1. Considerações Gerais
Prezados Consócios
Em 2017 deram-se passos importantes na vida da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) no
sentido da consolidação da sua vida financeira e ainda na melhoria das condições do seu
funcionamento e prestação de serviços aos sócios e público em geral.
No que diz respeito à melhoria da sua vida financeira há dois factos relevantes. O primeiro decorre
do protocolo SGL-CLESI que possibilita que aquela Instituição, ao longo de 2017, tenha contribuído
com o apoio mecenático de 120.000€ permitindo o pagamento da renda da nossa sede. O segundo
caso decorre da publicação da Lei 42/2017 de 14 de Junho que abre perspectivas interessantes não só
quanto à possibilidade de a SGL poder recorrer ao apoio financeiro de entidades terceiras para a
realização de actividades sócio-culturais diversas, como permite aos municípios a adoção do direito
de cessão da posição contratual do arrendatário para uso não habitacional de imoveis credenciados de
acordo com os critérios da Lei 42/2017 (artigo 7).
Nos termos da Lei 42/2017 de 14 de Junho já foram apresentados à Câmara Municipal de Lisboa os
documentos requeridos para que seja reconhecido o interesse histórico e cultual da SGL.
Aguardamos a resolução do pedido.
Passo igualmente importante foi a abertura ao público, em 10 de Novembro p.p. do Museu
Etnográfico e Histórico da SGL.
Este facto só é possível pela entrega total dos nossos colaboradores ao trabalho de preparação das
colecções para exposição, restauro de muitos dos artefactos, modificações relevantes nos espaços
usados, etc... Do largo número de participantes nestes trabalhos, devem realçar-se a Doutora Manuela
Cantinho, Curadora do Museu e o Sócio Carlos Ladeira que pôs todo o seu saber e dedicação ao
serviço de esta tarefa, embora em estado de saúde muito delicado. O Museu abriu a 10 de Novembro
sempre com a sua presença durante os trabalhos preparatórios. Deixou-nos a 25 de Novembro! Muito
lhe ficamos a dever.
Em 10 de Novembro realizámos uma Sessão Solene Comemorativa dos 142 anos da fundação da
SGL e dos 120 anos da inauguração da bela Sala Portugal. Nessa ocasião homenageámos o Prof.
Adriano Moreira, presidente honorário da SGL. Foi-lhe atribuída a Medalha de Honra “como alta
distinção e singular homenagem, de reconhecimento e de aplauso social por assinalados serviços à
Ciências, à Nação Portuguesa e à Sociedade de Geografia”.
Foram inúmeras as actividades sócio-culturais realizadas durante 2017, aliás referidas em pormenor
nas páginas que se seguem. Referiremos algumas de maior realce.
O Ciclo de Conferências “Europa - presente e futuro” iniciou-se em 16 de Janeiro com as
intervenções dos Profs. Viriato Soromenho e Ricardo Pais Mamede e encerrou a 12 de Dezembro
com a conferência do Prof. Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros que dissertou sobre “O
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que significa participar ativamente no debate europeu”. Este conjunto de conferências será
oportunamente publicado, mais uma vez com o patrocínio da Delegação em Portugal da Comissão
Europeia.
A Secção de História da Medicina com a colaboração da Academia das Ciências de Lisboa e da
Ordem dos Médicos promoveu uma Sessão Pública de Homenagem ao Prof. Doutor Daniel Serrão
que foi presidida pelo Senhor Presidente da República, Presidente de Honra da nossa Sociedade.
Teve particular interesse o Congresso Internacional “Os Carmelitas no Mundo Luso-Hispânico:
História, Arte e Património”.
Devem referir-se as “Comemorações dos 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha que
decorreram durante 2 dias. A conferência de abertura foi proferida pela Profa. Maria Calado.
Intervieram 12 oradores oriundos de Universidades nacionais e estrangeiros.
Foram realizadas Sessões de Homenagem pelos 200 anos do nascimento de Silva Porto e pelos 500
anos do nascimento do Padre Manuel da Nóbrega.
Foi muito importante e visitada a Exposição e o Colóquio “O Médico em África: a outra face da
medicina portuguesa no Século XX”, organizada pela Secção de História da Medicina com o apoio
do Museu Militar de Elvas e de inúmeros sócios que facultaram espólio que foi exposto.
A Exposição esteve patente ao público durante 15 dias e foi visitada por cerca de 500 pessoas.
A Secção de Arqueologia em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa com o Olissipo Fórum
organizou um ciclo sessões públicas sobre a Arqueologia da região lisboeta.
A Secção de Ciências Militares realizou um ciclo de conferências sobre temas que interessam à
Defesa Nacional tais como Cibersegurança e Ciberdefesa.
A Comissão Asiática promoveu um Ciclo de Conferências com duplo objectivo: por um lado dar voz
às principais fundações (Gulbenkian, Oriente e Jorge Alvares) que têm tido e têm, ainda hoje, forte
acção cultural nos países asiáticos onde a presença portuguesa foi e é relevante e por outro lado
referir e comentar as nossas relações em países como o Vietnam, o Japão, a Coreia do Sul, a China,
em especial Macau.
Ao longo do ano fomos sendo privados do convívio cordial de vários dos nossos sócios pela
venerável lei da vida. Prestando as minhas homenagens a todos eles, seja-me permitido recordar o
Dr. Mário Soares que durante dez anos foi nosso Presidente de Honra, título que é inerente,
estatutariamente, ao cargo de Chefe de Estado.
Perdi alguns amigos de longa data: António Monteiro Alves, Mário Ruivo, Ilídio do Amaral, Eduardo
Ferrugento Gonçalves e Armando Lencastre.
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2. CONFERÊNCIAS E OUTROS ACTOS PÚBLICOS
JANEIRO
9 - Conferência “Olinda, a mais portuguesa das cidades brasileiras - Património da Humanidade,
UNESCO – 1982”, promovida pela Secção da Ordem de Cristo e a Expansão. Foi orador o Doutor
Plínio dos Santos Filho.
10 - Conferência “Nos 190 Anos da 'Dona Branca' de Almeida Garrett (1826-2016) ”, promovida
pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Embaixador Dr. Fernando Ramos
Machado.
12 - Conferência - “Mouros e Cristãos no Ocidente do Al-Ândalus no contexto tardo-romano de Stª.
Vitória do Ameixial”, promovida pela Secção de Estudos Luso-Árabes. Foi orador Dr. José Luís
Martins de Matos.
16 - Ciclo de Conferências “Europa – presente e futuro” promovido pela Comissão Europeia e em
colaboração com a Comissão de Relações Internacionais. Foram oradores os Profs. Doutores Viriato
Soromenho Marques e Ricardo Pais Mamede com o tema “O renascimento dos populismos na
Europa”.
24 - Conferência “Contribuição ao estudo da "FAMÌLIA ABARCA" no tardo-medievo ibérico. Sua
fixação em Tavira”, promovida pela Comissão Côrte-Real. Foi orador o Prof. Doutor José Manuel
Martins Ferreira Coelho.
26 - Conferência “A Medicina Portuguesa na primeira década do século XX”, promovida Secção de
História da Medicina. Foi orador Dr. António José Barros Veloso.
26 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta
Contemporânea” promovido pela Secção de Arqueologia em colaboração com o Olisipo Fórum. Foi
orador o Dr. Jorge Freire, com o tema “Carta arqueológica náutica e subaquática do Concelho de
Cascais”.
30 - Seminário do Mar dedicado à “Opção Estratégica Atlântica de Portugal”, promovido pela
Secção de Geografia dos Oceanos. Foi oradora a Mestre Marisa Fernandes com o tema “O Triângulo
Estratégico Português”.
30 - Conferência "How to do things with Art? Creative culture and the social context", promovida
pela Comissão Asiática. Foi orador o Prof. Dr. Hiroshi Yoshioka.
FEVEREIRO
1 - Conferência - “Pedro Nunes e a Projecção Cilíndrica Conforme”, promovido pela Secção
Geografia Matemática e Cartografia. Foi orador o Prof. João Casaca.
2 - Seminário “Testemunhos de Amizade entre Portugal e o Vietname desde o Século XVII",
promovido pela Comissão Asiática. Vários oradores.
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2 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea”
promovido pela Secção de Arqueologia em colaboração com o Olisipo Fórum. Foi orador o José
Bettencourt com o tema “Navios e madeiras na zona ribeirinha: a construção naval e o porto de
Lisboa na época moderna”.
8 - Conferência "Turkey: On the road to East or West?" promovida pela Comissão de Relações
Internacionais. Será orador o Diplomata da Turquia Hassan Aygün.
14 - Conferência “A Falerística e o Carnaval de Dusseldorf - Desmistificação ou Enriquecimento de
uma Ciência”, promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Dr. Vítor
Escudero.
15 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta
Contemporânea” promovido pela Secção de Arqueologia em colaboração com o Olisipo Fórum. Foi
oradora a Dra. Ana Caessa, com o tema “A Epigrafia de Lisboa: o Estado da Questão”.
16 - Ciclo de Conferências “Europa – presente e futuro” promovido pela Comissão Europeia. Foi
orador o Prof. Doutor Augusto Mateus, com o tema “Caminhos para Portugal numa Europa em
dificuldade e num mundo em acelerada mudança”.
16 - Lançamento do Livro “O Pintor Catalão - Lluís i Busquets em Portugal”, da autoria do sócio
José Fernando Reis Oliveira. A apresentação ficou a cargo do Prof. João Pereira Neto.
17 - Conferência “Camões e Gândavo - uma admiração reciproca”, promovida pela Secção Luís de
Camões. Foi orador o Dr. João Abel da Fonseca.
20 - Conferência “As Arquitecturas modernas e a reabilitação urbana em Portugal”, promovida pela
Secção de Estudos do Património”. Vários oradores.
20 - Seminário do Mar dedicado à “Opção Estratégica Atlântica de Portugal”, promovido pela
Secção de Geografia dos Oceanos. Foi oradora a Doutora Cristina Brito com o tema “Monstra
Marina: Perceções europeias sobre grandes animais marinhos na História do Atlântico”.
21 - Sessão Comemorativa do “4º Centenário da morte de Diogo do Couto”, promovida pela SGL e
pela AICP. Foram oradores: Embaixador António Coimbra Martins - “O Terceiro Soldado Prático”,
Arquitecto Kol de Carvalho - “A Goa de Diogo do Couto” e o Comandante Mendes Quinto - “Os
Fumos da Índia e a salvação do Império, segundo Diogo do Couto”.
22 - Conferência “Investigação do Mar no IPMA - Estratégia e meios. O navio de investigação "Mar
Portugal", promovida pela Secção de Transportes. Foram oradores Dr. Nuno Lourenço (Conselho de
Administração do IPMA) e o Eng. António Pires Carocho.
23 - Conferência “Deambulando por Lisboa Medieval e seus Hospitais”, promovida pela Secção de
História da Medicina. Foi oradora a Drª Cristina Moisão.
23 - Sessão de Homenagem a Isabel Bandeira de Mello (Rilvas), promovida pelo Instituto
Bartolomeu de Gusmão (SHIP).
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MARÇO
2 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea”
promovido pela Secção de Arqueologia em colaboração com o Olisipo Fórum. Foi oradora a Doutora
Ana Cristina Martins, com o tema “A Real Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos
Portugueses e a salvaguarda patrimonial”.
4 - Jornada “Memórias de Fragateiros”, promovida pela Associação da Marinha do Tejo.
6 - Conferência “O Grupo Abreu: 175 anos ao serviço do turismo em Portugal”, promovida Secção
de Turismo. Foram oradores: Prof. Joao Martins Vieira e Dr. Artur Abreu.
7 - Visita ao Museu Arqueológico do Carmo, no âmbito do Ciclo de Conferências “Lisboa
Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea” promovido pela Secção de
Arqueologia em colaboração com o Olisipo Fórum.
8 - Conferência “O jihadismo e o fundamentalismo radicais: visões prospectivas”, promovida pela
Comissão de Relações Internacionais. Foram oradores: Embaixador Henriques da Silva, Coronel
Lemos Pires e o Dr Braga Pires.
9 - Conferência "A Fundação Calouste Gulbenkian e o Oriente", promovida pela Comissão Asiática.
Foi orador o Dr. Artur Santos Silva.
10 - Almoço-debate "Governance, Compliance e Competências dos Novos Líderes", promovido pela
Secção de Jurisprudência. Foi orador o Dr. Carlos Sezoes.
14 - Conferência "Reinterpretação genealógica da obra de José Jardim: As alfândegas - fidalgas
figueirenses d'outrora", promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o
Dr. José Filipe Menéndez.
14 - Ciclo Conferência “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea”
promovido pelas Secções de Arqueologia e de Estudos do Património e em colaboração com o
Olisipo Fórum. Foi oradora a Doutora Ana Cristina Martins com o tema “Comissão dos Monumentos
Nacionais (1882), arqueologia e Lisboa”.
15 - Ciclo de Conferências Encontros ERA, “O Fosso-átrio do Carrascal 2 (Porto Torrão, Ferreira
do Alentejo): um caso particular nas práticas funerárias calcolíticas” promovido pela Secção de
Arqueologia. Foram oradores os António Valera, Marina Lourenço.
16 - Conferência “Inscrições Petrográficas, na Nova Escócia, atribuíveis aos Corte-Reais?”,
promovida pela Comissão Côrte-Real. Foram oradores os Engs. José Mattos e Silva e António
Mattos e Silva.
22 - Conferência “A problemática do Transporte Ferroviário urbano e suburbano (metropolitano,
comboio, elétricos). O caso de Lisboa”, promovida pela Secção de Transportes. Foram oradores:
Prof. Jorge Paulino Pereira e Engº. Fernando Santos e Silva.
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24 - Conferência “Turismo e Sustentabilidade”, promovida pela Secção de Turismo. Foi orador o
Prof. Dr. Sérgio Guerreiro.
29 - Conferência “A génese da cartografia náutica medieval”, promovida pela Secção de Geografia,
Matemática e Cartografia. Foi orador o Cte. Joaquim Alves Gaspar.
30 - Conferência “O desafio sanitário nas naus da carreira da Índia”, promovida Secção de História
da Medicina. Foi orador João Menezes Cordeiro.
Abril
3 - Conferência “Espécies Exóticas: Impactos da Dimensão Atlântica do Mar Português”,
promovida pela Secção de Geografia dos Oceanos. Foi oradora a Doutora Paula Chainho.
5 - Conferência “A Ana Aeroportos de Portugal - Presente e Futuro”, promovida pela Secção de
Transportes. Foi orador o Dr. Jorge Ponce de Leão.
5 - Ciclo de Conferências “Europa - presente e futuro”, promovida pela Comissão Europeia. Foi
orador o Dr. Paulo Almeida com o tema “A Europa na Encruzilhada: 60 anos depois, entre a paralisia
e o recomeço”.
6 - Conferência “A Fundação Oriente e a Ásia”, promovida pela Comissão Asiática. Foi orador o Dr.
Carlos Monjardino.
6 - Ciclo Conferência “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea”
promovido pela Secção de Arqueologia e em colaboração com o Olisipo Fórum. Foi orador o Dr.
António Marques com o tema “Arqueologia em Lisboa: Memória e Futuro”.
11 - VI Seminário Internacional de Faleristica da SGL, promovida pela Secção de Genealogia,
Heráldica e Faleristica e pela Secção de Estudos do Património com o apoio da Divisão de Hist.Cult.
da GNR, com o tema “História, memória e Identidade: Homenagem à Guarda Nacional Republicana.
11 - Ciclo Conferência “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea”
promovido pela Secção de Arqueologia e em colaboração com o Olisipo Fórum. Foram oradores:
Fernando Real e Clementino Amaro com o tema “Estruturação dos serviços de arqueologia e
intervenções em meio urbano”.
18 - Ciclo de Conferências “Europa - presente e futuro”, promovida pela Comissão Europeia. Foi
orador o Prof. Doutor António Barreto com o tema “A Europa na Encruzilhada: um novo capítulo”.
19 - Conferência “Lugares interditos: os bairros pericentrais autoproduzidos de Maputo”, promovida
pela Comissão Africana. Foi oradora a Doutora Sílvia Jorge.
20 - Conferência “De Leiria a Angola - Relato Manuscrito de uma Viagem a África (1897-1898) ”,
promovida pela Comissão de Migrações.
20 - Conferência “João Álvares Fagundes - Um Homem dos Descobrimentos”, promovida pela
Comissão Côrte-Real. Foi orador o Eng. João Senos da Fonseca.
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20 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta
Contemporânea” promovido pela Secção de Arqueologia em colaboração com o Olisipo Fórum. Foi
orador o Dr. Jorge Custódio, com o tema “Arqueologia Industrial em Lisboa: problemas e
perspectivas recentes”.
26 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta
Contemporânea” promovido pela Secção de Arqueologia. Foram oradores: Marta Macedo e Inês
Mendes da Silva com o tema “O porto da praia de Santos”.
27 - Conferência “O germinar da Oftalmologia em Portugal”, promovida pela Secção de História da
Medicina. Foi orador o Dr. Fernando Bívar.
27 - Ciclo de Conferências “Europa - presente e futuro”, promovida pela Comissão Europeia. Foi
orador o Dr. Paulo Rangel com o tema “A Deseuropa: europa, Paleo-Europa e Arqui-Europa”.
Maio
2 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea”
promovido pela Secção de Arqueologia em colaboração com o Olisipo Fórum. Foi orador o Dr.
Alexandre Sarrazola, com o tema “Papel das empresas na arqueologia urbana”.
4 - Conferência “A Fundação Jorge Alvares e o Oriente”, promovida pela Comissão Asiática.
Oradores: Gen. Garcia Leandro e Eng. Alexandra Costa Gomes.
8 - Conferência “O teste da Coreia do Norte - atores, forças e opções”, promovido pela Comissão de
Relações Internacionais. Foi orador o Doutor Luís Leitão Tomé.
9 - Sessão evocativa Dia da Europa, promovida pela Comissão Europeia. Foram oradores: Prof.
Adriano Moreira “O Credo Europeu” e o Prof. João Carlos Espada “O Milagre Europeu: uma cultura
comum sem pleno comum”.
9 - Conferência “Ascendência e Descendência de Fernanda de Castro”, promovida pela Secção de
Genealogia, Heráldica e Falerística. Oradores: Dona Madalena Ferreira Jordão e Comendador
Ernesto Ferreira Jordão.
10 - Conferência “Primeiro mapa que se conhece da superfície lunar, feito no século XVII, por Van
Langren”, promovido pela Secção de Geografia, Matemática e Cartografia. Foi orador o Cte. António
Costa Canas.
10 - Conferência “A Metamorfose da Industria em Portugal”, promovida pela Secção da Indústria.
Foi orador o Dr. João Vasconcelos.
15 - Conferência “Biotecnologia Marinha: soluções inspiradas na natureza para uma sociedade mais
sustentável”, promovida pela Secção de Geografia dos Oceanos. Foi oradora a Doutora Romana
Santos.
15 - Seminário “Controvérsias e conflitos nos tempos modernos e contemporâneos (Europa, Asia,
América), promovido pelas Secção de Artes e Literaturas. Vários oradores.
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16 - Conferência “Aroeira 3 e as jazidas arqueológicas do Almonda: um crânio humano do
Plistocénico Médio e o seu contexto”, promovida pela Secção de Arqueologia. Foi orador o Prof.
Joao Zilhão.
17 - Filme e Debate sobre “Handpas - Mãos do Passado”, promovido pela Secção de Arqueologia,
sobre o tema “Regressar à Pré-História para desvendar a mensagem das paleolíticas”.
22 - Ciclo de Conferências “Europa - presente e futuro”, promovida pela Comissão Europeia. Foi
orador o Comissário Carlos Moedas com o tema “Sessenta anos de União: as crises da Europa ou a
Europa em crise?”.
23 - Lançamento do livro “Descida do Amazonas - caminho de Pedro Teixeira” da autoria de
António Carrelhas.
23 - Conferência Internacional “Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao
Terrorismo”, promovida pela Secção de Jurisprudência. Vários oradores.
23 - Conferência “Pirataria no Transporte Marítimo”, promovido pela Secção de Transporte. Foram
oradores: Alm. Gouveia e Melo e Dra. Alexandra Böhm-Amolly.
24 - Conferência “O Futuro dos Nossos Mares”, promovido pela Secção de Geografia dos Oceanos.
Oradores: Alm. José Bastos Saldanha e Dr. Francisco Espregueira Mendes.
24 - Conferência “Regulamento Geral de Protecção de Dados. O Futuro é já amanhã”, promovida
pela Secção de Jurisprudência. Vários oradores.
24 - Colóquio “Dar Voz à Diáspora Portuguesa. Perspetiva Diacrónica dos Mecanismos de Diálogo”
Promovido pela Comissão de Migrações. Vários oradores.
25 - Conferência “O Hospital de Todos-os-Santos” promovida pela Secção de História da Medicina.
Oradoras: Dra. Anastasia Mestrinho Salgado e Profa. Doutora Margarida Ataíde.
26 - Conferência “Re-Velando Os Lusíadas”, promovida pela Secção Luís de Camões. Foi orador o
Embaixador Abel de Lacerda Botelho.
29 - Conferência “O terrorismo enquanto principal ameaça, na atualidade, à comunidade
internacional. Quais as suas origens? Qual a sua finalidade?”, promovida pela Secção de Ciências
Militares. Foi orador o Embaixador António Martins da Cruz.
29 - Conferência “Revisitar a vida e obra de Jerónimo Corte-Real (c.1530?-1588)”, promovida pela
Comissão Côrte-Real. Orador Dr. Eurico Gomes Dias.
29 - Conferência “A Dimensão Atlântica da Demografia Portuguesa”, promovida pela Secção de
Geografia dos Oceanos. Foi oradora a Profa. Doutora Teresa Rodrigues.
30 e 31 - Seminário “Fragmentos de Arqueologia de Lisboa - Meios, vias e Trajectos...Entrar e sair
de Lisboa”, promovida pela Secção de Arqueologia.
31 - Lançamento do Livro “Angola - African Peace” da autoria do sócio TCor. Luís Bernardino,
apresentada pelos Gen. José Luiz Pinto Ramalho e TGen. Miguel Domingos Júnior.
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Junho
2 -Seminário “Portugal-Coreia: Passado e Presente”, promovida pela Comissão Asiática. Vários
oradores.
5 - Conferência A Perspectivas Portuguesas do Islão Xiita nos Alvores da Construção do Estado da
Índia”, promovido pela Secção de História. Foi oradora a Profa. Doutora Alexandra Pelúcia.
5 - Conferência “Shakespeare por música”, promovida pela Secção de Artes e Literatura. Orador:
Dr. Joel Costa.
7 - Conferência “A influência das culturas nacionais no Comercio Internacional”, promovida pela
Secção de Economia. Orador: Prof. Doutor Luis Brites Pereira.
8 - Conferência “A crise geopolítica no Espaço Euro-Atlântico: que papel para a Alemanha?”,
promovida pela Comissão de Relações Internacionais. Oradora: Prof. Doutora Patricia Daehnhardt.
9 - Conferência “O nosso Oceano, nosso futuro - a opção estratégica Atlântica de Portugal”,
promovida pela Secção de Geografia dos Oceanos. Oradores: CAlm. José Bastos Saldanha e Prof.
Cat. Henrique Cabral.
9 - Conferência “A Arquitectura e o Urbanismo Moderno em Angola e Moçambique”, promovida
pela Secção de estudos do Património. Vários oradores.
19 - Conferência “Identidade, Cultura Portuguesa - A importância da Língua na Defesa Nacional”,
promovida pela Secção de Ciências Militares. Foi orador o Dr. Guilherme Waldemar Pereira
d’Oliveira Martins.
19 - Tertúlia de Encerramento do Seminário “Opção Estratégica Atlântica de Portugal”, promovida
pela Secção de Geografia dos Oceanos.
21 - Conferência “O terrorismo enquanto principal ameaça, na atualidade, à comunidade
internacional. O papel das Forças Armadas na estratégia de contra insurreição”, promovida pela
Secção de Ciências Militares. Foi orador o Cor. Nuno Barreto de Lemos Pires.
21 - Conferência “La compagnia Guadagni di Firenzi e suoi intermediari nel porto di Lisbona
(secolo XVI)”, promovida pela Secção de Artes e Literatura. Oradora: Professora Doutora
Maddalena Cultrera.
23 - Conferência “As Plantas na Obra Lírica de Camões”, promovida pela Secção Luís de Camões.
Orador: Prof. Doutor Jorge Paiva.
23 - Conferência “A Ópera na Escola”, promovida pela Secção de Instrução Pública. Orador: Sr.
Carlos Otero.
26 - Conferência “As Secções Nacionais Portuguesas do Instituto Internacional de Ciências
Administrativas: o Papel da Sociedade de Geografia de Lisboa”, promovido pela Secção de
Administração Pública. Orador: Doutor Nuno Ivo Gonçalves.

