Gonçalves e 
Dr. José Hipólito Monteiro, individualidades que participaram nos trabalhos das Conferências das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, Genebra (1958) e Montego Bay (1982). 

(iii) Mesa-redonda “Os Oceanos: questão crítica da Conferência RIO + 20”, moderada pelo CAlm. José 
Bastos Saldanha com perspetivas sucintas introduzidas pelas individualidades seguintes:

– O Prof. Cat. Fernando Barriga (SGL) teceu considerações sobre recursos e oportunidades do mar 
profundo, designadamente a abundância de cobalto em crostas polimetálicas, associada à crescente procura 
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mundial daquele metal, e de depósitos de sulfuretos de metano, o que lhe permitiu evidenciar o enorme 
sucesso da investigação conduzida pelas geociências marinhas e, a par disso, o apelo a uma consciência de 
conservação ambiental face a ecossistemas desconhecidos e, como tal, extremamente vulneráveis;

– O Cte. João Fonseca Ribeiro, Diretor-Geral de Política do Mar, referiu sucintamente a participação 
portuguesa nos trabalhos de preparação da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável (Rio+20) na área temática dos oceanos e pescas, descrevendo os aspetos que foram 
considerados relevantes. Primeiro, na preparação do texto sobre a componente Oceanos (concede 
relevância especial a aspectos relacionadas com o ambiente marinho) que integrou o contributo da União 
Europeia à United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA); a componente 
“Pescas” foi apresentada separadamente, em linha com o princípio da Política Comum das Pescas. 
E, em conclusão, evidenciou que Portugal tem uma Estratégia Nacional para o Mar, que se encontra 
em fase de revisão interna, e que se pretende alinhada com uma visão de longo prazo que integre os 
pilares económico, social e ambiental, garantindo a conservação, e a valorização e uso sustentável dos 
recursos, privilegiando o conhecimento dos Oceanos, e integrando os princípios que venham a ser 
acordados na Conferência do Rio+20. Segundo, tendo por base o envolvimento da equipa portuguesa 
para os “Oceanos e Pescas” na preparação da Conferência do Rio+20, no contexto da União Europeia 
e das Nações Unidas, Portugal foi, igualmente, participante activo na preparação da V Reunião de 
Ministros do Ambiente da CPLP, que culminou com a assinatura da Declaração da CPLP à Conferência 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável – Rio+20, que teve lugar na ilha do Sal, em 
Cabo Verde, no passado dia 4 de maio, e da II Reunião dos Ministros dos Assuntos do Mar da CPLP, 
que decorreu no passado dia 31 de maio, em Luanda, designadamente na preparação do Projecto de 
Resolução sobre os Desenvolvimentos Futuros da Estratégia dos Oceanos da CPLP, onde Portugal 
reforça a importância destas matérias no contexto da CPLP.

g) Em 24 de setembro, celebrou-se o Dia Internacional da Literacia (8 de setembro) e de encerramento 
da Década das Nações Unidas sobre Literacia: “Educação Para Todos” (2003-2012)”, em sessão efetuada 
na SGL, que a organizou em parceria com a Comissão Nacional da UNESCO e o Comissário do Plano 
Nacional de Leitura. Sua Excelência o Senhor Presidente da República dignou-se conceder o seu Alto 
Patrocínio a esta comemoração conjunta.

(i) 14h30, foi aberta a sessão pelo Presidente da SGL, Prof. Cat. Luís Aires-Barros;
(ii) A escritora, Prof.ª Cat. Helena Carvalhão Buescu, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

e presidente do Clube UNESCO “Literatura – Mundo”, proferiu a conferência inaugural.
(iii) Colóquio “A Literacia em Portugal e no Mundo”, sob a presidência da Prof.ª Doutora Maria 

Calado, docente, investigadora e Vice-Presidente do Centro Nacional de Cultura, com as intervenções 
seguintes dedicadas “A Literacia em Portugal”:

– “O Estado da Literacia em Portugal”, Prof. Doutor António Firmino da Costa, Vice-Reitor e docente 
do ISCTE/IUL e investigador do seu Centro de Investigação e Estudos de Sociologia;

– “O Plano Nacional de Leitura”, Prof. Doutor Fernando Pinto do Amaral, poeta, docente e Comissário 
do Plano Nacional de Leitura;

– “Literacia e Saúde”, Dr. Francisco George, médico e Diretor-Geral da Saúde;
– “Conhecimento Científico e Literacia”, Mestre Rosalia Vargas, Presidente da Ciência Viva – Agência 

Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica;
– “Os Mitos Científicos na Literacia do Oceano”, Dr.ª Carla de la Cerda Gomes, educadora marinha 

do OMA – Observatório do Mar dos Açores;
– “A Literacia e os Media”, antigo jornalista e Prof. Cat. Manuel Pinto, docente da Universidade do 

Minho e investigador do seu Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade.
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Após um breve período de debate, a Prof.ª Maria Calado encerrou o colóquio, confessando a sua 
admiração pelo elenco notável e muito diverso de comunicações e pelo ensejo de conhecimento 
proporcionado que muito agradeceu aos participantes. 

(iv) 17h00, no encerramento da sessão o Presidente da CNU, Emb. António de Almeida Ribeiro, 
agradeceu ao Presidente da SGL e ao Comissário do PNL a iniciativa de organização conjunta da 
celebração do Dia Internacional da Literacia e de encerramento da Década das Nações Unidas sobre 
Literacia: “Educação Para Todos” (2003-2012)”, que teve lugar na sede da Sociedade de Geografia e 
expressou o seu agradecimento a todos que contribuíram para o seu bom resultado. Há cerca de 40 anos 
que a UNESCO celebra o Dia Internacional da Literacia, recordando à comunidade internacional que a 
literacia é um direito humano e a base de toda a aprendizagem; este ano, o tema é “Literacia e Paz” que foi 
aprovado pela Década das Nações Unidas sobre Literacia para demonstrar os múltiplos usos e valor que a 
literacia oferece às pessoas. 

3) Outras acções externas com incidência na percepção portuguesa da Agenda do Oceano
a) No âmbito internacional
(i) A realização entre 20 e 22 de junho, no Rio de Janeiro, da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20).
b) No âmbito europeu
(i) A consulta pública da Comissão Europeia sobre “Crescimento Azul: crescimento sustentável dos 

oceanos, mares e costas” terminada em 11 de maio.
c) No âmbito nacional e dos PALOP
(i) A aprovação da lei orgânica do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 

do Território (17 de janeiro), e das orgânicas da Direção-Geral de Política do Mar (31 de janeiro), Direcção- 
-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (29 de Fevereiro), Agência Portuguesa do 
Ambiente, I. P. (12 de março), Direção-Geral do Território (13 de março), Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera, I. P. (20 de março), Direção-Geral do Património Cultural (25 de maio), orgânica do Instituto 
da Conservação da Natureza e Florestas, I. P. (29 de junho). 

(ii) A comemoração do 50º aniversário do Navio-escola “Sagres” em 8 de fevereiro.
(iii) Em 26 de maio, a entrega ao nosso colega e vogal da SGO Doutor José Xavier do prémio “Seeds 

of Science 2012 “ na categoria Ciências da Terra, do Mar e da Atmosfera pelo seu trabalho de investigação 
polar. Os prémios “Seed of Science” são atribuídos anualmente pelo jornal Ciência Hoje.

(vi) Entre 20 e 22 de Junho, as II Jornadas de Engenharia Hidrográfica, organizadas pelo Instituto 
Hidrográfico.

(vii) A criação do Instituto dos Mares da Lusofonia, em 13 de julho.
(viii) Em 22 de outubro, o Congresso “Âncora: o mar com os pés assentes na terra”, organizado pelo 

Fórum Empresarial da Economia do Mar.
(ix) O colóquio para estudantes “O Reencontro com o Mar no Século XXI”, Jornadas do Mar 2012, 

organizadas pela Escola Naval, entre 12 e 16 de Novembro.
(x) Entre 15 e 17 de novembro, a conferência internacional “30 Anos da Assinatura da Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar: proteção do ambiente e o futuro do Direito do Mar”, na Faculdade 
de Direito da Universidade do Porto.

(xi) A Semana da Ciência e da Tecnologia 2012, entre 19 a 25 de Novembro, organizada pela Agência 
Ciência Viva.

(xii) O VI Congresso dos Portos da Lusofonia, em 6 e 7 de Dezembro, em Lisboa. 
(xiii) A realização do Salão NAUTICAMPO e do Fórum do Mar, Feira Internacional do Conhecimento 

e Economia do Mar.
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(xv) A série de reportagens diárias editada pelo Jornal “Público” sobre o “Mar Português: Como vai 
Portugal regressar ao mar?” e o ciclo de conferências “Mar de Negócios” produzido pela TSF.

Divulgação da Nossa Cultura do Mar
1) Parcerias internas e externas
a) Em 10 de março, decorreu a jornada “Memórias de Fragateiros”, organizada pela Sociedade de 

Geografia em parceria com a Associação Marinha do Tejo, envolvendo a Associação dos Proprietários 
e Arrais de Embarcações Típicas do Tejo, o Clube Náutico Moitense, a Associação Naval Sarilhense, a 
Associação Desportiva Náutica Alhosvedrense Amigos do Mar e a ANAU – Associação Náutica Montijense. 
Na Sala Portugal, uma audiência de cerca de 40 pessoas seguiu interessada o “Desfiar de Memórias” dos 
antigos Arrais de embarcações do Tejo senhores António Tavares de Sousa, Francisco Nunes, Porfírio, 
Joaquim Gonçalves (QuimZé) e o pintor de embarcações senhor Diogo Gomes, testemunhos a que se 
associaram outras pessoas na audiência com curiosos apontamentos. 

b) Em 18 de abril, a SGL (SGO) organizou uma sessão evocativa do Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios subordinado ao tema “Do Património Mundial ao Património Local – proteger e gerir a mudança”. 
Associaram-se à comemoração o Museu Geológico do Laboratório Nacional de Energia e Geologia e a 
Associação Tagus Universalis Portugal. 

c) Em 28 de setembro, sessão extraordinária do CNA subordinada ao tema “Civilizações e Culturas do 
Mar Português”, realizada no Oceanário de Lisboa, com o apoio institucional da Secretaria de Estado do 
Mar e o patrocínio da SGL que se integrou na celebração nacional das Jornadas Europeias do Património 
2012 sob o tema “O Futuro da Memória”, sob a coordenação da Direção-Geral do Património Cultural. 
Intervieram por parte da SGL, o consócio Prof. Cat. Mário Avelar e o nosso vogal, Prof. Cat. Fernando 
Barriga com uma apresentação sobre “Recursos naturais no fundo do mar português: Tesouros ou 
miragens?”

d) Em 31 de Dezembro de 2012, o coordenador do Projeto de Pesquisa Bibliográfica sobre Culturas 
Marítimas, Prof, Cat. João Freire (doutor em sociologia e professor catedrático aposentado do ISCTE- 
-IUL) fez um ponto de situação em que indicou que ainda apenas haviam sido compilados cerca de 230 
registos apontando para um objetivo mínimo de 500 registos a atingir no final deste processo, em 30 de 
Junho de 2013. E nesta apreciação não deixou de enaltecer o interesse e a boa-vontade dos elementos 
do grupo de trabalho envolvido, referindo que numa tarefa voluntária e graciosa como esta, é natural o 
ajustamento das expectativas. Relembra-se que o Projeto decorre de uma parceria ajustada em 14 de abril 
de 2011 entre a SGL e a CEPSE – Cooperativa de Estudos e Intervenção em Projectos Socioeconómicos 
representada pelo Prof. João Freire.

2) No âmbito da Rede Nacional da Cultura do Mar e dos Rios (RNCMR)
Em 16 de novembro, o Município da Póvoa de Varzim que institucionalmente preside à Mesa do 2.º 

Encontro da RNCMR no biénio 2012-2013 fez a apresentação do Relatório das Atividades alusivas ao 
Mar em 2011 e 2012 na sessão solene que encerrou as comemorações municipais do Dia Nacional do Mar, 
realizada no salão nobre dos Paços do Concelho. Presidiu o Dr. José Macedo Vieira, Presidente da Câmara 
Municipal e da RNCMR, e esteve presente o Prof. Doutor Henrique Souto, Vice-Presidente da mesma 
Rede Nacional em representação da SGL, tendo Cte. Luís Calafate proferido uma conferência alusiva 
intitulada “Reencontro com o Mar”. É de realçar a iniciativa do Município de editar aquele Relatório, 
sob o cuidado do Dr. Manuel Costa, que exaustivamente descreve as atividades relacionadas com a lancha 
poveira do alto “Fé em Deus” a par de outras, educativas e culturais, sob a forma de memórias, exposições, 
serões e saraus, palestras e conferências, lançamentos de livros, visitas, que se vão desenrolando e propiciam 
um ambiente literato relativamente ao Mar. Esta edição, que muito honra o Município Poveiro e as suas 
gentes é consequente com a afirmação do seu Presidente de que “O Mar é um desígnio municipal”.  
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3 Outras acções com incidência na consolidação da rede informal da Cultura do Mar e dos Rios:
a) O intenso calendário anual da Marinha do Tejo, envolvendo 54 embarcações típicas (entre canoas, 

catraios, faluas e um varino) inscritas em 2012/2013 no respetivo Livro de Registos, patente no Núcleo 
Museológico da Marinha do Tejo existente no Museu de Marinha.

b) A reedição dos Prémios do Mar Rei D. Carlos, Científico de Sesimbra e Almirante Sarmento Rodrigues 
e a instituição do Prémio de Investigação em cultura do mar Octávio Lixa Filgueiras, com periodicidade 
bienal, pelo Museu Marítimo de Ílhavo e do Prémio bienal de Cultura Sociedade de Geografia de Lisboa.

c) O contínuo movimento editorial sobre assuntos marítimos, com destaque para as edições temáticas 
da Revista de Marinha da revista Marés da Mútua dos Pescadores e para as edições online da Revista 
de Gestão Costeira, da Revista Científica Electrónica Maria Scientia do Instituto de Estudos Políticos da 
Universidade Católica Portuguesa, da revista AÇAFA da Associação de Estudos do Alto Tejo e de “Notícias 
do Mar”. 

d) Os Encontros de Embarcações Tradicionais em Vila do Conde, no Montijo e em Alcochete e as 
Festas do Mar em Cascais e do Cais Vivo (Festas da Moita).

e) A mostra internacional “Rendas de Bilros de Peniche” e os festivais da Sardinha (Portimão), do   
Marisco (Olhão) e do Bacalhau (Ílhavo).

f ) As agendas culturais da Marinha, com destaque para a Academia de Marinha, do Museu Marítimo 
de Ílhavo, do Ecomuseu Municipal do Seixal e da Biblioteca Municipal Rocha Peixoto da Póvoa de 
Varzim, as conversas mensais no Museu de Marinha animadas pelo seu Grupo de Amigos, o ciclo de 
seminários da Unidade de Geologia Marinha do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP, o ciclo 
de palestras “Quintas do Mar” do Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências de Lisboa e o ciclo 
de conferências “Rotas de futuro: Re...descobrir o mar” do Casino da Figueira da Foz e do Café Oceano, 
além das tertúlias sobre a reforma da Política Comum das Pescas, organizada pela Sciaena e Liga para a 
Protecção da Natureza, entre outras, além de eventos pontuais sobre a temática do Mar, abordados por 
diversas instituições.

g) As comemorações do Dia do Pescador em Olhão e na Póvoa de Varzim, em 29 e 31 de maio.
Vida interna
1) Com exceção de 3 de maio, a Secção realizou sessões ordinárias em 12 de janeiro, 8 de março, 5 de 

julho, 6 de Outubro e 13 de dezembro de 2012, mediante convocação por e-mail e por via postal para os 
vogais que não dispunham de correio electrónico. Assinala-se que, na maioria das sessões, o número de 
membros presentes e representados foi igual ao quórum.

2) No plano interno da SGL, a SGO privilegiou o trabalho em parceria com outras Comissões Gerais 
e Secções Profissionais, designadamente na organização do Dia Europeu do Mar e no ciclo de debates 
sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida por Rio + 20.

3) No plano externo, a Secção promoveu sob a orientação da presidência da SGL parcerias com diversas 
instituições conducentes à organização conjunta de eventos significativos tais como a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, o Dia Internacional da Literacia e o Dia Internacional 
para a Redução de Catástrofes e prosseguiu o trabalho de ampliação e consolidação da rede informal de 
Cultura do Mar e dos Rios – plataforma de diálogo sobre a nossa realidade patrimonial costeira, estuarina 
e fluvial.

4) A SGO está ciente do contributo que desde 1999 vem sendo prestado pelas Jornadas “A Sociedade 
Civil e o Mar” para a criação e desenvolvimento de um ambiente propício à chamada literacia plural do 
Oceano, por intermédio da RNCMR e, mais recentemente, da Agenda do Oceano. No entanto, um tal 
propósito só poderá ser eficaz se for comum e envolva a participação de entidades públicas e privadas e 
da sociedade civil. Nesse sentido, o esforço próximo deve ser orientado para a formulação de uma agenda 
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da literacia em Portugal que permita dar a conhecer as iniciativas em curso e a importância da literacia, 
aprofundar o respetivo conceito e concertar os esforços conducentes a uma renovada cidadania.