11

27 - Sessão de Homenagem ao Prof. Daniel Serrão, promovida pela Secção de História da
Medicina. Foi presidida pelo Sr. Presidente da República e oradores os Profs. Doutores Walter
Osswald e Carlos Costa.
28 - Ciclo de Conferências “Europa - presente e futuro”, promovido pela Comissão Europeia. Foi
orador o Dr. Guilherme d’Oliveira Martins com o tema “A Língua Portuguesa, a Europa e a
Globalização”.
Julho
5 - Ciclo de Conferências “Europa - presente e futuro” promovido pela Comissão Europeia. Foi
orador o Prof. Doutor José Filipe Pinto com o tema “A União Europeia face às dinâmicas
populistas”.
6 - Conferência “A Política externa de Donald Trump no novo contexto internacional”, promovida
pela Comissão Americana. Foi orador o Prof. Doutor Vasco Rato.
10 - Ciclo de Conferências “Cibersegurança e Ciberdefesa”, promovido pela Comissão Europeia.
Foi orador o Prof. Henrique Dinis com o tema “As dimensões de um espaço desconhecido”.
12 - Conferência “Línguas africanas, “guias-intérpretes” e as guerras portuguesas em África (196174) ”, promovida pela Comissão Africana. Foi orador o Mestre Carlos Pestana.
13 - Conferência “A Estatística na Emergência da Psiquiatria Portuguesa do Século XIX”,
promovida pela Secção de História da Medicina. Orador: Prof. Doutor José Nuno Borja Santos.
14 - Conferência “A Fundação Casa de Macau e o Oriente”, promovida pela Comissão Asiática.
Oradores: Dr. Jorge Rangel e Dr. Mário Matos dos Santos.
17 - Sessão Conjunta com a Academia Portuguesa da História sobre “Tricentenário da Batalha
Naval do Cabo Matapão. 1717-2017” promovida pela Secção de História e Secção de Estudos LusoÁrabes”. Foram oradores: Profa. Ana Leal de Faria e Cte. José António Rodrigues Pereira.
18 - Conferência “Das investigações do passado ao rigor do presente”, promovida pela Comissão
Côrte-Real. Foi orador o Prof. Doutor José Manuel Martins Ferreira.
19 a 22 de Julho - Congresso Internacional “Os Carmelitas no Mundo Luso-Hispânico - História,
Arte e Património”, promovido pela Secção da Ordem de Cristo e a Expansão. Vários oradores.
Setembro
14 - Conferência “A participação da China na Grande Guerra - Um Desafio Geopolítico”,
promovido pela Comissão Asiática. Orador: Doutor Luís Cunha.
20 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta
Contemporânea” promovido pela Secção de Arqueologia. Oradores: Nuno Neto, Raquel Santos, com
o tema “Ocupação romana em Lisboa - novos dados”.
21 - Ciclo de Conferências “Europa – presente e futuro” promovido pela Comissão Europeia e em
colaboração. Foi orador o Dr. Vitor Bento com o tema “A Europa: Tempo de Mudança”.
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22, 23 e 24 - Seminário Cultural “Saber Popular em Torno da Mobilidade”, promovido pela
Comissão de Migrações. Este Seminário foi realizado no Hotel Vila Galé em Tavira.
25 - Conferência “Judeus portugueses no porto de Livorno. Entre o quotidiano e o comércio
internacional (séc. XVII) ”, promovido pela Secção de Artes e Literatura. Oradora: Profa. Doutora
Susana Bastos Mateus.
26 - Ciclo de Conferências “A Cultura e a Defesa Nacional”, promovido pela Secção de Ciências
Militares. Foi orador o TCor. João Brandão Ferreira com o tema: “A Importância da Cultura
Portuguesa na Defesa Nacional”.
27 - Conferência “A importância dos Sistemas Aeroespaciais e de Defesa na afirmação de
Soberania”, promovida pela Secção de Transportes. Foi orador o Eng. Sérgio Barbedo.
Outubro
2 - Ciclo de Conferências “Cibersegurança e Ciberdefesa”, promovido pela Comissão Europeia. Foi
orador o C/Alm. António Gameiro Marques com o tema “O papel do dirigente na sensibilização para
uma cultura de Segurança”.
9 - Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, promovida pela Secção de Geografia dos
Oceanos. Vários oradores.
10 - Conferências “Inovações tecnológicas e a Segurança no mar” e “Locais de refúgio e a sua
importância para a Navegação”, promovidas pela Secção de Transportes. Foram oradores os
Comandantes Temes de Oliveira e António Ferreira Canas.
11 - 1º Fórum de Discussão “Depósitos arqueológicos: património ou lixo?” promovido pela Secção
de Arqueologia. Vários oradores.
12 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta
Contemporânea” promovido pela Secção de Arqueologia e em colaboração com o Olisipo Fórum.
Oradores: José Pedro Henriques e Vanessa Filipe, com o tema “O Neolítico Antigo no Bairro Alto: a
ocupação na Rua dos Mouros”.
12 - Conferência “Itália, a Europa e o problema da imigração nos últimos 20 anos”, promovida pelas
Comissões de Relações Internacionais e Europeia. Foi orador o Prof. Mário Losano.
13 - Conferência “A Galeria dos Vice-Reis e Governadores da Índia Portuguesa. Estudo
multidisciplinar para uma nova interpretação da colecção”, promovida pela Secção de Estudos do
Património em colaboração com Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Oradora: Dra. Teresa
Teves Reis.
12 - Sessão evocativa dos 200 anos da morte de Gomes Freire de Andrade, promovida pela sua
Secção de História. Foram oradores: Dr. João Abel da Fonseca – “Breves apontamentos biográficos
sobre Gomes Freire de Andrade” e o Doutor Daniel Estudante Protásio – “José Liberato, Paladino de
Gomes Freire de Andrade”.
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16 - Conferência “O casamento da Infanta D. Beatriz nos portos de Lisboa e de Nice (Piemont 1521)”, promovido pela Secção de Artes e Literatura. Oradora: Profa. Carla Alferes Pinto.
17 - Conferência - “A CPLP e o seu potencial interesse para Portugal”, promovida pela Secção de
Ciências Militares. Orador: TCor. Luís Falcão Escorrega.
17 - Sessão de abertura do Ano Académico 2017/2018, promovido pela Secção de Genealogia,
Heráldica e Falerística. Foi orador o Prof. Cat. Rolf Nagel com o tema “O Significado e a
Importância da Heráldica”.
18 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta
Contemporânea” promovido pela Secção de Arqueologia e em colaboração com o Olisipo Fórum.
Oradora: Ana Vale com o tema “Rossio: do Período Romano ao Terramoto de 1755”.
18 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta
Contemporânea” promovido pela Secção de Arqueologia. Oradora: Mónica Ponce com o tema “O
Sítio dos Lagares: intermitências da morte”.
18 - Sessão Inaugural das Comemorações dos 150 Anos do Nascimento de Camilo Pessanha,
promovidas pela sua Comissão Asiática. Serão oradores o Senhor Ministro da Cultura e a Prof.ª
Doutora Maria Calado, Presidente do Centro Nacional de Cultura.
19 - Sessão de Homenagem “200 anos do nascimento de Silva Porto”, promovida pelo Comissão
Africana. Foi orador o Senhor Prof. Doutor Nuno Canas Mendes com o tema: Da "gente da casa" ao
"silvo da locomotiva": Silva Porto entre dois Mundos.
20 - International AGE Workshop 2017 - GENDER AND CHANGE IN ARCHAEOLOGY,
promovido pela Secção de Arqueologia. Vários oradores.
24 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta
Contemporânea” promovido pela Secção de Arqueologia e em colaboração com o Olisipo Fórum.
Oradores: Claudia R. Manso e Catarina Garcia com o tema “Evolução da Ribeira Velha (séc. XVIXX)”.
24 - Sessão de Homenagem “500 anos do nascimento Do Padre Manuel da Nóbrega”. Oradores:
Profa. Doutora Madalena Larcher - “Manuel da Nóbrega nos horizontes intelectuais do seu tempo” e
Padre Doutor António Trigueiros, sj - " O P. Manuel da Nóbrega e as "coisas" das Terras do Brasil 500 anos do seu nascimento.
26 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta
Contemporânea” promovido pela Secção de Arqueologia e em colaboração com o Olisipo Fórum.
Oradores: Nuno Neto, Paulo Rebelo e Ricardo Ávila Ribeiro com o tema “Os antigos Armazéns
Sommer, a evolução de um espaço: resultados da campanha de 2014 e 2015”.
27 - Conferência “A poética das Listas em João de Barros e Camões no Catálogo dos Reis”,
promovido pela Secção Luís de Camões. Foi orador o Prof. Doutor Segurado e Campos.
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28 - Inauguração da Exposição “O Médico em África - a outra face da Medicina Portuguesa no
Século XX”, promovida pela Secção de História da Medicina. Vários oradores.
28 - Conferência “A História da Escola de Enfermagem de Artur Ravara através do seu arquivo”,
promovida pela Secção de História da Medicina. Foi orada a Mestre Leandra Vasconcelos.
30 - Conferência “Uma imagem vale mais que mil palavras”, promovida pela Secção de Geografia
Matemática e Cartografia. Orador: Prof. Luís Ribeiro.
Novembro
2 - Ciclo de Conferências “Europa – presente e futuro” promovido pela Comissão Europeia Foi
orador o Prof. Doutor Poiares Maduro com o tema “A Transformação da politica e o Futuro da
Europa”.
3 - Conferência “Apontamentos sobre as intervenções de António Ferrão na SGL (1911-1940)”,
promovida pela Comissão Côrte-Real. Orador: Doutor Daniel Protásio.
8 - Conferência “A Itália na Casa Lisboeta dos séculos XVI-XVII: reflexões sobre cultura material a
partir dos dados arqueológicos”, promovida pela Secção de Artes e Literatura. Oradores: André
Teixeira e Rodrigo Banha da Silva.
9 e 10 - Colóquio Internacional “O património digital em contexto ibérico: Entre a prática e a
crítica” promovido pelas Secções de Arqueologia e de Estudos do Património. Vários oradores.
10 - Sessão de Homenagem ao nosso Presidente Honorário Prof. Doutor Adriano Moreira por
ocasião dos 142 anos da fundação da Sociedade. Foi entregue ao homenageado a Medalha de Honra
da SGL.
13 - Ciclo de Conferências “Sítios e materiais: (re)leituras e (re)interpretações” promovido pela
Secção de Arqueologia. Foram oradores: António Carlos Carela, Indre Zalaite, anne-France Maurer,
Cristina Dias, Ana Maria Silva e Vaughan Grimes com o tema “Mobilidade e Centros de agregação
comunitária na Pré-História Recente; resultados (intermédios) de uma abordagem isotópica aos
Perdigões.
14 - Conferência “Fidelidade ao Rei e à Pátria 1823”, promovida pela Secção de Genealogia,
Heráldica e Falerística. Orador: Eng. António Forjaz Trigueiros.
15 - Conferência “Comunicação na Solidariedade”, promovida pela Secção de Ciências da
Comunicação. Foi oradora a Dra. Carolina Varela.
16 - Conferência “Dictionary of Toponyms of Armenia and Adjacent Regions - a Herculean Task",
promovida pelas Secções de Estudos do Património e de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi
orador o Prof. Vahé Barsegian.
16 - Jornada Comemorativa Dia Nacional do Mar, promovido pela Secção de Geografia dos
Oceanos. Vários oradores.
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17 - Conferência “Património Azulejar do Exército em Portugal: História e Cultura Militar”
promovida pela Secção de História. Foi orador o Doutor Augusto Moutinho Borges.
17 - Conferencia “A historicidade da presença de Camões em Macau”, promovida pela Secção Luís
de Camões. Foi orador o Dr. Eduardo Ribeiro.
20 - Conferência “A Perspectiva do Direito do Mar”, promovida pela Secção de Geografia dos
Oceanos. Foi orador o Prof. Januário da Costa Gomes.
21 - Ciclo de Conferências “Europa - presente e futuro”, promovido pela Comissão Europeia. Foi
orador o Dr. Vítor Martins.
21 - Colóquio “Explorar Informação Geográfica” promovido pela Secção de Geografia Matemática e
Cartografia. Vários oradores.
23 - Conferência “Na peugada de Henrique Senna Fernandes”, promovido pela Comissão Asiática.
Foi orador o Eng. António Estácio.
23 - Conferência “O papel das Forças Armadas na luta contra o terrorismo no território nacional”,
promovido pela Secção de Ciências Militares. Foi orador o TGen. Manuel Vizela Cardoso.
23 - Seminário ‘0 TURISMO NA VALORIZAÇÃO DO HOMEM - Uma abordagem
transdisciplinar’, promovido organizado pela Secção de Etnografia em colaboração com as Secções
de Arqueologia, Artes e Literatura, Estudos do Património, e de Turismo. Vários oradores.
27 - Conferência “Ponto de situação sobre os desenvolvimentos obtidos nas reuniões do Grupo de
Trabalho informal criado para o estudo do tema “Actividade Marítima – Qualificações e
Certificação”, promovido pela Secção de Transportes. Foi orador o Cte. Orlando Temes de Oliveira.
28 - Conferência “Mobilidade Forçada e Solidariedades”, promovido pela Comissão de Migrações.
Vários oradores.
29 - Conferência: - "Numância: História, Memória e Identidade", promovida pelas Secções de
Estudos do Património, Arqueologia e Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o
Dr. Amálio de Marichalar, Conde de Ripalda.
29 - Conferência “Razões impeditivas da plena afirmação e funcionamento da CPLP”, promovida
pela Secção de Ciências Militares. Foi orador o Embaixador Seixas da Costa.
30 - Conferência “A arquitectura da cura: os sanatórios para a tuberculose em Portugal (18501970)”, promovida pela Secção de História da Medicina. Orador: Arq. José Avelãs Nunes.
30 - Inauguração da Exposição do Escultor Grego Nikos Floros, promovida pela Secção
de Genealogia, Heráldica e Falerística.
Dezembro
4 - Ciclo de Conferências “FUTURISMO(S)” organizado no âmbito do Protocolo SGL/ICEA,
com a colaboração da Secção de Artes e Literatura da SGL. Vários oradores.
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7 - Sessão Académica Comemorativa do 30 Aniversário da Secção de Genealogia, Heráldica e
Falerística. Programa: Homenagem aos Fundadores. Conferência "Um episódio da guerra civil - A
entrada dos guerrilhas em Loulé em 24 de Julho de 1833", pelo Arquitecto Segismundo Ramires
Pinto.
12 - Ciclo de Conferências “Europa – presente e futuro” promovido pela Comissão Europeia. Foi
orador o Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros Prof. Doutor Augusto Santos Silva com o tema
“O que significa participar ativamente no debate europeu?”.
12 - Conferência "A PEDRA de DIGHTON”- Discussões Temáticas” com Senos da Fonseca;
Patrícia Moreno; José e António Mattos e Silva, promovida pela Comissão Côrte-Real.
14 - Conferência “O BUPi e a Informação Cadastral Simplificada. A Transformação Digital ao
Serviço do Conhecimento do Território”, promovida pela Secção de Ordenamento do Território e
Ambiente. Oradora: Doutora Sofia Carvalho.
14 - Conferência “Voluntariado: realidade e problemática”, promovida pela Secção de Solidariedade
e Política Social. Oradora: Dra. Maria Dulce Simões.
15 - Conferência “Cassiano Branco: Arquivo, Vida e Obra”, promovida pela Secção de História. Foi
orador o Dr. Paulo Batista.
15 - Evocação do Senhor Engenheiro Eurico de Ataíde Malafaia e apresentação do livro de
Memórias da SGL n.º 18, "Colóquio Comemorativo dos 35 Anos da Secção Luís de Camões e de
Homenagem à Senhora Professora Maria Isabel Rebelo Gonçalves".
18 - Conferência “Desafios dos EUA”, promovida pela Comissão Americana. Foram oradores: Dr.
Patrick Siegler-Lathrop e o Prof. Costa e Silva. Foi lançada Memória nº 19 da SGL subordinada ao
tema "A América e a Inovação: desafios estratégicos no contexto internacional".
19 - Tertúlia “Como avaliar a intervenção pública no mar”, promovido pela Secção de Geografia dos
Oceanos. Este evento integrou-se no 3.º ciclo de conferências do Seminário do Mar dedicado a “20
Anos de Políticas Públicas”.
3. BOLETIM
Diretor: Prof. Doutor João Pereira Neto
Está preparado para edição no Arquivo Digital da SGL o volume correspondente a 2016. Far-seá uma edição limitada em papel para cumprimento de compromissos de permuta com revistas estrangeiras e para satisfação de assinaturas em carteira.
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4. COMISSÕES GERAIS E SECÇÕES PROFISSIONAIS
Regista-se a atividade destes órgãos institucionais com base nos relatórios apresentados pelos
respetivos presidentes.
4.1 - Comissão Africana
Presidente: Prof. Doutora Sónia Infante Girão Frias Piepoli
Em reunião realizada no dia 26 de Janeiro na sala de convívio da Sociedade de Geografia de Lisboa
(SGL), tiveram lugar as eleições da Comissão, tendo sido reeleitos a presidente e o vice-presidente e
eleito o secretário:
Presidente: Prof. Doutora Sónia Frias
Vice-Presidente: Doutor José Manuel de Braga Dias
Secretária: Mestre Afonso Vaz Pinto
Atividades realizadas em 2017 no âmbito da Comissão Africana
1. Conferências Nacionais
No seguimento dos trabalhos anualmente realizados no âmbito da Comissão Africana, realizaram-se
neste ano de 2017 as seguintes conferências:
 12 de Julho - “Línguas africanas, “guias-intérpretes” e as guerras portuguesas em África
(1961 – 74) ". Foi orador o Mestre Carlos Pestana do Pädagogische Hochschule, Berna.
 19 de Outubro - Sessão de Homenagem “200 anos do nascimento de Silva Porto”, com a
conferência intitulada: Da "gente da casa" ao "silvo da locomotiva": Silva Porto entre dois
Mundos. Foi orador o Senhor Prof. Doutor Nuno Canas Mendes
4.2. Comissão Americana
Presidente: Prof. Doutor António Rebelo de Sousa
1. A 9 de Maio de 2017, o Exmo. Senhor Professor Doutor Luís Aires-Barros convidou o
responsável pela elaboração do presente Relatório para assumir a Presidência da Comissão
Americana da Sociedade de Geografia de Lisboa, convite esse que foi aceite.
2. Foi, na oportunidade, acordado que a sobredita Comissão deveria contribuir para o estudo e
livre debate das questões atinentes à importância estratégica do Continente Americano, no
contexto internacional, procurando-se dar um particular destaque a Portugal e ao conjunto de
Países quer integram a CPLP (relevância do Continente Americano e, em particular, dos EUA
e do Brasil para Portugal e para o conjunto dos Países da C.P.L.P.).
3. Ficou, desde logo, assente que a Comissão procuraria promover duas Conferências e a
publicação de um livro subordinado ao tema “A América e a Inovação: Desafios Estratégicos,
no Contexto Internacional”, ainda em 2017.
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4. Em 18 de Maio de 2017, realizou-se a primeira reunião da Comissão Americana já com a
eleição do signatário do presente Relatório para Presidente da mesma, tendo sido aprovados
novos membros, com destaque para os Professores Doutores Mário Caldeira Dias, Jorge Rio
Cardoso e Francisco Pavia, bem como para a Mestre Alice Feiteira e Dr. Manuel Brito.
5. A 6 de Junho de 2017, realizou-se uma Conferência subordinada ao tema “A Política Externa
de Donald Trump no novo contexto internacional”, com a participação do Professor Doutor
Vasco Rato, Presidente da FLAD – Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.
6. A 21 de Setembro e a 23 de Novembro do corrente ano, realizaram-se almoços de trabalho
com o Professor Doutor Luís Aires-Barros tendo em vista a preparação de uma Conferência,
bem como a análise do conteúdo do livro a publicar por iniciativa da Comissão americana.
7. A 15 de Novembro do corrente ano, realizou-se nova reunião da Comissão Americana, na
qual se procedeu à aprovação da realização de uma conferência, em 18/12/2017, sobre os
“Desafios dos EUA”, como também a publicação de um livro.
8. A 18 de Dezembro de 2017, realizou-se uma Conferência subordinada ao tema “Os Desafios
dos EUA”, com a participação de Patrick Siegler-Lathrop, Vice-Presidente do American Club
of Lisbon, e do Professor Doutor António Costa e Silva, CEO da Partex.
Na mesma oportunidade, procedeu-se ao lançamento do livro ”A América e a Inovação:
Desafios Estratégicos no Contexto Internacional”, o qual contou com a participação de Carlos
Moedas, Vasco Rato, Mário Caldeira Dias, Jorge Rio Cardoso, José Caleia Rodrigues e de
António Rebelo de Sousa.
São estes os aspectos essenciais a salientar na actividade desenvolvida pela Comissão
Americana da Sociedade de Geografia de Lisboa, no decurso do ano de 2017, sendo certo que a
nova Presidência só iniciou o exercício das suas funções em Maio do referido ano.
4.3. Comissão Asiática:
Presidente: Arquiteto Eduardo Kol de Carvalho
Janeiro – Eleição da Mesa da Comissão Asiática e aprovação do programa de actividades.
A mesa da Comissão Asiática foi eleita em 10 de Janeiro e ficou constituída pelos sócios:
Presidente – Eduardo Kol de Carvalho, arq.
Vice-Presidente – Celina Veiga de Oliveira, dra.
Secretária – Ana Prosérpio, dra.
Vice-Secretário - Carlos Piteira, prof.dr.
Conferência “A situação presente e os desafios dos festivais regionais no Japão”, pelo Prof. Dr.
Hiroshi Yoshioka, Universidade de Quioto (30.01.17) – 61 presenças.
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Fevereiro – Seminário “Testemunhos de Amizade entre Portugal e o Vietname desde o Século XVII”:
"Amizade Portugal-Vietname", pela Presidente da NamPor, Associação de Amizade PortugalVietname, Dra. Thuy Tien de Oliveira; Curta metragem sobre o Vietname apresentada pelo VicePresidente da NamPor, Dr. Henrique Kim Bui; Conferência "João da Cruz e o bronze na Cochinchina
no séc. XVII", pelo Dr. M. Lê Nam Trung Hieu (Faculty of History, Hue Uni's College of Science).
Em inglês; Conferência "O espírito universal das lendas vietnamitas", pela Dra. Margarida MullerPereira (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa); Conferência "O reconhecimento científico
e histórico de Francisco de Pina, S.J., como o pai da língua vietnamita", pelo Doutor Tran Duc Anh
Son, (Sub-director do Danang Institute for Socio-Economic Development). Em inglês; Conferência
"2017 Ano de Francisco de Pina: o lusitanizante do Quoc Ngu (língua vietnamita)", pela Dra. Thuy
Tien Nguyen de Oliveira (NamPor). Apresentação da exposição de fotografia Olhares Cruzados, dos
Dr. João Taborda e Mestre Pham Quân e apresentação pelo Dr. Mário Marcão (02.02.17) – 54
presenças.
Março – Conferência “A Fundação Calouste Gulbenkian e o Oriente”, pelo Dr. Artur Santos Silva,
Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian (09.03.17) – 55
presenças.
Abril – Conferência “A Fundação Oriente e a Ásia”, pelo Dr. Carlos Monjardino, Presidente do
Conselho de Administração da Fundação Oriente (06.04.17) – 29 presenças.
Maio – Conferência “A Fundação Jorge Álvares e o Oriente”, pelo Gen. Garcia Leandro, Presidente
da Fundação Jorge Álvares e Engª. Alexandra Costa Gomes, Curadora da FJA (04.05.17) – 60
participantes.
Junho – Seminário “Portugal e a Coreia do Sul; Relações bilaterais nos nossos dias”:Comunicação,
“Pyongyanologia”, pelo Dr. Luís Mah (ISEG); Comunicação, “Visitantes Portugueses à Coreia”, pelo
Prof. Byung-goo Kang; Comunicação, “Relações Económicas Portugal / Coreia do Sul –
Oportunidades de Negócio para as Empresas Portuguesas”, pela Dra. Maria José Alvarenga (AICEP)
(02.06.17) – 28 participantes.
Julho – Conferência “A Fundação Casa de Macau e o Oriente”, pelos Dr. Jorge Rangel, Presidente da
FCM e Dr. Mário Matos dos Santos, Director Executivo (07.07.17) – 40 participantes.
Setembro – Conferência “A Participação da China na Grande Guerra – Um desafio Geopolítico”,
pelo Doutor Luís Cunha (ISCSP), (14.09.17) – (24 participantes).
Outubro – “Evocação de Camilo Pessanha”, seminário evocativo do poeta nos 150 anos do
nascimento com coordenação da Dra. Celina Veiga de Oliveira com o alto patrocínio do Ministério da
Cultura e a colaboração do Centro Nacional de Cultura, Centro de Estudos Comparatistas,
Associação Wenceslau de Moraes, Fundação Jorge Álvares, Fundação Casa de Macau, Museu
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Nacional de Machado de Castro, Universidade de Macau, Fundação Oriente, (18 ~ 20.10.17) –
90+38+43=171 participantes.
Quarta-feira, 18 de Outubro, 17h15 – Inauguração da exposição de cartazes preparados pela
Associação Wenceslau de Moraes.
17h30 – Sessão inaugural sob a presidência do Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa.
Discurso do Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Professor Catedrático, Luís AiresBarros.
Discurso do Dr. Fernando Pinto do Amaral em representação do Ministro da Cultura.
18h00 – Conferência inaugural “Os Itinerários de Camilo Pessanha”, pela Prof.ª Doutora Maria
Calado, Presidente do Centro Nacional de Cultura.
18h45 – Lançamento da edição especial de Clepsydra de Camilo Pessanha, através de lai-sis, com
design de Rui de Carvalho, pela Fundação Casa de Macau.
Declamação de poesia de Camilo Pessanha por Maria do Céu Guerra.
Apresentação da exposição bibliográfica preparada pela Biblioteca da SGL.
19h00 – Encerramento dos trabalhos.
Quinta-feira, 19 de Outubro
10h00 – Abertura da sessão pelo Presidente da Comissão Asiática da SGL
Breves palavras do Presidente da CA/SGL.
10h05~10h25 – Comunicação “Camilo Pessanha e o seu (não-)lugar no Orpheu”, pelo Doutor Bruno
Béu.
10h30~10h50 – Comunicação “Camilo Pessanha e o apelo estético do Extremo-Oriente: a recepção
da arte, da língua e da literatura chinesas”, pela Doutora Catarina Nunes de Almeida.
10h55~11h15 – Comunicação “Camilo Pessanha - o ritmo como imagem”, pela Doutora Ana Chora.
11h20~11h40 – Comunicação “Camilo Pessanha, uma personalidade multímoda”, pelo Doutor
Daniel Pires.
11h45~12h05 - Comunicação “A Doação de Camilo Pessanha no acervo do MNMC”, pela Dra. Ana
Baltazar Alcoforado, Directora do Museu Nacional de Machado de Castro.
12h10~12h30 – Debate
12h50~14h00 – Intervalo para almoço
14h00 – Sessão presidida pela Vice-presidente da CA/SGL
Breves palavras da Vice-presidente da CA/SGL.
14h05~14h25 – Comunicação “Camilo Pessanha - Um Educador Épico-Ético”, pela Prof.ª Doutora
Maria Antónia Jardim, investigadora do CLEPUL.
14h30~14h50 – Comunicação "Camilo Pessanha revisitado em Macau", pelo Mestre António Aresta.
14h55~15h15 – Comunicação “Camilo Pessanha e Wenceslau de Moraes”, pelo Dr. Pedro Barreiros,
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Presidente da Associação Wenceslau de Moraes.
15h20~15h40 – Comunicação “Camilo Pessanha: artista sinólogo”, pela Prof. Doutora Ana Cristina
Alves.
15h45~16h05 – Debate
16h05~16h30 – Intervalo
16h30 – Sessão presidida pelo Presidente da SGL.
Breves palavras do Presidente da SGL.
16h35~17h05 – Conferência de encerramento “Camilo Pessanha, Wenceslau de Moraes e o
exotismo”, pelo Prof. Doutor Paulo Franchetti (Brasil).
17h10~17h40 – Conferência de encerramento “Camilo Pessanha - jurista em Macau”, pela Dr.ª
Celina Veiga de Oliveira, Vice-presidente da CA/SGL.
17h45~18h15 – Conferência de encerramento “Camilo Pessanha e a China”, pelo Prof. Doutor Yao
Jingming (Universidade de Macau).
18h20~18h40 – Debate
18h45 – Encerramento dos trabalhos.
Museu do Oriente (
17h30 – Visita guiada à exposição do espólio Camilo Pessanha (20.11.17).
Instituto D. António Ferreira Gomes, Palacete Villar D'Allen, Porto (09.11.17) – Participantes.
15h00 – Abertura pelo Director da Direcção Regional da Cultura do Norte, Doutor António Ponte.
15h15 – Intervenções do Director do Instituto D. António Ferreira Gomes, do Director da Fundação
da Casa de Macau e da Vice-Presidente da Comissão Asiática da SGL, respectivamente Professor
Doutor Armando Coelho, Dr. Mário Matos e Dra. Celina Veiga de Oliveira.
15h30 – Apresentação do livro sobre Camilo Pessanha: O Pincel na mão dos símbolos e da Jóia de
Pessanha: Claves de Lua e Sol, pela Professora Doutora Maria Antónia Jardim
15h50 – Comunicação da Professora Doutora Isabel Ponce de Leão
16h10 – Comunicação da Dr.ª Celina Veiga de Oliveira
16h30 – Comunicação do Dr. Pedro Barreiros
17h00 – Tempo livre para apreciar a exposição de cartazes sobre Camilo Pessanha.
18h00 – Encerramento da sessão com a leitura de poemas de Camilo Pessanha pela Directora do
Jornal Artes Entre as Letras, Dr.ª Nassalete Miranda.
Novembro – Conferência, “Na peugada de Henrique Senna Fernandes”, pelo Eng. António Estácio
(23.11.17) – 20 participantes.
Dezembro – Conferência, “Blessed Diogo de Carvalho, S.J., a Portuguese Jesuit in Vietnam and
Japan” pelo Arq. Eduardo Kol Carvalho, Presidente da Comissão Asiática da Sociedade de Geografia
de Lisboa no International Workshop on the Relations Between Vietname and Portugal : The Past and
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the Present, Hue University of Sciences, Vietname, com apoio da Fundação Oriente (15.12.17) – 150
participantes
Reuniões ordinárias da Comissão Asiática – 10 de Janeiro, 7 de Março, 29 de Maio, 11 de Setembro.
4.4. Comissão de Migrações
Presidente: Professora Doutora Maria Beatriz Rocha da Trindade
Pela exposição que se segue são indicadas, por ordem cronológica as principais iniciativas tomadas
pela atual Comissão de Migrações, da Sociedade de Geografia de Lisboa. Nelas estão inseridas
decisões de caráter processual e as que respeitam a atividades de natureza cultural. Assim:
7 de fevereiro de 2017 - Proposta de alteração do nome Comissão de Emigração para Comissão de
Migrações, aprovada na Assembleia Geral Ordinária da SGL.
6 de março de 2017 – Reunião da Comissão de Migrações.
21 de março de 2017 – Reunião entre Prof. Eng. Luís Aires-Barros, Prof.ª Doutora Maria Beatriz
Rocha-Trindade e Dra. Manuela Aguiar enquanto representante da direção AEMM (Associação
Mulher Migrante), para programação do Colóquio "Dar Voz à Diáspora Portuguesa".
24 de abril de 2017 – Proposta da Dra. Aida Baptista para sócia da Sociedade de Lisboa
04 de maio de 2017 – Apresentação ao Presidente da SGL de uma proposta de realização do
Seminário "Saber Popular em Torno da Mobilidade" a ter lugar em Tavira.
Iniciativas Culturais
20 de abril de 2017 – Encontro: "Apontamentos – Uma Viagem a África 1897-1898" (Sala Adriano
Moreira, 17h00)
24 de maio de 2017 – Colóquio: "Dar Voz à Diáspora Portuguesa - Perspetiva Diacrónica dos
Mecanismos de Diálogo", organização conjunta desenvolvida em colaboração com a Associação de
Estudos Mulher Migrante/ AEMM (Sala Adriano Moreira)
22 a 24 de setembro de 2017 – Seminário Cultural: "Saber Popular em Torno da Mobilidade",
realizado em Tavira, organização conjunta com a Associação Internacional de Paremiologia/ AIPIAP.
O Encontro realizado no Hotel Vila Galé foi patrocinado pelo Município de Tavira.
28 de novembro de 2017 – Colóquio: "Mobilidade Forçada e Solidariedades", organização
conjunta com o Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais/ CEMRI
Antes das Sessões públicas acima enunciadas foram realizados, a título informal, almoços com
participação alargada, que envolveram não só os elementos da Comissão de Migrações, como os
oradores intervenientes e alguns convidados. Estas reuniões proporcionaram o conhecimento
recíproco entre participantes, o que conduziu a uma vantajosa e mais intensa interação entre os
presentes.
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Importa referir a modificação do título desta Comissão, mudança justificada com o propósito de fazer
corresponder a designação atual à nova configuração do fenómeno migratório. Para além disso os
membros da Comissão gostariam de dar especial relevo à articulação que a mesma tem conseguido
fazer com instituições de indubitável prestígio.
Ainda o facto de uma das Sessões se ter efetivado em Tavira, após anuência superior, com o apoio da
Presidência desse Município.
Para o ano de 2018 encontram-se já previstas diversas iniciativas, que se descrevem de seguida.
Agendamento para 2018
Com data definida
29 de janeiro de 2018 – Colóquio: "Jornalismo para a Paz no Contexto da Mobilidade", a cargo
do sócio Dr. António Pacheco
21 de fevereiro de 2018 – Colóquio: "Enologia – Mobilidade e Turismo", a cargo da sócia Prof.ª
Doutora Ana Cristina Pereira Neto
Em data a definir
(?) março – "As Migrações entre a Região Autónoma da Madeira e a Venezuela", a cargo do Dr.
José Manuel de Braga Dias
(?) abril – "A Propósito da Livre Circulação no Espaço Europeu" – Dr. Manuel Malheiros
(?) maio, junho – "Falar Imigrês", Prof. Doutor João Magueijo
Anexos
Anexo 1 – Ata n.º 90 – Assembleia Geral Ordinária (SGL), de 7 de fevereiro de 2017
Anexo 2 - CV Dra. Aida Baptista
Anexo 3 – Convites e cartazes das iniciativas culturais que tiveram lugar em 2017
Anexo 4 – Relatório de Atividades de 2016, da Comissão de Migrações (à data Comissão de
Emigração).1
Anexo I