5) Considera-se que o intenso Programa de Atividades de 2012 foi plenamente cumprido; no entanto, 
a sua execução foi demasiado trabalhosa por envolver os escassos meios disponíveis, o que dificultou 
a realização de tarefas de rotina (com atraso nas convocatórias e na elaboração das atas das sessões, da 
Agenda do Oceano e do presente relatório) e retirou disponibilidade para concretizar outras tarefas 
igualmente necessárias. A Secção terá de conceder prioridade ao seu rejuvenescimento com a admissão 
de mais vogais, prosseguir o incentivo a uma participação mais ativa dos seus membros, rever a eficácia 
dos Núcleos Temporários para tentar por seu intermédio a mobilização de cooperantes e conferir mais 
eficiência ao procedimento administrativo da Secção em conformidade com o estipulado no artigo 18º 
do seu Regulamento Privativo.

6) Daí, que se transfira para 2013 a tentativa de integrar a Agenda do Oceano no sítio oficial da SGL, 
além de outras atividades da SGO, o que lhes concederia uma maior visibilidade e facilidade de acesso 
por via da Internet aos conteúdos entretanto gerados, além do arquivo das atividades passadas.

7) O Programa de Atividades de 2013 foi aprovado na sessão de 4 de outubro de 2012, mantendo-se o 
tema “O Oceano: Literacia e Cidadania” para as Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”. Face aos escassos 
meios disponíveis, a Secção confronta-se com a necessidade de definir com clareza os assuntos a abordar 
durante o ano de 2013, mediante um critério que privilegie os temas estruturantes relacionados com o 
Oceano e as suas margens, que permita à SGL distinguir-se das demais instituições pela originalidade e 
vigor de pensamento e pelo contributo para um melhor conhecimento e vulgarização das coisas do mar.

8) Correspondendo ao requisito estatutário estipulado no artigo 13º do Regulamento Privativo, 
na sessão de 13 de dezembro constatou-se que dos quatro vogais que integravam a única lista de 
candidatura, um deles era inelegível nos termos do parágrafo 6º do Artigo 6º do mesmo Regulamento 
e o outro, por indicação da Secretaria, deixara de ser sócio, pelo que a lista ficou reduzida a dois vogais 
(elegíveis) que foram eleitos por unanimidade para os seguintes cargos da Mesa da Secção de Geografia 
dos Oceanos em 2013:

– Presidente: CAlm. José Manuel Pinto Bastos Saldanha (19591),
– Vice-Presidente: Prof. Doutor Henrique Souto (19804),
9) Formula-se um voto de pesar pelo falecimento em 3 de julho do Cte. Joaquim Baptista Viegas 

Soeiro de Brito, distinto oficial da Armada, de excecional craveira intelectual e de elevado sentido 
de humanidade, que foi vogal da SGO entre 31 de outubro de 1978 e 14 de outubro de 1985 e seu 
presidente no primeiro semestre de 1988.

10) Tal como sucedera nos anos anteriores, as Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” procuraram em 2012 
corresponder às expetativas inadiáveis da Sociedade Civil em torno da temática do Oceano e das zonas 
costeiras e deste modo contribuíram para que a Sociedade de Geografia de Lisboa pudesse plenamente 
honrar o seu Legado Patrimonial e a Responsabilidade Cívica inerente ao estatuto de utilidade pública.

SECÇÃO DA INDÚSTRIA - Presidente: Dr. José Manuel Braga Dias

Durante o ano de 2012, a Secção da Indústria procurou dar continuidade e privilegiar a sua 
atividade na reflexão sobre temas que afetam a indústria nacional. Destes destacaram-se os da energia, 
empreendedorismo e exportação. Do mesmo modo, houve a preocupação de envolver nas suas 
atividades entidades públicas, privadas e agentes económicos que desempenham papel preponderante 
nas medidas e projetos a serem desenvolvidos na área da indústria nomeadamente na renovada expressão 
dos sectores tradicionais.
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No âmbito interno, houve o cuidado de nas reuniões mensais de se debater a situação atual que 
atravessa a indústria nacional, com a evidente desindustrialização, dificuldades no acesso ao crédito, 
principalmente para as pequenas e médias empresas, a queda de consumo interno e a análise de alguns 
setores que tem vindo a dar novas respostas aos novos desafios lançados pelos mercados externos, 
nomeadamente no campo da tecnologia, qualidade e inovação. A participação dos vogais da secção 
nestas reuniões foi viva e enriquecedora, tendo havido uma média razoável de presenças, apesar das 
ausências verificadas de alguns dos seus membros devido a obrigações profissionais. Ainda no âmbito 
interno da Sociedade de Geografia, procurou envolver outras comissões e secções nas suas atividades 
com destaque para a Comissão Europeia e a Secção de Economia.

- 1 Conferências e Debates
No dia 28 de janeiro realizou-se a conferência “Portugal e o Futuro. Desafios e Oportunidades” 

proferida pelo senhor António Saraiva, Presidente da CIP- Confederação Empresarial de Portugal. 
O orador para além de analisar a situação atual do país com especial incidência para as empresas e 
os desafios que lhe são feitos a nível interno e externo, focou também de medidas a serem tomadas, 
destacando, ainda, o importante papel que desempenha a concertação social como fator fundamental 
para o crescimento e saída da crise. De destacar o debate vivo e esclarecedor que se seguiu com uma 
assistência interessada. 

No dia 27 de março com a conferência da senhora Profª. Doutora Benilde Mendes subordinada 
ao tema “A outra energia- Bioenergia” deu-se continuidade ao ciclo iniciado em 2010 sobre a energia, 
seguindo-se a 3 de Maio a do senhor Eng.º António Eira Leitão, Secretário-Geral do Conselho Nacional 
da Água subordinada ao tema “Em nome da energia hidroeléctrica. Da memória centenária ao futuro 
sustentável”. O alto nível técnico dos palestrantes e grande interesse das comunicações apresentadas, 
foram de molde a proporcionar um diálogo vivo com uma assistência interessada e deixar a mensagem 
para se continuar a tratar do tema da energia no ano de 2013. Todas estas conferências tiveram 
colaboração da Secção de Economia.

A 25 de junho foi proferida pelo senhor Dr. Rui Paulo Almas, Ex- Diretor Coordenador do Centro de 
Negócios da AICEP para a Europa Central e Oriental uma conferência subordinada ao tema “A Europa 
Central e Oriental e a Internacionalização das empresas portuguesas”. Foi uma excelente comunicação em 
que os assistentes tiveram oportunidade de conhecer a evolução recente destes países, nomeadamente 
no setor industrial e do comércio externo bem como da situação da internacionalização das empresas 
portuguesas nesta área geográfica. Teve esta conferência o apoio da Comissão Europeia. 

A 12 de dezembro e no seguimento da tradição da Secção da Indústria em promover almoços debates, 
realizou-se um subordinado ao tema “Ao serviço do Empreendedorismo” em que foi orador o Senhor 
António Ferreira de Carvalho, Presidente da Associação Empresarial da Região de Lisboa -AERLIS. Os 
participantes tiveram a oportunidade de conhecerem a ação de um empreendedor e o dinamismo que 
tem vindo a transmitir aos seus pares, nomeadamente no setor metalomecânico. 

-2 Outros assuntos.
- Foi lavrado um voto de passar pelo falecimento do vogal senhor Engº. Ernesto Alves Rafael a quem 

a esta Secção deve muito pelo seu dinamismo e saber que colocou nas ações e intervenções ao longo dos 
anos.

-Foi admitido como vogal o sócio nº.20676 - Dr. Pedro Ferreira de Carvalho.
- A eleição da Mesa ficou assim constituída:
Presidente- Dr. José Manuel de Braga Dias.
Vice- Presidente- Sr. António José Ferreira de Carvalho
Secretário – Prof. Eng. Marco António do Nascimento Monteiro de Oliveira



226

Sociedade de Geografia de Lisboa

SECÇÃO LUÍS DE CAMÕES - Presidente Doutor Arnaldo Mariz Rozeira

20 Janeiro - Mestre Mário Justino Silva: Em torno do ano da publicação d’Os Lusíadas.
17 de Fevereiro - Doutor Arnaldo de Mariz Rozeira: Ninguém Está Livre de uma Queda.
16 Março - Prof. Doutor João de Almeida Flor: Acerca da importância da tradução inglesa d’  Os 

Lusíadas.
20 Abril - Doutor Arnaldo de Mariz Rozeira: Os Lusíadas, o Gama e o Escorbuto.
15 de Junho - Jesué Pinharanda Games: O mundo Astrológico de Camões segundo Mário Saa.
26 de Outubro - Doutor Arnaldo de Mariz Rozeira: O Brasil em Camões.
16 de Novembro - Mestre Mário Justino Silva: O tema da Caça n’ Os Lusíadas.
14 de Dezembro - Professor Armando Tavares da Silva: Os Lusíadas  na Biblioteca Imperial 

Lenda e Percurso de um exemplar da Edição Princeps.
Mesa para 2013
Presidente: Maria Isabel Pestana de Mello Moser
Vice-Presidente: Doutor Abel de Lacerda Botelho
Secretária: Engª Maria da Glória Almeida Zeferino
Vice-Secretária: Dra. Maria Teresa Pires

SECÇÃO DA ORDEM DE CRISTO E A EXPANSÃO - Presidente Prof. Arquiteto Augusto Pereira Brandão

I. A Secção A Ordem de Cristo e a Expansão desenvolveu as seguintes actividades:
A. Conferências
No âmbito do “Seminário permanente A Ordem de Cristo e a Expansão“ realizaram-se as seguintes 

conferências:
- no dia 19 de Março, Culturas passadas e a Ordem Templária na Região de Tomar e do Médio Tejo, 

proferida pela Prof.Doutora Salette da Ponte
- no dia 16 de Abril, Para um guia virtual de visita ao Convento de Cristo, proferida pelo Arq.Sotero 

Ferreira
- no dia 11 de Junho, D.Frei Manuel Coutinho – um freire da Ordem de Cristo na Diocese do Funchal 

(1725-1741), proferida pela Prof.Doutora Ana Cristina Trindade
- no dia 11 de Outubro, A Música na Ordem de Cristo, proferida pela Mestre Cristina Maria de Carvalho Cota 
- no dia 5 de Dezembro, D.Manuel de Portugal, Comendador de Vimioso na Ordem de Cristo. Um singular 

documento da sua vestiaria, 1571, Mestre Francisco da Cunha Mattos
B. Congresso Internacional Os Franciscanos no Mundo Luso Hispânico – História, Arte e Património
A Secção realizou, em co-organização com o Centro de História de Além-Mar (CHAM) / Universidade 

Nova e Universidade dos Açores, a Escola Superior de Belas Artes (ESBAL) e Centro de Estudos de 
Ciência das Religiões (CECR) / Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, o Centro de 
Estudos de História Religiosa (CEHR) / Universidade Católica, o Centro de Estudos Franciscanos (Porto) 
e o Centro de Estudos de Arte e Arqueologia (CEAA), o Congresso Internacional Os Franciscanos no 
Mundo Luso-Hispânico – Historia, Arte e Património, que se realizou de 24 a 28 de Julho de 2012.

O Congresso foi organizado em torno das seguintes áreas temáticas: Estruturas e história institucional, 
Património edificado, Iconografia e património móvel, Missões, assistência e ensino, Biografias de relevo, 
Circuitos e itinerância no mundo, Bens e Rendimentos, Bibliotecas, Arquivos e Fontes.

A Comissão Executiva foi constituída por: Prof. Doutor Fernando Larcher, Mestre Manuel Pereira 
Gonçalves, OFM, Prof. Doutora Maria Madalena Pessôa Jorge Oudinot Larcher. Integraram a Comissão 
Científica: Prof. Doutor Luis Aires de Barros (Presidente), Prof. Doutor António Matos Ferreira, Prof. 
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Doutor Arquitecto Augusto Pereira Brandão, Prof. Doutor Bernardo Correia de Almeida, OFM, Prof. 
Doutor Fernando Larcher, Dr. Henrique Pinto Rema, OFM, Prof. Doutor João Duarte Lourenço, OFM, 
Prof. Doutor João Paulo Oliveira e Costa, Prof. Doutor José Antônio C.R.de Souza, Mestre Manuel 
Pereira Gonçalves, OFM, Prof. Doutora Maria Madalena Pessôa Jorge Oudinot Larcher, Prof. Doutora 
Susana Goulart Costa e Prof. Doutor Virgolino Jorge.  

O Congresso contou com uma centena de intervenientes, de várias nacionalidades, que apresentaram 2 
conferências e 92 comunicações, organizadas em 31 foruns. 

Complementaram o Congresso visitas aos Conventos da Arrábida, do Espirito Santo (Actual Museu 
Municipal de Loures), e de Mafra. Durante o Congresso esteve patente, na Biblioteca da Sociedade de 
Geografia, uma exposição de mapas e obras relacionadas com o tema. A Sessão de encerramento realizou-se 
no Centro Cultural Franciscano, na Casa da Luz, onde esteve patente a Exposição Fotográfica O Claustro 
Franciscano: de Guadalupe a Goa, organizada pela Mestre Ana Assis Pacheco.      

Encontra-se em fase final de preparação a publicação das Actas, que contam com cerca de 1.000 páginas. 
II. Dentro das actividades planeadas para o ano de 2013, são de destacar: - o prosseguimento do 

“Seminário permanente A Ordem de Cristo e a Expansão“; 
- o Congresso A Ordem de Cristo e a Expansão, a realizar de 24 a 27 de Julho, em co-organização 

com o Centro de História de Além-Mar (CHAM) / Universidade Nova e Universidade dos Açores; o 
Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR)/ Universidade Católica;  o Centro Interdisciplinar de 
História, Culturas e Sociedades (CIDEHUS)/ Universidade de Évora; o Centro de Estudos de Ciência das 
Religiões (CECR) e a Cátedra A Ordem de Cristo e a Expansão / Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias; e o Grupo dos Amigos do Convento de Cristo (GACC);

- a publicação das Actas do Congresso Internacional Os Franciscanos no Mundo Luso-Hispânico, História, 
Arte e Património;

- a publicação, em conjunto com a Revista Humanística, das Actas do Congresso D.Dinis 750 Anos do seu 
nascimento, organizado em 2011 pela mesma secção.

SECÇÃO DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E ECOLOGIA - Presidente: Eng. Silvino Pompeu Santos

A Secção teve 3 reuniões regulares, realizadas em 11 de Janeiro, 6 de Junho e 27 de Novembro. Na 
reunião de 11 de Janeiro teve lugar a eleição da Mesa da Secção para o ano de 2012, a qual passou a ser 
constituída por: Presidente – Silvino Pompeu Santos, Vice-Presidente – Sérgio Claudino e Secretário – 
Luís Baltazar. 

Em 17 de Janeiro teve lugar uma Conferência proferida pelo Prof. Luciano Lourenço, da Universidade 
de Coimbra, intitulada: “Os incêndios florestais, a alteração da floresta portuguesa e a degradação da 
paisagem”, a qual teve a presença de cerca de 3 dezenas de participantes.

Em 28 de Março e 4 de Abril tiveram lugar duas Conferências proferidas pelo Presidente da Secção, 
Eng.º Silvino Pompeu Santos intituladas, respetivamente: “Contributos para a Melhoria do Sistema de 
Mobilidade e do Ordenamento do Território da Cidade de Lisboa”, Parte 1 e Parte 2, nas quais foram 
apresentadas propostas para cerca de dezena e meia de locais da cidade, as quais decorreram bastante bem, 
ambas com de cerca de 4 dezenas de participantes.

Em 11 de Abril, durante a tarde, teve lugar o Seminário Internacional ”Biogeografia Moderna, a 
contribuição da Genética” organizado conjuntamente pela Secção e pelo Núcleo de Investigação em Clima 
e Mudanças Ambientais do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, a qual contou com 
apresentações a cargo de 4 especialistas convidados, tendo sido também muito participada, com cerca de 
5 dezenas de participantes. 
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Em 9 de Outubro teve lugar uma Conferência proferida pelo Dr Carlos Moreira da Cruz, do Instituto 
Politécnico de Setúbal, intitulada: “Planeamento e Satisfação Residencial em Bairros de Lisboa”, a qual foi 
também muito interessante, com cerca de 2 dezenas de participantes.

Em 13 de Dezembro teve lugar o Colóquio “Rede Ferroviária Portuguesa de Bitola Europeia”, organizado 
conjuntamente pela Secção (SOTE) e pela Secção de Transportes. O colóquio teve como moderador o 
Almirante Balcão Reis, Presidente da Secção de Transportes e contou com os seguintes oradores: Prof. 
Paulino Pereira, Eng. Cabral da Silva e Eng. Pompeu Santos, Presidente da Secção de Ordenamento do 
Território e Ecologia, tendo tido a presença de cerca de 5 dezenas de participantes. Depois das intervenções 
seguiu-se um animado debate.