1
Com o propósito de relembrar os trabalhos desenvolvidos pela então Comissão de Emigração da SGL insere-se, em
anexo, o Relatório de Atividades que dá conta do ocorrido em 2016. Poder-se-á, desta forma, seguir as etapas que
precederam o caminho percorrido no passado ano.
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Anexo II
CV
MESTRE MARIA AIDA BAPTISTA
Licenciada em História (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra), com uma Pós-Graduação
em Estudos Europeus (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra) e Mestrado em Literatura
e Cultura Portuguesa – Época Moderna (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa).
Aposentada desde Outubro de 2006, exerceu atividades docentes durante toda a sua carreira
profissional, tendo lecionado em vários níveis de ensino. Nos últimos anos de docência,
desempenhou funções como Leitora de Língua e Cultura Portuguesas no Estrangeiro, ao serviço do
ICALP e do Instituto Camões.
Em 1989, cumpriu uma primeira missão de oito anos, na Universidade de Helsínquia, Finlândia, a
que se seguiu uma segunda de cinco anos na Universidade de Toronto, Canadá, de 1998 a 2003.
No ano letivo de 2002-03, em parceria com a Professora Manuela Marujo, foi co-responsável pela
organização do 1º Congresso “A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa”, no Departamento de
Espanhol e Português da Universidade de Toronto.
De 2004 a 2006, dirigiu o Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões, em Benguela (Angola)
e lecionou no Instituto Superior de Ciências de Educação de Benguela, Pólo da Universidade
Agostinho Neto de Luanda.
Colabora com alguns jornais e revistas, como autora de artigos ligados às questões da e/imigração.
Obras publicadas:
Passaporte Inconformado, Edições Minerva Coimbra, 2004;
Chão da Renúncia, Edições Minerva, Coimbra, 2008;
Entre Margens de Afectos (c/ Gabriela Silva), Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ponta Delgada,
2009;
Passos de Nossos Avós (c/ Manuela Marujo), Ponta Delgada, Publiçor, 2010.
Anexo III
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Passos de Nossos Avós (c/ Manuela Marujo), Ponta Delgada, Publiçor, 2010.
Anexo III
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Anexo IV
Relatório de Atividades 2016
Na sequência do convite que me foi dirigido, a título pessoal, pelo Presidente da Sociedade de
Geografia de Lisboa (Prof. Eng. Luís Aires Barros), por intermédio do Senhor Secretário-Perpétuo
(Prof. Doutor João Pereira Neto), que aceitei, passei desde essa data a assegurar a direção da
Comissão de Emigração. Imediatamente a seguir tomei a decisão de a transformar num grupo
coordenador, de dimensão restrita (Prof. Doutor Jorge Macaísta Malheiros/ geógrafo; Prof.ª Doutora
Ana Cristina Pereira Neto/antropóloga), que comigo pudesse tomar a responsabilidade conjunta de
programar o trabalho a desenvolver.
Posteriormente foi tentado reunir, entre elementos da SGL, um conjunto de sócios que manifestasse
interesse pela temática. Os elementos que passaram a constituí-lo foram selecionados em função das
qualidades que os caracterizam - uma diferente preparação académica; experiência de vida e perfil
profissional, capazes de assegurar a visão complementar que exige a análise do fenómeno migratório.
O programa provisório então estabelecido articulou-se em torno dos temas a seguir enumerados:
. avaliação da situação atual do fenómeno migratório, cujo ritmo de mobilidade e alargamento
assumem uma nova configuração;
. desenvolvimento de um programa e estabelecimento de um calendário de atividades, que
articulassem a informação a ser prestada à própria SGL e aos públicos-alvo definidos;
. formatação diversificada das reuniões de reflexão que integrem tanto a participação ativa dos
elementos da Comissão como a de convidados que, pela sua especialidade, permitam alargar e
aprofundar o campo temático de reflexão.
São membros da Comissão Coordenadora:
Professora Doutora Maria Beatriz Pinto de Sousa Amorim Rocha da Trindade, sócia n.º 17715
(Presidente);
Professora Doutora Ana Cristina Pereira Neto, sócia n.º 18905 (Vogal);
Professor Doutor Jorge da Silva Macaísta Malheiros, sócio n.º 19507 Vogal).
13 de janeiro de 2016 – Reunião de trabalho da Comissão Coordenadora.
A Comissão de Emigração da Sociedade de Geografia de Lisboa, que permaneceu inativa durante um
considerável período de tempo, foi reativada.
A Presidência da Comissão solicitou que fosse dado conhecimento formal da decisão tomada, que
consta nas Atas de reuniões anteriores, realizadas com a presença do Secretário-Perpétuo, Prof.
Doutor João Pereira Neto.
Pela presente temos o gosto de fazer conhecer os nomes dos sócios contactados, que agora passaram
a integrá-la como seus membros (vogais).
Dr. José Miguel de Carvalho Cerqueira (sócio n.º 19703)
Dr. José Manuel de Braga Dias (sócio n.º 19592)
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Prof.ª Doutora Sónia Frias (sócio n.º 19235)
Dra. Patrícia Moreno (sócio n.º 19089)
Doutor Rui Soares (sócio n.º 20029)
Mestre Paulo Rocha Trindade (sócio n.º 19783)
Em tempo, a proposta para sócio do Dr. Gonçalo Nuno Perestrelo, foi aprovada no decorrer da
Assembleia Geral Ordinária, que teve lugar no dia 02 de fevereiro - Dr. Gonçalo Nuno Perestrelo
(sócio nº 20842).
03 de março de 2016 - O grupo de vogais reuniu na tarde do dia 3 de março, com a presença de 8 dos
seus elementos e foi decidido, por unanimidade, propor à Direção da SGL uma justificada alteração
do título que designa a Comissão, o que viria a ser apresentado superiormente, de modo formal (texto
escrito e conversa presencial).
Por decisão geral foi constituído o grupo encarregue da elaboração dessa proposta: J. M. Carvalho
Cerqueira, J. M. Braga Dias, J. Macaísta Malheiros, A. C. Pereira Neto.
A segunda reunião restrita de trabalho da Comissão, marcada para o dia 11 de abril, deu forma e
continuidade aos trabalhos encetados. Ficou proposto que, da parte dos elementos da Comissão, seria
apresentada uma exposição pessoal que refletisse as várias faces do poliedro migratório.
Foi ainda reconhecida a necessidade de manter uma troca de informação permanente entre os vogais
e considerar eventuais propostas de ação que viessem a ser apresentadas, ainda que situadas para
além do programa anual anteriormente estabelecido.
A Secção de Emigração da Sociedade de Geografia de Lisboa propôs-se realizar um ciclo de três
sessões abertas centrado na articulação entre um conjunto de elementos temáticos fundamentais:
migrantes (enquanto pessoas), territórios, políticas e identidades (contacto, reconstrução e
simbolismo).
Estas sessões, de caráter interdisciplinar, de cariz aberto e não estritamente técnico, pretendiam, por
um lado, promover a discussão sobre o fenómeno migratório contemporâneo no contexto da
sociedade civil e, por outro, esclarecer e debater conceitos, aplicando-os a situações migratórias
concretas. A sequência temática proposta iniciou-se, precisamente, com um debate em torno da
evolução dos conceitos de mobilidade, diversidade e migrações, tendo considerado a sua pertinência
para a compreensão do "momento" migratório atual.
As duas sessões seguintes pretenderam explorar, sequencialmente: i) as temáticas da política e da
geopolítica na estruturação do quadro migratório internacional e do imaginário que lhe está associado
e ii) o desafio do contacto identitário, inserido nos processos de miscigenação e transnacionalidade.
Acresce a contribuição possibilitada pela análise do simbolismo que os migrantes transportam e
reconstroem ao longo das “viagens” e da estadia no estrangeiro.
Temas das sessões (programa provisório):
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1º Mobilidade e Diversidade: Os Conceitos e o seu Uso
2º Política e Imaginário dos Espaços de Mobilidade
3º O Poliedro Identitário: Indicadores Culturais
11 de março de 2016 – Solicitação apresentada (em reunião de trabalho) ao Senhor Presidente da
Sociedade de Geografia de Lisboa, Professor Engenheiro Luís Aires de Barros, para alteração de
denominação da Comissão de Emigração que passaria a ser designada: Comissão de Migrações.
Constituindo propósito da reativação desta Comissão (22 junho 2015) dar novas respostas aos
problemas atuais correlacionados com a temática das migrações, ficou patente, desde o início, a
necessidade de ser alterada a denominação da Comissão de Emigração - certamente criada para
estudo da problemática da emigração portuguesa que, devido às dinâmicas da atualidade, não se
adequa à realidade presente.
Tendo em conta que a questão das migrações internacionais regressou ao primeiro plano das agendas
social e política, quer no plano interno, por via do enorme recrudescimento da emigração portuguesa,
quer no plano europeu, em virtude da chegada maciça de imigrantes forçados (oriundos, sobretudo,
do Médio Oriente e do norte e nordeste de África), esta Comissão propôs que se passasse a
denominar de Comissão de Migrações, referindo o propósito de promover a discussão do fenómeno
migratório contemporâneo no contexto da sociedade civil e, por outro, esclarecer e debater conceitos,
aplicando-os a situações migratórias concretas.
22 de março de 2016 – Encontro de trabalho com o Presidente da Sociedade de Geografia, Professor
Luís Aires de Barros.
04 de abril de 2016 – Pedido de dispensa de membro da Comissão de Patrícia Moreno.
26 de Abril de 2016 (12h00) - Conferência promovida pela Comissão de Emigração, no Auditório
Adriano Moreira, sobre o tema: “União Europeia- Migrações e Desenvolvimento”, proferida pela
Sra. Dra. Teresa Moura2
Entretanto (...) – Foi aventada a hipótese de organização de um evento no Algarve, que passou a ser
apresentado superiormente ao Presidente da SGL. Anuiu que se avançasse formalmente com a
proposta até dia 4 de maio, data de uma reunião de Direção, onde seria por ele apresentada a
iniciativa.
Estrutura do programa a submeter:
1. A Sociedade de Geografia de Lisboa como organizadora de um conjunto de palestras académicas
intituladas TURISMO, MOBILIDADE e TERRORISMO.