Ainda em 2012 iniciou-se o processo de desativação do sítio da Secção na Internet, com a atualização 
e transferência dos conteúdos para a Área da Secção no sítio da SGL, o qual deverá ficar concluído no 
princípio de 2013.

Durante o ano de 2012 foram admitidos na Secção dois novos membros.

SECÇÃO DE TRANSPORTES - Presidente Alm. Eng. António Balcão Reis

Mantendo um figurino que se tem mostrado do agrado dos associados e com resultados favoráveis, a 
Secção efetuou ao longo de todo o ano uma reunião mensal, só suspensa no período de férias, nos meses de 
Agosto e Setembro. Sempre com uma significativa participação, rondando a dúzia de presenças, a reunião 
incluía o almoço na Sociedade de Geografia, permitindo um agradável convívio com troca de informações 
e discussão de temas de atualidade.

A Secção realizou um conjunto de colóquios e conferências, de que seguidamente se dá nota, de manifesto 
interesse com participação variável, com uma média entre 20 a 40 participantes, que terminaram sempre com 
um animado período de perguntas e respostas, colocadas por assistências interessadas e empenhadas. o que 
demonstra o acerto da escolha dos temas e dos conferencistas.

A Secção de Transportes deu continuidade à sua colaboração na “Revista de Marinha” em que, por 
amável convite do Diretor da Revista, Alm. Henrique da Fonseca, membro ativo da Secção, dispõe de 
uma página para publicação de artigos da área da Secção, quanto possível da atualidade e com ligação 
marítima. A colaboração tem sido variada, em temas e autores, havendo ecos de terem colhido o agrado 
dos leitores da Revista.

Não se tendo apresentado nenhuma lista nas eleições para a Direcção da Secção, convocadas para a 
última reunião mensal do ano, manteve-se a Direcção em gestão, esperando a constituição de uma lista 
na primeira reunião do ano de 2013. Tendo entretanto, por razões pessoais, que todos compreendemos e 
muito lamentamos, apresentado a sua demissão de sócio da Sociedade de Geografia, o Sr. General Lemos 
Ferreira, e por arrastamento também de Vice Presidente da Secção, houve que proceder à recomposição da 
Direcção, tendo na primeira reunião de 2013, que incluía nova convocatória de eleições, sido reconduzida 
a atual Direcção a que se juntou na Vice-Presidência o Prof. Eng. Paulino Pereira.

A Secção levou a cabo as seguintes realizações:
18 de Janeiro
“A Marinha, de 1974 até agora. Um testemunho”
Uma retrospetiva, com marcado cunho pessoal, das vicissitudes das Marinhas, de 1974 até ao presente, 

vivamente apresentada pelo Eng. Gonçalves Viana.
9 de Fevereiro
“A Ilha do Faial nas comunicações transatlânticas dos finais do Séc. XIX até meados do Séc. XX”
Comunicação apresentada pela Sr.ª D. Iolanda Corsepius, que na projeção de uma coleção de fotografias 
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da época reviveu o ambiente no Faial no período em referência e pela exposição do Eng. Francisco Silva 
da evolução técnica dos sistemas de comunicação. Os conferencistas foram apresentados pelo Dr. Hugo 
Guerra com uma nota introdutória e pessoal à evocação do tema.

15 de Março
“Os transportes e a energia de que precisamos (mas não temos) ”
O tema foi apresentado pelo Eng. Luís Cabral da Silva, suportado num conjunto de estatísticas, 

colocando em evidência onde devem ser concentrados os nossos esforços de racionalização no consumo de 
energia que tem nos transportes, grande consumidor, uma dos maiores desafios.

28 de Março e 4 de Abril
“Contributos para a melhoria do sistema de mobilidade e do ordenamento do território da Cidade de 

Lisboa”
Conferência promovida pela Secção de Ordenamento do Território e Ecologia, com a colaboração da 

Secção de Transportes, apresentada em duas sessões pelo Eng. Pompeu dos Santos.
Foi apresentado um conjunto de propostas relativas ao sistema de mobilidade e ao ordenamento do 

território da cidade de Lisboa, elaboradas no âmbito da consulta pública ao projecto de revisão do PDM. 
Foi abordado um conjunto de 15 situações, envolvendo algumas propostas muito inovadoras e arrojadas.

11 de Outubro
“Navegação no rio Douro e transporte fluvial do minério de Moncorvo”
O tema da navegação no rio Douro foi tratado considerando os seus vários aspetos, condicionantes e 

virtualidades, sendo o transporte fluvial do minério de Moncorvo um dos aspetos que, como previsto no 
título, mereceu maior atenção.

Foram oradores; Eng. Joaquim Gonçalves – A vida navegável; Prof. Dinis da Gama – O minério de 
Moncorvo; Eng. Luís Peixeiro – Infraestruturas e cana, Cte. Orlando Temes de Oliveira – Segurança da 
navegação; Mestre João Zamith – Impacto na navegação de recreio; Cte. Hugo Bastos – Impacto na navegação 
marítimo-turístic; Eng. Fernando Aires Ferreira – Posição das Autarquias. O Eng. Óscar Mota abriu a sessão 
falando sobre os – Antecedentes, objetivos e repercussões e encerrou com um breve sumário conclusivo.

24 de Outubro
A Secção de Transportes acolheu uma Sessão de informação sobre o 7.º Programa Quadro da U.E. – 

Novas oportunidades de I&DT para a dinamização das Empresas, direcionada para os Sectores Marítimo-
Portuário, Transportes e Logística, Pescas, TIC e Indústria Naval.

O Cte. Hélio Figueiredo fez o enquadramento da sessão e apresentou a Eng.ª Ana Raposo e a Dr.ª Elisabete 
Pires, ambas do Gabinete de Promoção do Programa Quadro, que falaram sobre as “Oportunidades de 
financiamento de I&DT” nas diversas áreas.

A sessão terminou com 4 mesas redondas, pelas quais se distribuíram os participantes conforme as 
suas áreas de interesse, que foram moderadas pelo Cte. Ferreira da Silva (Transportes; aéreo, marítimo, 
rodoviário e ferroviário), Prof. Doutor Carlos Sousa Reis (Pescas), Cte. Helder C. Almeida (T.I.C.) e Eng. 
Ventura de Sousa (Indústria Naval).

22 de Novembro
“Transformação do Estuário do Tejo no maior centro Náutico da Europa” 
Pelo decorrer da sessão melhor teria sido titular “Debate sobre a Náutica de recreio”
Foram oradores o Eng. Gonçalves Viana (Sotavento Algarvio e Transformação do estuário do Tejo no 

maior centro náutico da Europa), Eng.ª Lucília Luís (Projetos de Marinas de Norte a Sul do Continente 
e Regiões Autónomas), Dr. Almeida Faria (Realizações e potencialidades), Eng. Marco Wallenstein 
(Que fazer para captar investimento), Engºs. Martinho Fortunato e Tiago Marcelino (Das Marinas de 
Lagos e Troia).
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Ficou patente que o sector tem inegáveis potencialidades que é preciso passar à prática, com prudência, 
apostando num marketing persistente e coordenado.

13 de Dezembro
“Rede Ferroviária Portuguesa de Bitola Europeia”
Sessão organizada conjuntamente pela Secção de Transportes e pela Secção de Ordenamento do 

Território e Ecologia sendo moderador o Almirante Balcão Reis, Presidente da Secção de Transportes.
Foram oradores: Prof. Eng. Paulino Pereira, Eng. Cabral da Silva e o Eng. Pompeu Santos, Presidente 

da Secção de Ordenamento do Território e Ecologia. 
As intervenções, com pontos de vista e defesa de soluções não totalmente coincidentes, suscitaram um 

animado período de debate, que o adiantado da hora obrigou a encerrar ainda com muitas perguntas 
pendentes.

SECÇÃO DE TURISMO - Presidente: Prof. Doutor João Martins Vieira

Durante o ano civil de 2012 A Secção de Turismo esteve envolvida nas Celebrações do Centenário do 
Turismo em Portugal 1911/2011 que tiveram o seu desfecho a 26 de Maio, em Aljustrel. Em Dezembro 
procedeu-se à eleição da mesa para 2013, tendo sido eleita por unanimidade com a seguinte composição:

Presidente- João Martins Vieira
Vice- Presidente- Ana Pereira Neto
Secretária- Maria João Pereira Neto
Vice-Secretário-Manuel Rosado Caldeira Pais 
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ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA

Professor Doutor João Pereira Neto 
Diretor 

Em 2012 a frequência da Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa (BSGL), foi de 2039 leitores, 
o que representa uma média de cerca de 185 leitores mensais. Os meses com maior afluência foram 
Janeiro, Março e Maio, respetivamente com 246, 247 e 220 leitores.

Utilizaram pela primeira vez a nossa Biblioteca 124 leitores, maioritariamente de nacionalidade 
portuguesa (cerca de 68%). Os novos leitores, com origem em países de língua oficial portuguesa 
representaram cerca de 21%, com particular destaque para o Brasil (cerca de 11 %) e Angola (cerca de 
4%). Os novos leitores europeus representaram cerca de 6,5%.

No que diz respeito aos fins das pesquisas, 25% realizavam trabalhos universitários, no âmbito de 
licenciaturas, 14% teses de mestrado e 13% teses de doutoramento. Quanto a outros objetivos, refiram-se 
as pesquisas para publicações (cerca de 23%).

Quanto às universidades frequentadas pelos novos leitores, destacaram-se a nível nacional o ISCTE, a 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a Universidade Lusófona, a 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e ainda a Faculdade de Belas Artes de Lisboa.

No que diz respeito às universidades estrangeiras, mais uma vez a diversidade foi notória, destacando-se 
as brasileiras, como a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade de 
Campinas e a Universidade de Brasília, mas também universidades americanas e europeias, nomeadamente 
a Universidade do Texas, a Universidade Forham de Nova Iorque, Universidade de Oxford e o Instituto 
de Estudos Políticos de Paris.

No que concerne aos temas de pesquisa, como habitualmente, predominaram os temas africanos e 
brasileiros, não só numa vertente histórica, mas também antropológica, literária, arquitetónica e agrícola.

Os novos leitores abrangeram uma ampla faixa etária, balizada entre os 18 e os 74 anos, sendo a média 
etária de 39 anos.

Em 2012 a base de dados informática alcançou os 43 994 registos, tendo sido realizados 3551 novos 
registos. Destes, 59% referem-se a registos analíticos, 40% a registos de monografias e 1% a publicações 
em série.

Este ano o acervo da nossa Biblioteca foi enriquecido com 530 monografias, principalmente através 
de ofertas (96%), com particular destaque para o espólio pertencente à Dr.ª Maria da Glória Firmino. 
Destaquem-se ainda as ofertas dos Drs. Braga Dias, Virgílio Coelho, Martins Vieira e Eng.º Mimoso 
Loureiro.

O acervo de publicações periódicas da BSGL, continuou também a ser enriquecido, não só com algumas 
assinaturas, mas principalmente através de acordos de permuta com o Boletim da SGL. Atualmente 
recebem-se 189 títulos, 60% dos quais editados em países estrangeiros. Existe na Biblioteca uma listagem 
atualizada destes títulos, para que os sócios em geral, e os membros das Secções e Comissões em particular, 
mais facilmente, possam tirar partido desta mais-valia, provavelmente única no País.

Quanto a pedidos de reprodução de imagens, estes foram essencialmente de documentos cartográficos, 
mas também de uma publicação periódica angolana, com vista à sua reedição. No total, foram 36 os 
processos fotográficos, que resultaram na reprodução de 379 imagens.
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Dando continuidade à colaboração da BSGL com as Secções e Comissões desta Sociedade, assim 
como com entidades externas, realizaram-se neste ano várias mostras documentais que acompanharam 
conferências, homenagens e colóquios, que a seguir se descriminam:

- Março – Conferência e apresentação do livro António José de Almeida: O Tribuno da República, 
organizada pela Secção de História da Medicina;

- Abril – Conferência sobre Urbanização em África, a pedido do Professor Doutor Óscar Soares Barata;
- Maio – Reunião Extraordinária Conjunta Portugal e Brasil na Lusofonia organizada pela Academia de 

Ciências Sociais do Ceará, Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII e pela SGL. Esta mostra foi 
comentada pelo Diretor desta Biblioteca;

- Congresso Internacional Os Franciscanos no Mundo Luso-Hispânico: História, Arte e Património, 
organizado pela Secção A Ordem de Cristo e a Expansão;

- Setembro – Sessão de homenagem ao Monsenhor Manuel Teixeira, organizado pela Comissão Asiática;
- Outubro – Sessão de homenagem ao Professor Fernando Castelo Branco, no âmbito das Jornadas da 

Memória, organizada pela Secção de História;
- Novembro – Colóquio A Etnografia na Abordagem Literária, promovida pela Secção de Etnografia;
- Homenagem à Professora Doutora Virgínia Rau, incluída no ciclo de conferências Jornadas da 

Memória, a cargo da Secção de História;
 - Conferência sobre Norton de Matos, proferida pelo Professor Doutor Pereira Neto e organizada pelas 

Secções de Antropologia e História;
- Dezembro – Colóquio Internacional organizado pela Sociedade Portuguesa de Estudos do Século 

XVIII: Percursos: Desenvolvimento dos Estudos do Século XVIII em Portugal – 1982-2012. Assistiu-se a 
uma mostra de bibliografia histórica e científica, assim como de cartografia setecentista, comentada pelo 
Diretor da Biblioteca;

- Homenagem ao Professor Catedrático João de Carvalho de Vasconcelos, organizada pela Secção de 
Agricultura;

Foram também realizadas outras mostras documentais, que decorreram por ocasião das várias visitas 
dirigidas pelo Diretor desta Biblioteca, nomeadamente grupos de escolas secundárias, universidades e 
várias associações. Destacou-se, a visita realizada em Julho, a pedido da Senhora Embaixatriz Ingrid Bloser 
Martins, durante a qual se exibiram, essencialmente, documentos sobre a Tailândia; 

Do balanço da nossa atividade, agora realizado, pode concluir-se que a BSGL continua a revelar um 
grande dinamismo, reconhecido pela grande maioria dos seus leitores.
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ACTIVIDADES DO MUSEU ETNOGRÁFICO

Professor Doutor João Pereira Neto 
Diretor 

Doutora Manuela Cantinho 
Curadora

O Museu tem vindo a desempenhar as suas funções nas diversas vertentes com regularidade. 
Destacam-se as seguintes actividades:

1.  Manuela Cantinho concluiu a pesquisa relativa ao catálogo “Memórias de um Explorador” e 
prosseguiu o estudo sobre as colecções museológicas da SGL, tendo em vista a abertura ao público 
dos espaços expositivos “Sala dos Padrões”, “Sala da Índia” e “Galeria de África”.

2. Rogério de Sousa deu continuidade ao estudo sobre o espólio egípcio da SGL. 
3. Lia Santos concluiu as tarefas de conservação curativa da colecção Henrique de Carvalho.

Exposições:

1.  Entre 15 de Maio e 31de Junho procedeu-se à montagem da exposição “Memórias de um 
Explorador: A Colecção Henrique de Carvalho da SGL”.

2.  Nesta exposição reutilizou-se e adaptou-se equipamento já existente fazendo-se restauros e 
repinturas. Criou-se ainda novo equipamento, tendo sempre em vista a sua utilização futura.

3.  O Museu participou na exposição Heroic Africans: Legendary Leaders, Iconic Sculptures, que se 
realizou no Museum Rietberg (Zurique). 

4.  Apoio à exposição de Ex-libris intitulada “60º aniversário da fundação da Academia Portuguesa 
de Ex-libris”. 

5.  Apoio à exposição fotográfica organizada pelo Comandante Ortigão Neves.
6.  Apoio à Comissão Corte Real na “Sessão de homenagem em memória do Dr. Manuel Luciano 

da Silva.”
7.  Exposição integrada nas Comemorações do Dia Nacional do Mar, comissariada pelo Sr. C/Alm. 

José Bastos Saldanha.

Palestras/Comunicações:

1.  Rogério de Sousa, “Em busca da imortalidade: rituais funerários e a vida no Além”, FLUL, 
Outubro 2012.

2.  Rogério de Sousa, “Cidades do culto solar: Heliópolis, Tebas e Amarna”, FLUL, Dezembro de 
2012.

3.  Rogério de Sousa, “Arte & Ciência: Duas culturas?” na Casa-Museu Abel Salazar, no dia 18 de 
Maio de 2012. 

4.  Rogério de Sousa, “Senhores da Vida: os sarcófagos no antigo Egipto» integrado no do ciclo de 
conferências «O núcleo egípcio da Universidade do Porto”, 8 de Março de 2012. 

Publicações:

CANTINHO, Manuela, 2012, “I - In Memoriam”, Memórias de um Explorador: a colecção Henrique 
de Carvalho da SGL, SGL, Lisboa, pp. 15-160.
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CANTINHO, Manuela, “Catálogo”, Memórias de um Explorador: A Colecção Henrique de Carvalho 
da SGL, SGL, Lisboa, pp. 161-190.