2

Licenciada pelo ISEG em economia, HEC de Paris em Marketing- Economia. É atualmente chefe do Gabinete do
Conselho Geral de Supervisão na EDP; Administradora da Casa da Música (Porto). Foi Secretária de Estado dos
Assuntos Europeus (2000-2003); Diretora Geral Assuntos Europeus e Relações Internacionais (1988-2000); SubDiretora-geral da Comissão da Integração Europeia - Ministério da Economia e das Finanças; Dirigente do AICEP.
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2. Coordenação local feita pela Associação dos Municípios do Algarve (AMAL) e participação das
Câmaras Municipais de Faro, Tavira e Portimão.
3. Patrocínio da Região de Turismo do Algarve, Associação dos Hotéis e empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA), Associação dos Industriais Hoteleiros, Restauração e Bebidas
(AIHSA) e empresas hoteleiras que se queiram juntar.
4. Colaboração da Universidade do Algarve e outras organizações académicas (politécnicos) e
escolares. Guarda Nacional Republicana, Policia de Segurança pública, Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (a nível nacional).
A data ideal seria durante o mês de Outubro ou na primeira quinzena do mês de novembro.
04 de maio de 2016 – Envio da proposta formal ao Senhor Presidente SGL. Superiormente aprovada
a iniciativa teria, no entanto, que substituir o título administrativo anteriormente proposto pelo de
"Turismo e Mobilidade em Contexto Internacional".
Reunidos numa Sala de trabalho da SGL (3º andar) os membros apresentaram, individualmente,
comunicações que transmitiam oralmente a sua perspetiva própria de encarar o fenómeno migratório
(José Miguel Carvalho Cerqueira, José Manuel de Braga Dias, Jorge Macaísta Malheiros, Ana
Cristina Pereira Neto e Maria Beatriz Rocha-Trindade).
18 de junho de 2016 – Convite dirigido ao jurista Dr. António Pacheco (Fundação Pro-Dignitate)
para integrar a Comissão de Emigração, o que aconteceu.
27 de julho de 2016 – Solicitação de reserva da Sala de Conferências Adriano Moreira para
realização da conferência da Comissão de Emigração, a ter lugar em 16 dezembro.
16 setembro de 2016 – Proposta para sócia da SGL da geógrafa Doutora Ortelinda Barros (CEPESE/
Universidade do Porto), que não veio a acontecer.
21 setembro de 2016 – Reunião de trabalho sobre a organização e programa definitivo para a
conferência "Migração: Rejeição ou Entendimento" (16 dezembro 2016).
8 de outubro de 2016 – Envio do programa definitivo da Conferência "Migração: Rejeição ou
Entendimento" ao Secretariado da Sociedade de Geografia para divulgação.
22 de novembro de 2016 – Comunicação/ pedido (por parte da Secretaria da SGL) para alteração da
Sala de Conferências Adriano Moreira para a Sala Algarve (16 dezembro 2016). Posteriormente foi
prevista que a realização tivesse lugar na Sala de Convívio. Dada a disponibilidade do Auditório
Adriano Moreira foi neste espaço realizada a iniciativa.
16 de dezembro de 2016 – Conferência "Migração: Rejeição ou Entendimento"
Programa
Abertura – Prof. Doutor João Pereira Neto
A Mobilidade como Objeto de Interesse
Maria Beatriz Rocha-Trindade

33

1 – Migrações – Novos Perfis
José Manuel Braga Dias e Sónia Frias
Migrações e Segurança
José Miguel Carvalho Cerqueira
2 – Mobilidade Cultural e Experiências Vividas
Potencial Agregador de Práticas Tradicionais
Ana Cristina Pereira Neto
Migrações e Entendimento Global
Rui Soares
3 - Jornalismo para a Paz
Jornalismo ao Serviço dos Valores da Paz, Direitos Humanos, Cidadania, Desenvolvimento e
Diálogo Inter-Religioso
António Pacheco
A conferência teve início após o almoço tomado em conjunto nas instalações da própria SGL e
contou com a participação de um significativo número de assistentes (21), que mantiveram a sua
presença até ao encerramento dos trabalhos.
Entre eles, o diretor do jornal Comarca de Arganil, jornalista António Lopes Machado, viria a
publicar no número 12.191 (5 de janeiro de 2017, p. 2) um editorial intitulado "Migração: Rejeição
ou Entendimento" Importante trabalho...
(vd. Anexo).
Maria Beatriz Rocha-Trindade, socióloga, Doutorada pela Universidade de Paris V (Sorbonne) e
Agregada pela Universidade Nova de Lisboa (FCSH).
É Professora Catedrática na Universidade Aberta, onde fundou (1989) o Centro de Estudos das
Migrações e das Relações Interculturais/CEMRI, Unidade de I&D da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Introduziu em Portugal o ensino da Sociologia das Migrações (Universidade Católica, no Curso de
Teologia, 1984; a partir de 1996, na Universidade Aberta, a nível de Licenciatura e de Mestrado).
É autora de uma vasta bibliografia sobre matérias relacionadas com as Migrações e é colaboradora
habitual de revistas científicas internacionais neste domínio.
É titular da Ordre National du Mérite, de França, com o grau de Chevalier, e da Grã-Cruz da Ordem
da Instrução Pública, de Portugal
Jorge Malheiros, Geógrafo, Investigador do Centro de Estudos Geográficos do Instituto de
Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, onde também desempenha as
funções de professor associado (docência de disciplinas de licenciatura e mestrado nos domínios da
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Teoria da Geografia, das Metodologias, da Geografia Social, das Migrações e da Geopolítica). Tem
também orientado e discutido teses de doutoramento nestes domínios.
Desenvolve investigação nas áreas dos estudos sociais urbanos e das migrações internacionais, com
destaque para a integração dos imigrantes, as dinâmicas demográficas, as relações de género, os
problemas da habitação e da segregação e as relações fronteiriças e transnacionais.
Publicou diversos trabalhos em Portugal e no estrangeiro e participou e coordenou projetos no
domínio das migrações, da integração, da exclusão social e da habitação, sendo membro do comité
editorial do IMISCOE-Amsterdam University Press/Springer (Migration) e correspondente português
do SOPEMI–OCDE.
Ex-Presidente da Associação Portuguesa de Geógrafos (2002 e 2004). Vice-presidente da Associação
Portuguesa de Demografia (2013-presente), membro da direcção do Centro de Estudo Geográficos –
2014-presente.
José Miguel de Carvalho Cerqueira, Assistente de investigação: CEI-IUL – Centro de Estudos
Internacionais ISCTE-IUL. CINAMIL – Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da
Academia Militar. CIDIUM, Centro de Investigação de Segurança e Defesa do Instituto Universitário
Militar.
Bolseiro da Força Aérea Portuguesa como Cadete Piloto Aviador, Piloto Privado de Aeronaves
(PPA) Aviões monomotores, Direção Geral de Aeronáutica Civil, Lisboa, Portugal; Piloto Comercial
de Aviões, Hidroaviões, Helicópteros, com os ratings de Plurimotores, Voo instrumental e
Helicópteros a turbojacto (Hughes 500), Federal Aviation Administration, Washington, EUA; Piloto
Comercial de Aeronaves Direção Geral de Aeronáutica Civil, Lisboa, Portugal; Serviço Militar
obrigatório no Estado-maior do Exército; Estudos em Teologia no Instituto Superior de Teologia de
Évora, na Universidade Católica Portuguesa e na Pontifícia Universidade Lateranense, Cidade do
Vaticano; em Humanidades na Faculdade de Humanidades e Ciência de Educação de Huelva;
Licenciado em Filosofia pela Universidade Católica Portuguesa; Curso Especial de Geopolítica da
Europa, Centro de Estudos Europeus, Universidade Católica Portuguesa; Curso de Estudos Africanos
do Instituto Universitário Militar; Auditor do Curso de Doutoramento em Ciência Política e Relações
Internacionais do Instituto de Estudos Políticos (curricular) da Universidade Católica Portuguesa;
Estudos avançados (3.º ciclo) em História, Estudos de Segurança e Defesa – ISCTE-IUL / Academia
Militar; Doutorando Europeu (projeto de tese aprovado) em História, Estudos de Segurança e Defesa
– ISCTE / Academia Militar / Swedish Defence University, Estocolmo.
Rui Soares, Doutorado em Ciências da Educação, na especialidade de Educação Intercultural. Como
matemático e pedagogo tem cooperado com várias instituições nacionais e estrangeiras, entre outras,
nas áreas da Educação Matemática, das Relações Interculturais e, desde há uns anos na temática
Paremiológica.
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Coordenou a publicação de mais de uma dezena de livros sobre provérbios, três dos quais destinados
ao público infanto-juvenil.
Em colaboração com a colega finlandesa Outi Lauhakangas tem organizado os Colóquios
Interdisciplinares sobre Provérbios (ICPs) desde 2007 até hoje.
É membro fundador da Associação International de Paremiologia/International Association of
Paremiology (AIP-IAP), com sede em Tavira, Portugal e, actualmente, o Presidente da Direcção da
AIP-IAP.
Gonçalo Nuno Perestrelo dos Santos, Responsável pela Agência Invest Madeira/ SRETC –
Internacionalização e Investimento Externo, Coordenador do Gabinete de Apoio ao Emigrante da
Venezuela
Um olhar retrospetivo escrito em torno de uma sintética biografia e algumas reflexões sobre Hugo
Rafael Chávez Frias, introduz a exposição oral e situa o público auditor no terreno de análise.
Percorrendo as etapas de governação do líder venezuelano que, através da criação de instituições e
tomada de medidas, revelam uma visível abrangência tanto a nível interno como no âmbito do
panorama internacional, fácil será conhecer o seu propósito de implantar (o que chamou)
"Democracia Revolucionária".
É inegável a popularidade alcançada (ganhou 13 das 14 eleições nacionais) e embora lhe possam ser
apontados inegáveis sucessos também é por demais conhecido que a insuficiente sustentação
ideológica em que o regime se apoiou, não permitiu que viesse a atingir os propósitos iniciais.
Uma situação que progressivamente se foi degradando ao nível económico, cujas consequências
sociais são sobejamente conhecidas, deu lugar a uma insurreição popular e ao regresso "forçado" de
muitos imigrantes, de entre os quais se destacam os portugueses de origem madeirense.
A recente implementação de decisões por parte do Governo Regional, revela a gravidade de um
processo que ainda se encontra em curso.
António Leite Cruz de Matos Pacheco, Licenciado em Direito (Universidade Clássica de Lisboa).
Atualmente é Secretário Geral da Fundação Pro Dignitate, onde desempenhou funções como
consultor na área de projetos desde 2000.
Exerce ainda funções, desde 1997, como consultor/formador na Misereor para projetos de rádio,
(Alemanha); consultor da Rádio Católica da Guiné Bissau, Sol Mansi, desde 2009; consultor em
Rádios de Paz, da Fundação guineense "Voz di Paz", desde 2009. É correspondente de vários órgãos
de informação, como Libre Belgique, Rádio France Internationale e Lettre de L´Ocean Indien e
comentador da Rádio Renascença em Assuntos Africanos.
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Anexo V
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Anexo VI

4.5. Comissão de Estudos Côrte-Real
Presidente: Prof. Doutor José Manuel Ferreira Coelho
I – Generalidades:
Desde a nossa Presidência na Comissão de Estudos Côrte-Real na Sociedade de Geografia de Lisboa,
temos sido determinantes, coerentes e objectivos, nas seguintes atitudes:
1 – Fomentar sempre que possível a abertura ao maior número de interessados, nas famílias de
apelido Côrte-Real, e outras correlacionadas, ao âmbito desta “Comissão de Estudos”, com uma
metodologia de investigação nos dados históricos, genealógicos e heráldicos das múltiplas gerações,
quer continentais, insulares ou estrangeiras.
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2 – Fomentar e implantar a nível nacional e internacional a possibilidade de Reuniôes, Simpósios ou
Congressos com a temática da Expansão Marítima, feitos e dados governativos, diplomáticos desta
Família, conjugando-se com Sociedades e Institutos Congéneres.
3 – Assim, o I SIMPÓSIO “CÔRTE-REAL” em Angra do Heroísmo (Açores), Outubro de 2016,
foi um sucesso em que nos orgulhamos desse evento
4 - Fazer cooperar esta Comissão, com outros grupos interessados.
5 - Tentar manter uma periodicidade mensal de reuniões desta Comissão, com os seus elementos, na
S.G.L., para análise e objectivos de trabalhos, publicações e colaborações, com possíveis agendas
prévias, em aberturas culturais e de investigação.
6 – Determinar, que para todas as reuniões desta Comissão, sejam avisados os seus membros pela
secretaria da mesma Sociedade, com antecedência de 2 semanas, sempre que possível na última
semana do mês em curso.
7 – Em cada sessão realizada deverá ser lavrada uma acta com registo da lista de presença dos
participantes.
8 – Em altura de férias escolares, as reuniões serão interrompidas nos meses de Agosto e Setembro.
9 – Incentivar a concretização de trabalhos, publicações e monografias, no âmbito “Comissão de
Estudos Côrte-Real”, em Revistas e Cadernos da Especialidade, em particular, nos da própria
Sociedade de Geografia, Boletim Anual da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, como
ainda nos Cadernos Barão de Arêde (conceituada revista trimestral de notável implantação em
Estudos de Genealogia, Heráldica e Ensaios Históricos relevantes).
10 - Na eventualidade de um rigor científico, poderá ser importante a existência de uma Comissão
Científica de Revisão de Trabalhos e Artigos, própria, conferindo maior credibilidade às publicações
(não ultrapassando três elementos, com obrigatoriedade extra, de tutela do Presidente) sempre que
necessário.
11 – Será intenção desta “Comissão de Estudos” o rigor, a investigação, e a divulgação de factos
relevantes aos feitos e obras dos Côrte-Real na História de Portugal, na História Ibérica como na
História Mundial.
II -Actividades Científicas, quer internas quer externas à Sociedade de Geografia de Lisboa,
durante o ano de 2017.
1 - No ano de 2017, tiveram lugar na SGL, quatro reuniões de trabalho, nas respectivas sessões, de 17
de Janeiro, de 4 de Abril, de 22 de Junho e de 8 de Novembro.
2 – Na Sociedade de Geografia de Lisboa foram proferidas as seguintes Conferências e
Palestras:
a) 24 de Janeiro de 2017
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“Contribuição ao Estudo da Família Abarca no tardo-medievo Ibérico, sua fixação em Tavira”
(José M. M. Ferreira Coelho)
16 de Março de 2017
“Inscripções Petrográficas na Nova Escócia atribuíveis aos Côrte-Reais” (José e António
Mattos e Silva)
b) 20 de Abril de 2017
“João Álvares Fagundes – um Homem dos Descobrimentos” (J. Senos da Fonseca)
c) 29 de Maio de 2017
“Revisitar a vida e obra de Jerónino Côrte-Real [c.1530-1588]” (Eurico Gomes Dias)
d) 18 de Julho de 2017
“Das investigações do Passado ao rigor do Presente” (José M. M. Ferreira Coelho)
e) 3 de Novembro de 2017
“Apontamentos sobre as intervenções de António Ferrão na S. G. L. (1911-1940) ” (Daniel E.
Protásio)
f) 12 de Dezembro de 2017
“A Pedra de Dighton – Discussões temáticas” (Senos da Fonseca, Patrícia Moreno, José e
António Mattos e Silva).
III – Como Presidente da Comissão de Estudos Côrte-Real estivemos activos em diversos
eventos (como presidências de sessões culturais, palestras, conferências, visitas guiadas e em
lançamentos de livros):
Tivemos a honra e o prestígio de participar:
CIJVS – Centro Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, Santarém, a 7 de Fevereiro, na 86
Assembleia de Investigadores com a Conferência “As maravilhosas bilhas de barro do tempo da
Senhora Rainha Dona Leonor”. <> vide YOUTUBE PT.
Arruda dos Vinhos – 500 anos Foral Manuelino – 10 de Fevereiro
- Biblioteca do Externato João Alberto Faria – 10:30 – Palestra “Sexologia Escondida no
Período Medieval e Neo-Renascentista – do pecado carnal ao matrimónio estabelecido”
- Biblioteca Municipal – Irene Lisboa – 21 h. Conferência “A Sexualidade Escondida na Idade
Média”
CIJVS – Centro Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, Santarém, a 11 de Maio, na 92 Assembleia
de Investigadores, no Solene Convento de São Francisco com a Conferência “José Silva Maltez,
breves considerações bio-bibliográficas, médico, homem da cultura e da ciência em íntima
sintonia à arte equestre nacional” <> vide YOUTUBE.PT
ACADEMIA DE MARINHA - 28 de Setembro 16:30
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Lançamento do nosso livro “A Pedra de Dighton – Seu significado histórico – Valores e
contravalores “

Participámos a 5 de Outubro, em Espanha, Moguer (Huelva), no “IV Congresso International
Comemorativo do Descobrimento America”.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA – 11 de Novembro –
Reunião da Confraria dos Enófilos da Estremadura. Conferência de acompanhamento “Vinho – Um
dos prazeres mais antigos do Mundo. Portugal – paraíso dos vinhos”.
IV – Foi de notável referência, o 1º Simpósio Côrte Real nos Açores, em Angra do Heroísmo (12
a 16 de Outubro).
Foi sempre uma das nossas preocupações, como actual Presidente da Comissão de Estudos CôrteReal da Sociedade de Geografia de Lisboa, o querer e fazer uma possível aproximação, desta
Comissão com os dois importantes núcleos de Portugal, Tavira e Angra do Heroísmo.
Tal é devido, por influência directa, muito própria e sabida a um notável Côrte-Real que fora, João
Vaz, figura de charneira a estas duas notáveis históricas cidades.
Este Simpósio, teve o pleno acolhimento e participada cooperação, desde os primeiros momentos, do
Instituto Histórico da Ilha Terceira em que o seu actual Presidente, o Senhor Cónego, Arcediago
Doutor João Maria Borges da Costa de Sousa Mendes, às celebrações dos 520 anos da morte de João
Vaz Côrte-Real, em Angra do Heroísmo em que muito colaborou, realizou e ofereceu, tanto como
Presidente do mesmo Simpósio, nas actividades científicas como nas socioculturais.
Dado ao marcante e bem-sucedido evento, tornou-se imperativo a publicação de um livro de
memória, que assumimos a total credibilidade da sua publicação.
Contamos ainda este ano a sua apresentação.
Como sumário informativo, transcrevemos para este “Relatório de 2017”, os seguintes passos da
Obra (+/- 300 pp; +/- 170 fot.)
Capa / Contra capa
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SUMÁRIO
Nota de Abertura
Prefácio
Nota Prévia
Introdução
Comissões Existentes:
Comissão de Honra
Comissão Açoriana de Mérito
Presidência
Vice-Presidência
Comissão Organizadora
Comissão Científica
Comissão de Controle e Diplomática
Comissão de Contas
Comissão de Apoio da Ilha Terceira
Programa Geral:
12 de Outubro de 2016 (Quarta feira)
13 de Outubro de 2016 (Quita feira)
14 de Outubro de 2016 (Sexta feira)
15 de Outubro de 2016 (Sábado)
16 de Outubro de 2016 (Domingo)
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Programa das Comunicações:
13 de Outubro de 2016
14 de Outubro de 2016
15 de Outubro de 2016
Conferências e Palestras apresentadas. Curricula dos Autores.
(Apenas as entregues para publicação)
- Entre a terra e o mar: Portugal de camponeses e navegadores (séculos XV e XVI) - Rute Dias
Gregório
- 1ª Sessão: Presidente da Sessão – João Carlos Geraldes
Moderador – Damião de Castro
- Côrte-Reais – Um estraordinário destino …. - Jorge Forjaz
- A quinta do real palácio de Queluz e outros históricos palácios de Lisboa outrora propriedade dos
Côrte-Reais - João Emanuel Moniz Campos Gomes.
- General Manoel Ignácio Martins Pampelona Côrte-Real, conde de Subserra - Jorge Côrte-Real
Andrade.
– De Tavira aos Açores: João Vaz Côrte-Real navegador e povoador - Óscar Caeiro Pinto
(apresentado por Ricardo Tomás).
- 2ª Sessão: Presidente da Sessão – José Gil Teixeira Beltrão
Moderador – Francisco dos Reis Maduro-Dias
- Viagens de João Vaz Côrte-Real - José Mattos e Silva
- Miguel Côrte-Real»- Henrique da Fonseca
- Questões relacionadas com o povoamento dos Açores - José Guilherme Reis Leite.
- A fundação do Hospital de Santo Espírito - Álvaro Monjardino
-3ª Sessão: Presidente da Sessão – José Guilherme Reis Leite
Moderador – Bernardo Sá Nogueira
- História da Capitania de João Vaz Côrte-Real - Bernardo Sá Nogueira
– Interpretação da Carta de Doação da Capitania de Angra a João Vaz Côrte-Real - António Mattos
e Silva.
- A representação da linha Melo, dos Côrte-Real donatários de Angra - Luís Soveral Varella
(apresentado por Daniel Protásio)
- Aspectos da transformação da paisagem de Angra com o povoamento - Francisco dos Reis MaduroDias.
- 4ª Sessão: Presidente da Sessão – Patrícia Moreno Sanches da Gama
Moderador – Daniel Protásio
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- Integrado ou estrangeiro? O 2º. Visconde de Santarém e a Escola Geográfica de Paris - Daniel
Protásio
- Para o conhecimento de algumas figuras e mecanismos jurídicos na época da Expansão - Ricardo
Tomás.
- A Pedra de Dighton no contexto cultural do século XIX (Conceito de Nancy) - Patrícia Moreno
- Dighton Rock Museum - José M.M. Ferreira Coelho.
Visitas Guiadas:
Monumentos e Jardins da cidade de Angra do Heroísmo:
Convento de São Francisco – Museu de Angra
Igreja de São Salvador – Sé Catedral
Instituto Histórico
Paços do Concelho de Angra
Igreja da Misericórdia
Núcleo Histórico Militar Manuel Coelho Baptista Lima
Obelisco – Memória a D. Pedro IV
Jardim Duque da Terceira
Quinta dos Fournier – Restaurante QB
Lugares de interesse turístico da Ilha:
Monte Brasil
Pico das Cruzinhas
Piscinas vulcânicas naturais dos Biscoitos
As vinhas dos Biscoitos
Os “Impérios do Espírito Santo”
Baia da Salga
Serra do Cume
Planície das Lages
Cidade Praia da Victória
Lista de participantes e acompanhantes do continente.
Lista dos convidados do continente que por motivos impeditivos estiveram ausentes.
Índice fotográfico legendado.
Índice onomástico
Índice global
Posfácio
Agradecimentos
AGRADECIMENTOS
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Neste complemento, terei que ser sucinto, não querendo de forma alguma criar melindres ou
descuidos, podendo dar falsas noções ou possíveis ideias desajustadas.
Neste livro, que atesta uma viva cooperação de todos aqueles, que se prontificaram desde o primeiro
momento à possível realização do evento em Angra do Heroísmo, fora notável o sincero empenho de
todos os membros da Comissão de Estudos Côrte-Real, da Sociedade de Geografia de Lisboa.
Tivemos a grata e empenhada ajuda, do Senhor Engenheiro António Mattos e Silva, nos múltiplos
contactos e aproximações, com a directoria do Instituto de História da Ilha Terceira, bem como nas
relações diplomáticas às individualidades insulares terceirenses e do Governo Regional.
A pronta adesão ao evento de altas patentes militares continentais, do nosso meio, fora marco de
notável confiança e orgulho.
A infatigável ajuda de minha Mulher, em parte se deve ao sucesso das referidas Jornadas.
Sem dúvida alguma, toda a mestria da organização sócio-cultural, foram atributos imbuídos ao
Senhor Cónego Arcediago, Doutor João Maria Borges da Costa de Sousa Mendes, Presidente do
IHIT.
Ao Senhor Professor Doutor Francisco dos Reis Maduro Dias todo o inexcedível acompanhamento,
de valoroso e precioso guia cultural da “Muito Nobre, Leal e Sempre Constante Cidade de Angra do
Heroísmo”.
Queria agradecer igualmente a todos os meus velhos amigos que nos honraram com a sua querida
presença e acompanhamento participativo neste Simpósio.
Ao Senhor Bispo de Angra, Dom João Evangelista Pimentel Lavrador, a tão digna Solene Pontifical,
concelebrada pelo Senhor Vigário Geral da Diocese; pelo Senhor Vigário Judicial; todos os sócios
efectivos do IHIT e o Senhor Reitor da Igreja da Misericórdia. Enalteço o coro da Sé Catedral de
Angra na animação litúrgica sob a direcção do Senhor Padre Doutor Duarte Manuel Gonçalves da
Rosa.
Um obrigado merecido à agência Halcon, como à Turangra na eficácia certa de um turismo perfeito.
Tomámos a iniciativa de editar este particular Livro, sob nossa directiva e composição, muito
agradecendo ao senhor Professor Doutor Daniel Estudante Protásio, o seu válido empenho na revisão
da Obra como a escrita do seu Prefacio. Igualmente, à Senhora Doutora Patrícia Moreno Sanches da
Gama a elaboração do seu Posfácio.
Como destacada honra, se transcrevem as palavras do Senhor Presidente da Sociedade de Geografia
de Lisboa, Senhor Professor Catedrático Luís Aires-Barros na Nota de Abertura do Livro.
Aos Senhores, António Bispo e Nuno Bispo da Tipografia Tavirense Lda., o nosso obrigado.
NOTA DE ABERTURA
(Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa
Prof. Catedrático Eng. Luís Aires de Barros)
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O 1º Simpósio Côrte-Real da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) realizou-se de 12 a 16 de
Outubro em Angra do Heroísmo (Açores) devido aos esforços e notável poder de dinamização e de
organização do Prof. Doutor José Manuel Ferreira Coelho, presidente da Comissão de Estudos CôrteReal da SGL, com total e indispensável apoio do Instituto Histórico da Ilha Terceira a cujo presidente
Cónego e Arcediago Doutor João Maria de Sousa Mendes presto as minhas homenagens.
Este Simpósio foi cuidadosamente preparado em Lisboa e em Angra do Heroísmo. Recordo os
contactos preparatórios, em Lisboa, com o Senhor Cónego Doutor Sousa Mendes e todo o labor do
Prof. Ferreira Coelho e demais membros da Comissão de Estudos Côrte-Real na sua organização
extra-muros.
Estatutariamente as actividades da SGL devem decorrer nas suas instalações. Todavia a
Direcção da SGL, por minha proposta, apoiou esta actividade no Instituto Histórico da Ilha Terceira
dados os pergaminhos desta Instituição, o programa proposto e inclusivamente o largo número de
participantes de nossos associados interessados na sua participação.
Nesta Memória descrevem-se as actividades havidas nos cinco dias de existência do
Simpósio. De realçar o número e qualidade das comunicações aí apresentadas.
Não tendo podido estar presente, por motivos imprevistos e de ordem pessoal, o Senhor
Almirante Nuno Vieira Matias teve a gentileza de me representar, na sua qualidade de um dos vicepresidente da SGL.
Compulsando a presente Memória, mais um trabalho a dever e a agradecer ao Prof. Ferreira
Coelho, temos os dados de uma descrição factual e pormenorizada do Simpósio, também um belo e
completo acervo fotográfico que nos mostra como decorreram não só as reuniões cientificas, como as
visitas e excursões realizadas nessa bela Ilha Terceira onde, há largos anos, tive o prazer de trabalhar.
O 1º Simpósio Côrte-Real marcou presença em terras açorianas da melhor maneira, honrou os
pergaminhos da SGL, permitiu amplo intercâmbio sócio-cultural entre investigadores de vária
origem, fez Cultura e serviu os valores e fins da SGL. Os meus cordiais cumprimentos aos Membros
da Comissão de Estudos Côrte-Real e em especial ao seu Presidente Prof. Ferreira Coelho.
(Prof. Cat. Luís Aires-Barros
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa)
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V – Foram propostos para novos Membros desta Comissão, os seguintes candidatos:
Dr. Pedro Saraiva.
Capitão de Mar e Guerra João António de Oliveira Rocha e Abreu
Eng, J. Senos da Fonseca
VI – Em cumprimento aos estatutos, referente ao parágrafo 5 do artigo 33, da SGL., foi
aprovada por unanimidade a composição da nova Mesa para 2018, na reunião desta Comissão
de 8 de Novembro de 2017.
Assim composta:
Presidente - Prof. Doutor José Manuel Martins Ferreira Coelho; Vice-Presidentes - Drª Patrícia
Moreno Sanches da Gama, V/Alm. Henrique da Fonseca, Dr. João Moniz Campos Gomes;
Secretários - Juiz Conselheiro Bernardo Guimarães Fisher Sá Nogueira e Eng. António Mattos e
Silva.
4.6. Comissão Europeia
Presidente: Embaixador João Rosa Lã
1-Durante o ano de 2017, as actividades da Comissão Europeia da SGL centraram-se
fundamentalmente na continuação e na conclusão do ciclo “A Europa na encruzilhada”, iniciado em
2016, em parceria com o Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e a
Representação da Comissão Europeia em Lisboa. Realizaram-se 14 sessões relativas aos seguintes
temas:
1ª Sessão- Profs. Doutores Viriato Soromenho Marques e Ricardo Pais Mamede: “O renascimento
dos populismos e nacionalismos na Europa” (16/1/17).
2ª Sessão- Prof. Doutor Augusto Mateus: “Caminhos para Portugal numa Europa em dificuldades e
num mundo em acelerada mudança” (16/2/17).
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3ª Sessão- Dr. Paulo Almeida Sande: “A Europa na encruzilhada: 60 anos depois, entre a paralisia e o
recomeço” (5/4/17).
4ª Sessão- Prof. Doutor António Barreto: “A Europa na encruzilhada: o próximo capítulo” (18/4/17).
5ª Sessão- Dr. Paulo Rangel: “A Deseuropa: Europa, Paleo-Europa e Arqui-Europa” (27/4/17).
6ª Sessão- Profs. Doutores Adriano Moreira: “A Europa e a Paz no Mundo Contemporâneo” e João
Carlos Espada: “O Milagre Europeu: Uma cultura comum, sem plano comum” (9/5/17).
7ª Sessão- Dr. Carlos Moedas: “Sessenta anos de União: as crises da Europa, ou a Europa em crise?”
(22/5/17).
8ªsessão- Dr. Guilherme Oliveira Martins: “A Língua portuguesa, a Europa e a Globalização”
(28/6/17)
9ª sessão- Prof. Dr. José Filipe Pinto: “A EU face às dinâmicas populistas”-(5/7/17)
10ª sessão- Dr. Vitor Bento :”A Europa: Tempo de mudança” (21/9/17)
11ª sessão- Prof Mario Losano: “A Itália, a Europa e o problema da imigração nos últimos 20
anos”.(12/10/17), esta em colaboração com a Comissão das Relações Internacionais.
12ª sessão- Prof Poiares Maduro :” A transformação da Politica e o futuro da Europa”(2/11/17)
13ª sessão- Dr Vitor Martins :”A insustentável leveza política da União Europeia” (21/11/17)
14ª sessão- Encerramento- Prof Doutor Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros:
“O que significa participar activamente no debate europeu” (12/12/17)
A todos quanto colaboraram neste projecto a direcção da CE da SGL quer manifestar o seu apreço e
gratidão.
2- Em colaboração com a Comissão de Relações Internacionais, realizaram-se, além da conferência
acima referida pelo Prof. Mario Losano, em 12/10, uma outra conferência sobre a situação politica na
Alemanha.
3-Igualmente em cooperação com o Instituto Português de Estudos Europeus, celebramos o Dia da
Europa, a 5 de Maio, com a organização de um Seminário sobre o tema, durante o qual o Presidente
da Comissão abordou o tema das eleições presidenciais francesas.
As conferências integradas no ciclo acima referido, proferidas pelos Profs. Dr. Adriano Moreira e Dr.
João Carlos Espada, a 9 de Maio, foram igualmente dedicadas ao Dia da Europa, com a participação
do nosso consócio Dr. João Abel da Fonseca e a quem agradecemos a colaboração.
4-Em 23 de Março, sob os auspícios da Comissão Europeia da SGL foi lançado, em cerimónia
pública com uma conferência do Prof. Viriato Soromenho Marques, o livro do Dr. Pedro Marinho da
Costa “As Crises e os Homens no séc. XXI- O sentido da História e o Portugal Europeu”, na sala
Algarve.
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5- Realizaram-se 5 reuniões da direcção da Comissão, com a presença dos vogais que desejaram
nelas participar, onde foram abordadas as actividades da CE, debatidas algumas questões que mais
preocupam a União Europeia e tomadas decisões sobre a programação dos nossos trabalhos.
4.7. Comissão da Protecção da Natureza
Presidente: Eng.º João da Fonseca Caldeira Cabral
O ano de 2017 iniciou-se com uma reunião, realizada a 19 de Janeiro, tendo sido aprovado o relatório
de actividades de 2016 e o plano de actividades para o 1º semestre.
A Mesa do ano anterior foi reconduzida, com excepção do vice-presidente Prof. Doutor Carlos
Manuel Piteira dadas as dificuldades de compatibilização com as suas actividades académicas.
A Mesa ficou assim com a seguinte constituição:
 Presidente – Eng.º João da Fonseca Caldeira Cabral;
 Vice-presidente – Eng.º Eugénio Menezes Sequeira;
 Secretário - Eng.º Joaquim José Elias Gonçalves;
 Vice-secretário – Prof. Eng.º Miguel Azevedo Coutinho
Em representação da Comissão de Protecção da Natureza da Sociedade de Geografia de Lisboa, o
vice-presidente Eng.º Eugénio Meneses Sequeira interveio com as seguintes comunicações:
 “Incêndios: Prevenção, investigação e ordenamento florestal” nas II Jornadas de
Geografia, em 25 e 26 de Janeiro;
 Floresta e Incêndios – Comunicação integrada nas Jornadas promovidas pela Associação
“Cultura e Democracia”, em 18/03/2017;
 “2016 um Verão demasiado quente em Portugal “, no Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, em 11/07/2017, na 4ª Sessão – Alterações Climáticas;
 “A Agricultura e Alterações Climáticas”; Na 1ª ESCOLA DE VERÃO, em 11/07/2017;
 “Alguns Sistemas Agrários de Alto Valor Ambienta”, na conferência de Homenagem ao
Professor Ário Lobo de Azevedo.
Desde o princípio de Abril e face ao proposto pela ONU para o ano de 2017 resolvemos organizar
um colóquio subordinado ao tema “Desenvolvimento do Turismo Sustentável e a Protecção da
Natureza”.
Para tal, estabelecemos contactos com a Direcção do Turismo de Portugal I.P. que nos forneceu um
elemento base a “Estratégia Turismo 2027” e que revelou a maior abertura para o apoio da nossa
organização.
Por razões diversas não foi possível, realizar o já citado Colóquio até ao fim de 2017. Será contudo
retomado o tema no ano corrente.
A Mesa reuniu regularmente num ritmo próximo do mensal, tendo aprovado uma lista de pessoas a
convidar para sócios da CPN.