SOUSA, Rogério, “O portal dos sacerdotes»: uma leitura compreensiva do espólio de Bab el-Gassus”, 
Cadmo 21 (2011), pp. 79-100. (saiu em 2012) 

SOUSA, Rogério, “O ataúde de uma mulher anónima proveniente de Bab el Gassus (a.4)”, L. Araújo, 
J. Sales (ed.), Actas do IV Congresso Ibérico de Egiptologia, Lisboa, 2012, pp. 1114-1124

SOUSA, Rogério, Em busca da imortalidade no Antigo Egipto, Editora Ésquilo, Lisboa, 2012.

Visitas: 

Têm-se realizado visitas guiadas ao Museu da SGL, mediante marcação prévia.

Outras actividades:

O museu tem participado nos vários eventos realizados na SGL, dentro e fora do horário normal 
de serviço, incluindo alguns fins-de-semana. Os eventos realizados na Sala Portugal, nomeadamente 
espectáculos, conferências ou lançamento de livros, levantam alguns problemas de segurança tais como, 
instalação de bandas impressas, placards, sistemas de audiovisual, recolha de imagem fixa e móvel, 
iluminação etc.. Para o efeito, a SGL desenvolveu um conjunto de normas e formulários que visam 
contratualizar procedimentos, com as entidades que alugam os diversos espaços da SGL, de modo a 
garantir as condições de segurança das suas instalações e colecções, nomeadamente no que se refere ao uso 
condicionado de certos instrumentos musicais, fontes de iluminação ou de determinados equipamentos.  

Neste sentido passou a ser necessário coordenar com os responsáveis das organizações e com os 
técnicos os limites das acções, assegurando a protecção do património da SGL. Esta coordenação passa 
pelo preenchimento de formulários e termos de responsabilidade, que permitem o cumprimento das 
regras em vigor. Destacamos:

-  Colocação da iluminação ou outro equipamento à distância de segurança dos objectos, vitrinas ou 
mobiliário.

-  Colocação das bandas, cartazes grandes anúncios ou qualquer tipo de informação, sem amarração 
que danifique os elementos arquitectónicos da sala.

-  Controle de decibéis e não autorização de instrumentos com forte vibração, nomeadamente 
membranofones e baterias.

-  Condicionada a recolha de imagens fixas ou em movimento, não sendo autorizados os planos 
médios com aspectos definidos das vitrinas e seus objectos, nem grandes planos ou pormenores 
destes. 

-  Na Sala Portugal não é autorizada a manipulação ou deslocação de objectos do museu senão por 
funcionários da SGL.

-  No caso do número da assistência na 1ª galeria ser elevado (congressos, espectáculos ), o limite 
de aproximação das vitrinas é controlado e protegido fisicamente por elementos de segurança 
contratados pelos próprios organizadores, mas sempre com a presença de pessoal da SGL.  

- Durante os eventos não é autorizado o acesso de público à 2ª e 3ª galeria. 

Laboratório Digital /Estúdio de Fotografia / Design Gráfico 

Deu-se continuidade à cobertura fotográfica de vários acontecimentos realizados na SGL, bem como 
aos pedidos solicitados à Biblioteca e ao Museu, a considerar:

1 – Actividades organizadas pelas Secções, Comissões e a Direcção da SGL.
2 –  Cerca de 380 reproduções fotográficas e digitais compreendendo (cartografia, livros e reservados),  
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encomendadas na Biblioteca da SGL. Tarefa que contribui para o enriquecimento do arquivo 
documental bem como para resultados financeiros, que no ano em apreço atingiram o valor de 9.554€.

3 –  Cobertura e acompanhamento fotográfico de várias actividades da SGL, entre as quais as 
exposições.

4 -  Execução e reprodução de imagens de diversos objectos do museu, tendo em vista dar resposta a 
pedidos nacionais e internacionais: publicação em catálogos, livros e teses. 

5 -  Concepção gráfica e acompanhamento editorial das publicações da SGL, nomeadamente do seu 
Boletim (paginação, edição electrónica e tratamento de imagem).

6 -  Execução e reprodução de imagens para o catálogo “Memórias de um Explorador: Colecção 
Henrique de Carvalho da SGL”.

 7 -  Concepção gráfica e acompanhamento editorial do catálogo “Memórias de um Explorador: 
Colecção Henrique de Carvalho da SGL”, obra com 283 p.

8 -  Concepção gráfica e montagem da exposição “Memórias de um Explorador: Colecção Henrique 
de Carvalho da SGL”.

9 -  Acompanhamento e orientação das diversas realizações efectuadas nas salas da SGL, nomeadamente 
gravações de vários acontecimentos (filmes, discos, programas de estações de TV, reportagens, 
etc.).

10 -  A Fototeca tem dado ainda continuidade ao levantamento dos conteúdos fotográficos, limpeza, 
digitalização e acondicionamento das espécies. 

Oferta de fotografias

Foi oferecida, pela Senhora D. Elisabete Costa da Silva Rocha, uma colecção de 19 fotografias em 
papel p/b e sépia que intitulámos “Colecção Reboredo e Silva”.

O Dr. João Carlos Gomes Pais Monteiro, sócio nº 19256, ofereceu uma reprodução impressa em 
papel fotográfico HP, que documenta uma missa campal realizada em Lourenço Marques, comemorativa 
do 1.º raid Lisboa-Lourenço Marques em 1928.  

Projecto FCT/POCI/HEC/60706: A Colecção Henrique de Carvalho - Património 
Museológico e construção de saberes nos finais do séc. XIX (EXPLORA).

Investigador Responsável: Manuela Cantinho 

O estudo e divulgação do espólio documental e das colecções museológicas recolhidas pelo explorador 
Henrique de Carvalho na Lunda entre 1884 e 1888, dispersas por diferentes instituições, constituíram 
o objecto deste projecto. 

Os conjuntos documentais e artefactuais, que resultaram desta Expedição ao Muatiânvua, integram 
um dos núcleos patrimoniais mais representativos da evolução da antropologia e da museologia no 
nosso país durante as duas últimas décadas do séc. XIX. 

Com este trabalho demos início a um ciclo expositivo sobre diferentes núcleos patrimoniais, a 
realizar posteriormente no âmbito de outros projectos. Núcleos esses, que ilustram no seu conjunto a 
diversidade de contextos de recolha que nortearam a constituição do acervo etnográfico extra-ocidental 
do Museu da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL). Essas colecções - recolhidas por exploradores, 
missionários, comerciantes, sócios correspondentes, militares ou governadores - evidenciam as políticas 
científicas e expositivas do nosso país, nas quais a SGL teve um papel determinante.
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Uma vez concluída a componente de investigação e inventariação, procedemos à sua divulgação, 
através das seguintes componentes:

1.  Realização da exposição “A Colecção Henrique de Carvalho: Memórias de um Explorador”, cuja 
inauguração teve lugar no dia 29 de Junho de 2012. (Fig. 6 a 11).  Na exposição, mostraram- 
-se alguns documentos, mapas, fotografias, folhas de herbário e objectos de diversas instituições 
– nomeadamente do Arquivo Histórico Ultramarino, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 
Biblioteca Nacional de Portugal, Museu do Colégio Militar de Lisboa, Museu da Ciência da 
Universidade de Coimbra e Sociedade de Geografia de Lisboa -, que constituíram a preparação e o 
resultado desta importante expedição científica.

O número de visitantes registado foi cerca de 1000 - nacionais e estrangeiros. À entrada da zona 
expositiva (Sala Algarve) foi colocado um livro branco, convidando os visitantes a registarem a 
sua opinião sobre o evento. Apraz-nos informar que 99% são extremamente elogiosas, algumas 
mesmo de grande enaltecimento à SGL. No âmbito desta divulgação importa salientar as notícias 
publicadas pelas revistas Expresso (Fig. 4) e National Geographic (Fig. 5).

2. Edição de dois cartazes, anunciando a exposição e o lançamento do catálogo (Fig. 1 e 3).
3. Divulgação no Site da SGL: http://www.socgeografialisboa.pt/
4.  Realização do encontro “Memórias de um Explorador” no dia 29 de Junho de 2012 (Fig. 30 a 34), 

com a apresentação das seguintes comunicações:
•  Doutora Beatrix Heintze, “Casamentos políticos na África centro-ocidental. As averiguações de 

Henrique de Carvalho (1884-1888)” 
• Doutor Philip Havik, “No País do Novo Deus: as andanças de Henrique Carvalho na Guiné” 
•  Doutora Ana Martins, “Política colonial, produção científica e a construção da identidade 

portuguesa (finais do séc. XIX)” 
•  Prof. Doutor Henrique Coutinho Gouveia & Mestre Luís Pequito Antunes, “Distâncias e 

Proximidades: Museologia dos Espaços africanos lusófonos em Finais do Século XIX e princípios 
de Novecentos” 

• Prof. Doutora Manuela Cantinho, “A Colecção Henrique de Carvalho da SGL” 
•  Prof. Doutor Jorge Paiva, “Sisenando Marques e Júlio Henriques: a colecção de plantas angolanas 

no Herbário da Universidade de Coimbra” 
• Mestre Lia Jorge, “Conservação e Restauro da Colecção Henrique de Carvalho” 
•  Mestre Rosário Martins & Dra. Arminda Miranda, “Colecções e coleccionadores na Universidade 

de Coimbra: Aerofones angolanos” 
5.  Publicação do catálogo “A Colecção Henrique de Carvalho: Memórias de um Explorador” 

(Fig. 2). A cerimónia de apresentação da obra, a cargo do Sr. Prof. Dr. Guilherme Oliveira Martins, 
teve lugar na Sala Portugal no dia 24 de Setembro de 2012 (Fig. 12 a 14 ).

http://www.socgeografialisboa.pt/
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Fig. 1 - Cartaz do anúncio da exposição (52x78).
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Fig. 3 - Anúncio do lançamento  
do catálogo (30x70).

Fig. 2 - Catálogo da exposição 
(30x24,5).
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Fig. 4 e 5 - Artigos publicados nas revistas do Jornal “Expresso” (n.º2096), de Dezembro 
de 2012 e da “National Geographic” (vol. 12, n.º 140), de Novembro de 2012.
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Fig. 6 - O Presidente da SGL, 
Prof. Eng.º Luís Aires de Barros, 

proferindo o discurso na sessão 
de inauguração da exposição. 
Na tribuna estão ainda, à sua 
direita o Secretário perpétuo, 

Prof. Doutor João Pereira Neto, 
e o adido cultural da Embaixada 
de Angola Dr. Estêvão Alberto. 
À sua esquerda, o MajGeneral 

Hugo Eugénio dos Reis Borges 
director da Direcção de História 
e Cultura Militar e  o Presidente 

da CPLP, Eng. Domingos 
Simões Pereira.

Fig. 7 - A comissária científica 
da exposição e do catálogo, 

Doutora Manuela Cantinho,  
a apresentar o projecto.

Fig. 8 - Um aspecto  
da assistência.
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Fig. 9 - A Doutora  
Manuela Cantinho  
a apresentar a exposição às 
personalidades convidadas.

Fig. 10 - Um aspecto  
dos visitantes no dia  
da inauguração.

Fig. 11 - Da esquerda para  
a direita o Presidente da SGL, 
Prof. Eng.º Luís Aires de  
Barros, a Dr. Ana Neto em  
representação da ESCOM  
uma das entidades  
patrocinadoras do catálogo  
e da exposição), a comissária  
da exposição Doutora  
Manuela Cantinho e o  
Secretário perpétuo da SGL,  
Prof. Doutor João Pereira 
Neto, durante a inauguração.
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Fig. 12 - O Prof. Dr.  
Guilherme de Oliveira Martins 
a apresentar o catálogo, durante 

a sessão do seu lançamento. 

Fig. 13 - A comissária  
científica Doutora Manuela 

Cantinho no uso da palavra, 
durante a sessão de  

lançamento do catálogo.

Fig. 14 - A responsável do 
projecto fazendo uma visita 

guiada à exposição, no dia do  
lançamento do catálogo.  
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Fig. 15 - Um aspecto do início  
da exposição.

Fig. 16 - Outro aspecto do início  
da exposição.

Fig. 17 - Aspecto do núcleo relativo  
ao itinerário da Expedição.
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Fig. 20 - Aspecto da exposição.

Fig. 18 - Outro aspecto  
da exposição.

Fig. 19 - Paineis dos  
sectores da meteorologia  

e da etnografia.
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Fig. 21 - Uma das  
vitrinas da exposição.  

Fig. 22 - Vitrina com  
três estatuetas Kongo.

Fig. 23 - Vitrina com  
uma cabaça luboco.
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Fig. 26 - Um visitante  
“acompanhado” do seu bebé. 

Fig. 24 - Um aspecto da  
intervenção de limpeza do 
adorno de cabeça cajinga.

Fig. 25 - Vitrina com  
os adornos de cabeça  

ibeinhe e cajinga.
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Fig. 27 - Grupo de alunos 
duma Escola durante 
a visita à exposição. 

Fig. 28 - A comissária  
cientifica durante uma  
visita guiada.

Fig. 29 - Visita de alunos  
de mestrado do ISCTE.
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ENCONTRO “MEMÓRIAS DE UM EXPLORADOR”
PROGRAMA

Manhã
09:30h –  Sessão de Abertura 

Prof. Engenheiro Luís Aires Barros 
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa 
Moderadora – Investigadora Coordenadora Maria Emília Madeira Santos

10:00h –  Casamentos políticos na África centro-ocidental.  
As averiguações de Henrique de Carvalho (1884-1888) 
Doutora Beatrix Heintze (Alemanha)

10:30h –  No País do Novo Deus: as andanças de Henrique Carvalho na Guiné 
Doutor Philip Havik (IICT)

11:00h –  Política colonial, produção científica e a construção da identidade portuguesa (finais do séc. XIX) 
Doutora Ana Martins (IICT)

11:30h – Intervalo
Moderador – Prof. Doutor João Pereira Neto
Secretário Perpetuo da SGL/Director do Museu
11:45h –  Distâncias e Proximidades: Museologia dos Espaços africanos lusófonos em Finais do Século 

XIX e princípios de Novecentos 
Professor Doutor Henrique Coutinho Gouveia 
Mestre Luís Pequito Antunes e Mestre Alberto Damas

12:15h –  Henrique de Carvalho (1843-1909): um patriota cosmopolita 
Doutora Maria João Cabrita (CEHUM/FCT)

12:45h – Debate
13:00h – Almoço

Tarde
Moderador – Doutor Carlos Almeida (IICT)
15:00h –  A Colecção Henrique de Carvalho da SGL 

Doutora Manuela Cantinho (SGL)
15:30h –  Sisenando Marques e Júlio Henriques: a colecção de plantas angolanas  

no Herbário da Universidade de Coimbra 
Doutora Fátima Sale, (Museu da Ciência/UC) 
Doutora Teresa Gonçalves (Museu da Ciência/UC) 
Mestre Natacha Perpétuo (Museu da Ciência/UC)

16:00h –  Conservação e Restauro de uma Colecção 
Mestre Lia Jorge (SGL)

16:30h – Intervalo
16:45h –  Colecções e coleccionadores na Universidade de Coimbra: Aerofones angolanos 

Mestre Rosário Martins (Museu da Ciência/UC) 
Dra. Arminda Miranda (Museu da Ciência/UC)

17:15h – Debate
17:45h –  Sessão de Encerramento 

Prof. Engenheiro Luís Aires Barros 
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa
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Fig. 30 - O Presidente  
da SGL, Prof. Eng. Luís 
Aires de Barros, na sessão de 
abertura do encontro. Ao 
seu lado direito a Doutora 
Manuela Cantinho e à sua 
esquerda o Doutor Carlos 
Almeida (IICT).

Fig. 31 - A Doutora  
Manuela Cantinho  
a apresentar a sua  
comunicação.

Fig. 32 - A Doutora  
Paula Tavares no uso  
da palavra. Na mesa estão  
ainda o moderador do painel, 
Doutor Carlos Almeida 
(IICT), e a Mestre Lia Jorge 
(SGL) que apresentou  
uma comunicação  
sobre o seu trabalho de  
restauro da colecção  
Henrique de Carvalho. 
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Fig. 35 - Actuação  
do Quarteto do Exército  

no dia da inauguração.

Fig. 33 - A convidada  
Doutora Beatrix Heintze  

(Alemanha) segunda à  
esquerda, no uso da palavra.  

Na mesa estão ainda da  
esquerda para a direita a  

Doutora Ana Cristina (IICT)  
a Investigadora Coord.  

Maria Emília Madeira Santos 
e o Doutor Philip Havik 

(IICT).

Fig. 34 - A Mestre Rosário 
Martins e a Drª Arminda 

Miranda do Museu  
da Ciência (UC) a apresentar  

a sua comunicação.
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FICHA TÉCNICA DO CATÁLOGO E DA EXPOSIÇÃO