49

4.8. Comissão de Relações Internacionais
Presidente: Major-General Doutor JM Freire Nogueira
1. No decurso do ano de 2017, para além das reuniões internas tiveram lugar diversas atividades
organizadas, ou coorganizadas, pela Comissão de Relações Internacionais (CRI)
nomeadamente, 1 reunião ordinária da sua Direção e 6 conferências públicas.
a. Em 16 de Janeiro, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se em colaboração com
Comissão Europeia, uma conferência proferida pelos Professores Doutores Viriato
Soromenho Marques e Ricardo Paes Mamede intitulada “O renascimento dos
populismos na Europa”. Seguiu-se uma acaladora troca de impressões com a audiência.
b. Em 8 de Fevereiro, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se uma conferência proferida
pelo diplomata da Turquia Hasin Aygun, subordinada ao tema “Turkey on the road to
East or West?” Seguiu-se uma interessante troca de impressões com uma audiência
numerosa.
c. Em 8 de Março, realizou-se, no Auditório Adriano Moreira, a 4º Conferência do Ciclo “A
Europa e o Desafio Islâmico”, proferida pelo embaixador Henriques da Silva, pelo
coronel Lemos Pires e pelo Dr. Braga Pires, com o tema“ O Jihadismo e o Fundamentalismo Radicais: Visões Prospectivas”. A apresentação suscitou vivo debate.
d. Em 8 de Maio, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se, a conferência proferida pelo
Professor Doutor Luís Leitão Tomé, intitulada “O teste da Coreia do Norte - Atores,
Forças e Opções”, que permitiu analisar e debater uma temática muito atual e que deu
origem a uma boa discussão.
e. Em 8 de Junho, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se a conferência proferida pela
Professora Doutora Patrícia Daenhardt sobre o tema “A crise geopolítica no espaço
Euro-Atlântico – que papel para a Alemanha?” Sessão muito interessante, com uma
excelente comunicação embora com escassa assistência.
f. Em 12 de Outubro, no Auditório Adriano Moreira, e em cooperação com a Comissão
Europeia, realizou-se a última conferência do ano, com o Professor italiano Mario Losano,
subordinada ao tema: Itália, a Europa e o problema da imigração nos últimos 20
anos”. A conferência, que suscitou muitas perguntas, não teve, infelizmente, a assistência
que o prestígio do orador mereceria, devido a dificuldades de acesso à zona da SGL.
2. A Direção da CRI em 2017 foi composta pelos seguintes membros:
Presidente:

20391 - Major-General Doutor José Manuel Freire Nogueira

V/Presidente:

19614 - Prof. Doutor Manuel Jorge Mayer de Almeida Ribeiro

V/Presidente:

19938 – Prof. Doutor Armando M. B. Marques Guedes

V/Presidente Executivo: 20577 - Embaixador Eurico Paes
Secretário:

20599 - Tenente-Coronel Doutor Luís Manuel Brás Bernardino
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4.9. Secção de Administração Pública
Presidente: Professor Doutor João Faria Bilhim
No ano civil de 2017, a Secção de Administração Pública realizou um evento de âmbito relevante:
1. Conferência “As Secções Nacionais Portuguesas do Instituto Internacional de Ciências
Administrativas: O Papel da Sociedade de Geografia de Lisboa”, proferida no dia 26 de junho de
2017 às 17h30m pelo Professor Doutor Nuno Ivo Gonçalves.
Nessa conferência, o Professor Nuno Ivo Gonçalves traçou numa perspectiva histórica o
desenvolvimento das Secções Nacionais do IICA e analisou em concreto o caso da Sociedade de
Geografia de Lisboa como um caso de sucesso, traçando ainda algumas das razões desse sucesso.
Para o ano de 2018 estão previstas várias conferências e um novo impulso nas actividades desta
Secção, com a eleição de novos membros para a direcção da Secção de Administração Pública.
4.10. Secção de Antropologia
Presidente: Prof. Dr. António Vermelho do Corral
- A Secção, através do seu Presidente, procurou estar atenta aos acontecimentos de maior relevância
que ocorreram na instituição e desenvolveu esforços no sentido de projectar a sua imagem em
eventos em que participou como representante da Secção ou a título pessoal.
- O Presidente da Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística, Professor Doutor Benito Martinez,
distinguiu o Presidente da Secção de Antropologia, convidando-o a prefaciar o Catálogo de Doação
Benito Martinez, com a Descrição Bibliográfica das obras oferecidas à Biblioteca da SGL, com o
título «Antropologia Cultural de Espanha».
- Em 09 de Fevereiro – Casa da Cultura D. Pedro V, em Mafra. Com organização da Associação
Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, colaboração da Câmara Municipal
de Mafra e Convite à Sociedade de Geografia de Lisboa, a fazer-se representar pelo Presidente da
Secção de Antropologia, realizou-se um Colóquio sob a designação de «A Religiosidade Popular em
Portugal e as suas expressões culturais imateriais – Loas, Fogaças, Ex-votos, Música, Dança e
Reportórios Tradicionais». Abriram o Colóquio um representante da Câmara Municipal e o
Presidente da APSPCI. Foi coordenador o Professor Catedrático Moisés Espírito Santo, que
apresentou o tema «Religião e Identidade Cultural». Foram apresentadas mais quatro comunicações,
a que se seguiu interventivo debate. Foi moderador o Professor Luís Marques, Presidente da APSPCI.
- De 19 a 23 de Julho. Congresso Internacional «Os Carmelitas no Mundo Luso-Hispânico. História,
Arte e Património», organizado pela Secção de História da Expansão da SGL em co-organização e
colaboração de diferentes instituições. O Presidente da Secção moderou o Painel XI –
Bussaco/Música Carmelita.(V. Relatório da Secção de História da Expansão).
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- Em 16 de Setembro. 2ªs. Jornadas para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial do Alentejo.
Organização: Associação Portuguesa para Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, com o
apoio da Câmara Municipal de Elvas. Colaboração das Autarquias de Évora, Ferreira do Alentejo,
Estremoz, Vidigueira, Grândola, Marvão, Campo Maior, Entidade Regional Turismo do Alentejo e
Ribatejo, Sociedade de Geografia de Lisboa, Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de
Setúbal, Associação PédeXumbo e PPortodos Museus. O programa distribuiu-se por quatro painéis
(manhã e tarde), terminando com exibições do Grupo de Roncas de Elvas.
O Presidente da Secção, em representação da SGL, apresentou uma comunicação sob o título «A
Medicina Popular Alentejana. Um inestimável Património Cultural Imaterial na óptica
antropológica».
- 18 de Dezembro. Mesa redonda sob o tema «As festas de Inverno como Património Cultural
Imaterial». O Senhor Professor Doutor João Pereira Neto trouxe à colação a origem céltica das Festas
de Inverno, a que Marcel Mauss também se lhe referiu, contextualizando-as como ritos de passagem
dos rapazes que ocorrem geralmente após as colheitas agrícolas. Todavia, acrescentou, vão muito
para além dessas manifestações exteriores de cariz comunitário, pois neles se podem incluir outras
manifestações, como, por exemplo, os ritos agrícolas.
O Senhor Professor Doutor António Piedade dissertou sobre as festas dos rapazes do Noroeste
Transmontano, conhecidas por diferentes designações peculiares a cada povoação, sejam «os caretos,
os máscaras, ou os mascarados», acentuando a ligação da sua função, vivacidade e juventude com a
força e vitalidade com que a Natureza fará irromper do seu seio os produtos que alimentarão as
populações que ocupam esse espaço.
O Presidente da Secção relacionou as Festas de Inverno com a diversidade de ritos que se operam
entre os dois equinócios no movimento anual aparente do Sol, que ligam Setembro a Março,
passando pelo solstício de Dezembro, momento em que na Roma antiga se celebravam as festas
pagãs do Sol Nascente, designadas por Noctis Natalis Solis Invictis, com adoração do deus Sol
Invencível, face aos acentuados sentimentos supersticiosos dos romanos, ou ligados, mais tarde, às
Saturnálias, festas licenciosas em honra de Saturno. A Igreja, após a liberdade religiosa de que
passou a gozar, converteu essas festas pagãs nos rituais do nascimento de Jesus, o Sol Nascente, a luz
divina, sagrada e cósmica, redentora da humanidade.
Pela Senhora Professora Doutora Ana Cristina Pereira Neto, via email, relacionou a Antropologia e o
Turismo. Se por um lado se pretende divulgar e salvaguardar um património cultural imaterial
imensamente rico e valioso, por outro dinamiza-se a economia e leva-se desenvolvimento a regiões
do país que tendem cada vez mais para o isolamento.
- Procedeu-se de seguida às eleições para o ano de 2018, tendo sido reeleita a actual mesa.
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4.11. Secção de Arqueologia
Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins
Em 2017, deu-se continuidade à estratégia iniciada desde, pelo menos, 2015, no sentido de promover
actividades de interesse comum a diferentes grupos de trabalho da SGL e de outras instituições,
públicas e privadas, nacionais e estrangeiras. Prosseguiu-se, em simultâneo, com o ciclo de encontros
anuais Fragmentos de Arqueologia de Lisboa organizado com o Centro de Arqueologia da Câmara
Municipal de Lisboa e do qual já resultou uma publicação e se encontra no prelo um segundo livro.
Aprofundou-se de igual modo a prática instituída pela presente Mesa da Secção de realizar reuniões
semestrais que procuram, de forma aglutinadora e transversal, promover debates em torno de
diferentes temas e preocupações actuais da arqueologia portuguesa. Prosseguiu-se também com os
vários ciclos de conferências iniciados nos últimos anos, com destaque para Lisboa Subterrânea –
Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea.
Iniciámos ainda em 2017 a uma série de visitas comentadas a espaços de importância para a
arqueologia, em geral, e a arqueologia de Lisboa, em particular, organizadas em colaboração com a
‘Olisipo Fórum’, no âmbito do protocolo existente entre esta associação e a SGL. A Secção decidiu
também incluir nas suas iniciativas de 2017 o visionamento comentado de filmes e documentários
arqueológicos, assim como a co-organização de exposição de âmbito internacional acolhida na SGL,
com catálogo que incluiu texto produzido por um dos seus membros. Prosseguiu-se de igual modo a
profícua colaboração mantida com a biblioteca da SGL materializada na selecção de referências
bibliográficas expostas nas vitrinas do 4.º andar da SGL, de acordo com os temas versados em cada
uma das actividades concretizadas.
Os eventos preparados e coorganizados pela Secção registaram uma afluência expressiva, entre as 25
e as c. de 80 presenças, congregando um público ecléctico, desde o especialista ao generalista, num
testemunho inequívoco do interesse crescente demonstrado pelos temas seleccionados, evidenciado
nos animados debates registados no final de cada uma das suas 30 actividades:
- 26 de Janeiro – Conferência de Jorge Freire (Centro de História de Além-Mar -FCSH-UNL
/ Centro de Investigação Naval da Escola Naval), em parceria com a Associação ‘Olisipo
Forum’, Carta arqueológica náutica e subaquática do Concelho de Cascais, no âmbito do
ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea.
- 2 de Fevereiro – Conferência de José Bettencourt (CHAM - Centro de História d'Aquém e
d'Além-Mar -FCH-UNL), em parceria com a Associação ‘Olisipo Forum’, Navios e madeiras
na zona ribeirinha: a construção naval e o porto de Lisboa na época moderna, no âmbito do
ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea.
- 9 de Fevereiro – Visita, em parceria com a Associação ‘Olisipo Forum’, ao Centro Nacional
de Arqueologia Náutica e Subaquática – DSPAA-DBC-DGPC-MC (instalações no MARL, S.
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Julião do Tojal), seguida de apresentação das competências da DGPC na área da Arqueologia
Náutica e Subaquática (visita coordenada pelo arqueólogo Pedro Barros), no âmbito do ciclo
Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea.
- 15 de Fevereiro – Conferência de Ana Caessa (Centro de Arqueologia de Lisboa –
DPC/DMC/CML), A Epigrafia de Lisboa: o Estado da Questão, do ciclo Lisboa
Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea.
- 2 de Março – Conferência de Ana Cristina Martins (FCT / IHC-CEHFCi-UÉ-FCSH-UNL),
em parceria com a Associação ‘Olisipo Forum’, A Real Associação dos Arquitectos Civis e
Arqueólogos Portugueses e a salvaguarda patrimonial, no âmbito do ciclo Lisboa
Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea.
- 7 de Março - Visita, em parceria com a Associação ‘Olisipo Forum’, ao Museu
Arqueológico do Carmo, orientada por José M. Arnaud (AAP) e Ana Cristina Martins (FCT /
IHC-CEHFCi-UÉ-FCSH-UNL / SGL), no âmbito do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos
na Arqueologia Lisboeta Contemporânea.
- 14 de Março - Conferência de Ana Cristina Martins (FCT / IHC-CEHFCi-UÉ-FCSHUNL), em parceria com a Associação ‘Olisipo Forum’, Comissão dos Monumentos Nacionais
(1882), arqueologia e Lisboa, no âmbito do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na
Arqueologia Lisboeta Contemporânea.
- 15 de Março – Conferência de António Valera (ERA Arqueologia e ICArEHB) e Marina
Lourenço (ERA Arqueologia), em colaboração com ERA Arqueologia, O Fosso-átrio do
Carrascal 2 (Porto Torrão, Ferreira do Alentejo): um caso particular nas práticas funerárias
calcolíticas, no âmbito do ciclo de conferências Encontros ERA.
- 4 de Abril - Visita, em parceria com a Associação ‘Olisipo Forum’, à Estação arqueológica
de Tróia, coordenada por Inês Vaz Pinto (Tróia Resort), no âmbito do ciclo Lisboa
Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea.
- 6 de Abril - Conferência de António Marques (Centro de Arqueologia de Lisboa-DPCDMC-CML), em parceria com a Associação ‘Olisipo Forum’, Arqueologia em Lisboa:
Memória e Futuro, no âmbito do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia
Lisboeta Contemporânea.
- 11 de Abril - Conferência de Fernando Real (Técnico superior aposentado do Museu
Nacional de Arqueologia) e Clementino Amaro (Olisipo Forum), em parceria com a
Associação ‘Olisipo Forum’, Estruturação dos serviços de arqueologia e intervenções em
meio urbano, no âmbito do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta
Contemporânea.
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- 18 de Abril - Visita, em parceria com a Associação ‘Olisipo Forum’, ao Castro de Leceia,
sob a orientação do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras - Câmara
Municipal de Oeiras, no âmbito do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia
Lisboeta Contemporânea.
- 20 de Abril - Conferência de Jorge Custódio (IHC-FCSH-UNL), em parceria com a
Associação ‘Olisipo Forum’, Arqueologia industrial em Lisboa: problemas e perspectivas
recentes, no âmbito do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta
Contemporânea.
- 26 de Abril - Conferência de Marta Lacasta Macedo (ERA Arqueologia) e Inês Mendes da
Silva (ERA Arqueologia), O porto da praia de Santos, no âmbito do ciclo Lisboa
Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea.
- 2 de Maio - Conferência de Alexandre Sarrazola (ERA Arqueologia), em parceria com a
Associação ‘Olisipo Forum’, Papel das empresas na arqueologia urbana, no âmbito do ciclo
Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea.
- 16 de Maio - Conferência de João Zilhão (ICREA-Universidade de Barcelona / UNIARQUniversidade de Lisboa), Aroeira 3 e as jazidas arqueológicas do Almonda: um crânio
humano do Plistocénico Médio e o seu contexto, no âmbito do ciclo Sítios e materiais:
(re)leituras e (re)interpretações.
- 17 de Maio - Apresentação do Filme HANDPAS - MÃOS DO PASSADO: regressar à préhistória para desvendar a mensagem das mãos paleolíticas, seguida de debate com painel
liderado por Luís Oosterbëck (IPTomar | Instituto Terra e Memória), no âmbito do ciclo Sítios
e materiais: (re)leituras e (re)interpretações.
- 30 e 31 de Maio - 2.º Seminário FRAGMENTOS DE ARQUEOLOGIA DE LISBOA Meios, Vias e Trajetos... Entrar e sair de Lisboa, em colaboração com o Centro de
Arqueologia de Lisboa (CML), o Gabinete de Estudos Olisiponenses (CML) e a Secção de
Estudos do Património da SGL:
- «O movimento de bens entre Olisipo e o seu ager», por Guilherme Cardoso (Centro de
Arqueologia de Lisboa – DPC/DMC/CML)
- «Criptopórtico de Lisboa. Arqueologia e arquitectura de uma estrutura portuária (um
esboço preliminar)», por Nuno Mota e Pedro Vasco Martins (Centro de Arqueologia de
Lisboa – DPC/DMC/CML)
- «O municipium de Felicitas Iulia Olisipo e as viagens por terra e por mar», por Vasco
Gil Mantas (Prof. Aposentado da FLUC)
- «Do Oriente para Lisboa: as porcelanas do Largo de Jesus», por Carlos Boavida (IAPFCSH-UNL)
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- «Entre a importação e a imitação: os vidros do Largo do Coreto de Carnide (Lisboa)»,
por Carlos Boavida e Teresa Medici (IAP-FCSH-UNL)
- «Olisipo e o Mediterrâneo: economia e comércio no extremo ocidental do Império»,
por Victor Filipe (UNIARQ-Centro de Arqueologia da UL)
- «O contributo da Epigrafia de Olisipo e do seu território para estudo da mobilidade no
período romano», por Amílcar Guerra (FLUL |UNIARQ-Centro de Arqueologia da UL)
- «Rua da Vitória: a Lisboa de sempre», por Inês Mendes da Silva (Era-Arqueologia,
S.A.)
- «A distribuição de louça de Lisboa no Norte da Europa», por Tânia Casimiro (IHCFCSH-UNL)
- «O Sistema viário da Lisboa Medieval», por Manuel Fialho Silva (FL-UL)
- «Circulação monetária estrangeira em Lisboa», por Tiago Curado
- «Uma rampa entre Lisboa e o mundo», por Alexandre Sarrazola e Mónica Ponce
(ERA Arqueologia)
- «Embarcações para todas as funções: aportar a Lisboa nas épocas moderna e
contemporânea», por José Bettencourt e Carlos Carvalho (FCSH-UNL)
- «Da capital para o Reino: os correios de Lisboa em meados do século XVIII», por Rui
Neves
- «A estrada militar do recinto de segurança do sector norte do Campo Entrincheirado
de Lisboa», por José Paulo Ribeiro Berger (GEAEM/DIE | SGL)
- 20 de Setembro - Conferência de Nuno Neto (Neoépica, Lda.), Raquel Santos (Neoépica,
Lda.) e Helena Pinheiro (Neoépica, Lda.), Ocupação romana em Lisboa - novos dados, no
âmbito do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea.
- 11 de Outubro - 1.º Fórum de Discussão, em colaboração com o Centro de Arqueologia de
Lisboa (CML), Depósitos arqueológicos: património ou lixo?, com os seguintes oradores
convidados: Alexandra Gradim (CMAlcoutim), Alexandre Monteiro (FCSH-UNL), António
Carvalho (MNA-DGPC), António Manuel Silva (arqueólogo na administração local), António
Marques (CAL-CML), Carlos Fabião (Uniarq-Centro de Arqueologia da UL), Carlos Mendes
(Associação “Terras Quentes”), Eugénia Cunha (FCT-UC), Francisco Sande Lemos (Prof.
Aposentado da UM), João Luís Cardoso (UAb / Centro de Estudos Arqueológicos do
Concelho de Oeiras), José M. Arnaud (Associação dos Arqueólogos Portugueses) e Miguel
Lago (ERA Arqueologia, Lda.).
- 12 de Outubro - Conferência de José Pedro Henriques (Empresa Cota 80.86 / IAP-FCSH Universidade Nova de Lisboa) e Vanessa Filipe (Empresa Cota 80.86 / IAP-FCSH Universidade Nova de Lisboa), em parceria com a Associação ‘Olisipo Forum’, O Neolítico
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Antigo no Bairro Alto: a ocupação na Rua dos Mouros, no âmbito do ciclo Lisboa
Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea.
- 17 de Outubro - Conferência de Ana Vale (DGPC-Direcção Geral do Património Cultural),
em parceria com a Associação ‘Olisipo Forum’, Rossio: do Período Romano ao Terramoto de
1755, no âmbito do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta
Contemporânea.
- 18 de Outubro - Conferência de Mónica Ponce (ERA-Arqueologia) e Marina Lourenço
(ERA-Arqueologia), O Sítio dos Lagares: intermitências da morte, no âmbito do ciclo Lisboa
Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea.
- 19 e 20 de Outubro – International AGE Workshop 2017 - Gender and Change in
Archaeology, em colaboração com Instituto de História Contemporânea, Grupo ‘Ciência:
Estudos de História, Filosofia e Cultura Científica’ (Universidade de Évora), Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e o Grupo ‘AGE – Archaeology
and Gender in Europe’:
- «Opening talk: Sex and gender: watch your language!», por Liv Helga Dommasnes
(University Museum of Bergen-The University of Bergen, Norway)
- «Gender studies or women/feminist studies? – The long fight against women’s
invisibility», por Ana Ávila de Melo (SIPA-DGPC / SGL, Portugal)
- «From theory to practice: why gender matters for archaeology?», por Francisco B.
Gomes (FCT / UNIARQ-UL, Portugal)
- «Gender, change and identity. Is gender just one of many aspects of a person’s identity
or rather the most important one?», por Susanne Moraw (University of Jena, Germany)
- «Women and archaeological collections in Portugal (1850–1930)», por Elisabete J.
Santos Pereira (IHC-CEHFCi-UÉ-FCSH-UNL, Portugal)
- «Producing and reproducing narratives? Women in Portuguese archaeology during the
1960s», por Ana Cristina Martins (FCT / IHC-CEHFCi-UÉ-FCSH-UNL, Portugal)
- «Gender divergence and convergence in Portuguese archaeology», por Jacinta
Bugalhão (DGPC )
- «Gender and change in ancient Near Eastern studies: the last 40 years», por Agnès
Garcia-Ventura (IPOA-Universitat de Barcelona, Spain)
- «Where do I fit in? Career paths of young Romanian women archaeologists», por
Laura Coltofean (Brukenthal National Museum, Sibiu, Romania)
- «Now you see it, now you don’t: gender in a Viking Age hoard horizon», por Bo
Jensen (Kroppedal Museum, Denmark)
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- «Something old, something new: gender studies and change in Romanian
archaeology», por Nona Palincas (AGE / Institute of Archaeology, Bucharest, Romania)
- «Changing theories and practices: reflections on their effects on careers and everyday
work in academia», por Tove Hjørungdal (University of Gothenburg, Sweden)
- «Let’s talk about money. Gender archeology and third-party funded research clusters
in Germany?», por Julia Katharina Koch (Institute of Pre- and Protohistoric
Archaeology Christian-Albrechts-University Kiel, Germany)
- «Biological plasticity: sex and gender interactions in bioarchaeology», por Luana
Batista-Goulart (Université Côte d’Azur, CNRS, CEPAM, France) and Isabelle Séguy
(Institut National d’Études Démographiques / Université Côte d’Azur / CNRS,
CEPAM, France)
- «Breaking down barriers: a glimpse at south-western European prehistoric gender
identities», por Joaquina Soares (MAEDS / UNIARQ-UL, Portugal)
- «‘Patriachs’ and ‘Ladies of power’: gender and social transformation in early peasant
societies», por João Carlos de Freitas de Senna-Martinez (UNIARQ-UL / SGL,
Portugal) and Elsa Luís (UNIARQ-UL / Associação ‘Terras Quentes’, Portugal)
- «A room of one’s own: notes and gender and architectural design in prehistory», por
Ana Margarida Vale (FCT / CITCEM-UP, Portugal)
- « Binary or non-binary? Binary and non-binary? Looking at gender expressions in the
Egyptian divine world», por Guilherme Borges Pires (CHAM-FCSH-UNL / UAç)
- «Gender, change and continuity in colonial Guam (1668-1700)», por Sandra MontónSubías (ICREA / Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain) and Enrique Moral de
Eusebio (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain)
- «Women in the production and consumption of Portuguese wares (17th–18th
centuries)», por Tânia Manuel Casimiro (FCT / IAP/IHC-FCSH-UNL, Portugal)
- «GENDAR Y PASTWOMEN: Digital tools to overcome gender bias in research and
dissemination of Prehistory», por Carmen Rísquez Cuenca (Universidad de Jáen, Spain)
| Carmen Rueda Galán (Universidad de Jáen, Spain) | Ana B. Herránz Sánchez
(Universidad de Jáen, Spain) et aliae
- «Do we need to include gender perspective in archaeological museums?», por Lourdes
Prados Torreira (Fac. Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid, Spain)
- «Always the same old stories? The representation of prehistoric women and men in
museums and the media», por Jana Esther Fries (Niedersächsisches Landesamt für
Denkmalpflege Oldenburg, Germany)
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- 24 de Outubro - Conferência de Cláudia R. Manso (Empatia-Arqueologia, Lda.) | Catarina
Garcia (FCSH-UNL), em parceria com a Associação ‘Olisipo Forum’, Evolução da Ribeira
Velha de Lisboa (séc. XVI - XX), no âmbito do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na
Arqueologia Lisboeta Contemporânea.
- 26 de Outubro - Conferência de Nuno Neto (Neoépica-Arqueologia e Património Lda.),
Paulo Rebelo (Neoépica-Arqueologia e Património Lda.) e Ricardo Ávila Ribeiro (NeoépicaArqueologia e Património Lda.), em parceria com a Associação ‘Olisipo Forum’, Os antigos
Armazéns Sommer, a evolução de um espaço: resultados da campanha de 2014 e 2015, no
âmbito do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea.
- 31 de Outubro - Visita, em parceria com a Associação ‘Olisipo Forum’, ao Centro de
Arqueologia de Lisboa, no âmbito do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia
Lisboeta Contemporânea.
- 9 e 10 de Novembro - Colóquio Internacional O património digital em contexto ibérico:
Entre a prática e a crítica, em colaboração com a Secção de Estudos do Património da SGL e
o CHAIA-Centro de História da Arte e Investigação Artística, Universidade de Évora:
- «From ICT applications to Digital Heritage: a journey at the cutting edge», por Laia
Pujol-Tost (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
- «O ofício dos historiadores», por Maria Renata da Cruz Duran e Bruna Carolina
Marino Rodrigues (Universidade Estadual de Londrina-Paraná, Brasil) - «Ferramientas
digitais para o diagnòstico e restauraçäo de bens Arquitectónicos», por James Barbosa
Souza (Universidade Salvador-UNIFACS, Brasil)
- «Cultural heritage – building bridges between the tangible, intangible and the digital»,
por Marluci Menezes (LNEC, Portugal), Carlos Smaniotto Costa (ULHT/CeiED,
Portugal) e Georgios Artopoulos (The Cyprus Institute, Cyprus) - «Um espectáculo à
hora do jantar na Villa Romana da Torre», por André Carneiro, Carlos Carpetudo e
Gonçalo Lopes (University of Jena, Germany) - «Gestão de informação arqueológica: a
evolução digital na ERA
Arqueologia», por José Pedro Machado, Liliana Veríssimo Carvalho (DGPC/UNIARQUL/CEAACP-UC, Portugal)
- «Partilhar é salvaguardar? As relações insuspeitas entre a Arqueologia de salvamento e
o Software Livre», por Regis Barbosa (CHAM-FCSH/NOVA-UAç, Portugal)
- «Património documental e web semântica: extração de relações complexas em fontes
setecentistas», por Lígia Gaspar Duarte (CIDEHUS-Universidade de Évora, Portugal),
Fernanda Olival (CIDEHUS-Universidade de Évora, Portugal) e Paulo Quaresma
(INESC-ID, Portugal)
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- «O contributo da documentação digital para a histórica do Património Azulejar do
Mosteiro de Odivelas», por Anabela Cardeira (FBAUL, Portugal)
- «Welcome to the future – A new kind of museum», por Daniela Silva (Lusófona
University of Humanities and Technologies, Portugal)
- «O Museu Virtual da FBAUL – um processo em permanente construção», por Alice
Nogueira Alves (CIEBA/Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa,
Portugal) e Luísa Capucho Arruda (CIEBA/Faculdade de Belas-Artes da Universidade
de Lisboa, Portugal)
- «Reabilite - platform for workforce building rehabilitation», por Rita Machete, Ana
Paula Falcão, Marta Gomes, André Sousa e Alexandre Gonçalves (Instituto Superior
Técnico da Universidade de Lisboa)
- «Digital cultural heritage: from 2D to 3D - simulation and visualization issues», por
Helena Barbas (FCSH-UNL, Portugal)
- «ultural Heritage and Linked Open Data, a case study from Early Roman Spain», por
Paula Loreto Granados García (The Open University, Milton Keynes, UK)
- «3D and metrology methods for the quantitative analysis of Cultural Heritage
objects», por Vera Moitinho de Almeida (Institute for the Study of Ancient Culture,
Austrian Academy of Sciences, Austria)
- «Práticas colaborativas em arquivos digitais na Península Ibérica», por Leonor Calvão
Borges e Ana Margarida Dias da Silva (FLUC, CIC-Digital, Portugal)
- «Entre arquivo físico e digital: desafios e potencialidades de um repositório de
materiais históricos», por Marluci Menezes, António Santos Silva, João Lains Amaral e
Maria João Correia (LNEC, Portugal)
- «Uma estratégia de documentação digital da coleção de pinturas de Adriano de Sousa
Lopes da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL) com um
sistema de informação geográfica (SIG)», por Liliana Cardeira (FBAUL, Portugal)
- «Museu e individuo globalizado. Novas subjetividades do património digital,
ressignificações e compartilhamentos virtuais», por Karina Muniz Viana (Universidade
Paranaense, Brasil)
- «Um percurso pela arqueologia de Angola», por Ana Godinho Coelho e Inês Pinto
(FCT/MUHNAC, Portugal)
- «Conteúdos Imagéticos de uma Capela da Basílica do Palácio Nacional de Mafra», por
Frederico Henriques (UCP, Portugal), Agnès Le Gac (FCI-UNL, Portugal), Eduarda
Vieira (UCP, Portugal) e António Candeias (Laboratório Hercules, UÉvora,Portugal)
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- «O futuro da preservação dos bens culturais portugueses», por Ana Guerin (FBAULCIEBA, Portugal), Ana Bailão (FBAUL-CIEBA, CITAR, Portugal) e Elsa Pinho
(FBAUL-CIEBA, Portugal)
- 13 de Novembro - Conferência de António Carlos Valera (ERA-Arqueologia / ICArEHBUAlg), Indre Zalaite (HERCULES Lab-UÉ), Anne-France Maurer (HERCULES Lab-UÉ),
Cristina Dias (HERCULES Lab-UÉ), Ana Maria Silva (CIAS-UC) e Vaughan Grimes (Max
Planck Institute for Evolutionary Anthropology), Mobilidade e Centros de agregação
comunitária na Pré-História Recente: resultados (intermédios) de uma abordagem isotópica
aos Perdigões, no âmbito do ciclo Sítios e materiais: (re)leituras e (re)interpretações.
- 23 de Novembro - Seminário organizado pela Secção de Etnografia em colaboração com as
Secções de Arqueologia, Artes e Literatura, Estudos do Património, e de Turismo, 0
TURISMO NA VALORIZAÇÃO DO HOMEM – Uma abordagem transdisciplinar’
(comemorativo do ano internacional do turismo:
- «Turismo enogastronómico e sustentabilidade – do conhecimento global ao local», por
Ana Pereira Neto (ISEC / SGL)
- «Turismo, comunidades e interesses: Um olhar crítico sobre as incursões às paisagens
¡SAN da Namíbia», por Sónia Frias (ISCSP / SGL)
- «Actores, lugares e novos desafios do turismo em Lisboa», por Filipa Fernandes
(ISCSP)
- «O Turismo no Ex-Libris – transmemória de novas visões», por Vitor Escudero
(ANBA / ISCSP / APEL / SGL)
- «Arqueologia e turismo nas artes e nas letras: um breve olhar (sécs. XVIII-XIX)», por
Ana Cristina Martins (FCT / IHC-CEHFCi-UÉ-FCSH-UNL / SGL)
- «Algumas das antigas aquisições espirituais e artísticas do povo russo. Um olhar
etnográfico», por Maria Helena Correia Samouco (SGL)
- «Para uma iconografia de género: viagens e turismo - as mulheres no século XIX», por
Maria João Pereira Neto (FAUL / SGL)
- 29 de Novembro - Conferência de Amálio de Marichalar (Foro Soría 21), em colaboração
com as Secções de Estudos do Património, e de Genealogia, Heráldica e Falerística,
Numância: História, Memória e Identidade, no âmbito do ciclo Sítios e materiais:
(re)leituras e (re)interpretações.
- 30 de Novembro, inauguração da Exposição, com catálogo, organizada em colaboração com
as Secções de Estudos do Património, e de Genealogia, Heráldica e Falerística, da exposição
do escultor grego Nikos Floros, na Sala Portugal, Maria Callas: Medeia – Argonautas,
patente ao público até 16 de Janeiro de 2018.
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A Secção continuou a dar prioridade à divulgação das suas actividades na web, quer na página da
própria Secção alocada no sítio web da SGL, quer na archport e noutras plataformas académicas e
científicas, tendo ainda expandido essa difusão às diversas páginas institucionais de Facebook com o
intuito de difundir os trabalhos apresentados ao longo do ano. Em 2017 foi de igual o momento de
reforçar a propagação das actividades da Secção através de página própria de Facebook que já conta
com c. 250 seguidores.
De um modo geral, podemos afirmar que a experiência colhida neste último ano confirmou a
pertinência das decisões da actual Mesa da Secção de Arqueologia da Sociedade de Geografia de
Lisboa quanto aos tipos e modelos de actividades seguidos.
Por fim, e nos termos estatutários, procedeu-se à eleição da Mesa para 2018, a 13 de Dezembro de
2017, tendo sido eleitos os seguintes Vogais:
Presidente: Doutora Ana Cristina Martins
Vice-Presidente: Prof. Doutor João Carlos Senna-Martínez
Secretário: Prof. Doutor Luís Manuel de Araújo
4.12. Secção de Artes e Literatura
Presidente: Profa. Doutora Maria João Pereira Neto
De acordo com os objectivos traçados na primeira reunião da secção realizada no dia 4 de Janeiro de
2017, a secção de Artes e Literatura envolveu – se em diversas actividades que promoveram uma
visão transversal das Artes e da Literatura.
Deste modo, e dando sequência aos ciclos anteriores, a Secção de Artes e Literatura participou na
organização científica do 7º Ciclo de Conferências Relações Luso – Italianas – Chi f aquesto
caminho `bom navigato. Culturas e dinâmicas nos portos de Itália e Portugal (séculos XV – XVIII)
promovido pelo CHAM e pela Cátedra Alberto Benveniste / CIDEHUS- UÈ que decorreu na
Embaixada de Itália, Instituto Italiano de Cultura, Sociedade de Geografia de Lisboa, Gabinete de
Estudos Olisiponenses, Academia de Marinha, entre Abril de 2017 e Janeiro de 2018.
Na Sociedade de Geografia decorreram as seguintes conferências:
 21 de Junho – pelas 17 h e 30 minutos – La compagnia Guadagni di Firenza e i suoi
intermediari nel porto de Lisbona ( sec. XVI) – por Maddalena Cultuera ( Universita degli
Studi di Milano)
 25 de Setembro pelas 17 h e 30 minutos – Judeus portugueses no porto de Livorno. Entre o
quotidiano e o comércio internacional (século XVI) – por Susana Bastos Mateus (CIDEHUS.
Cátedra A. Benveniste)
 16 de Outubro – 17 h 30 m – O casamento da Infanta D. Beatriz nos portos de Lisboa e de
Nice ( Piemonte 1521) – por Carla Alferes Pinto ( CHAM)
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 8 de Novembro – 17 h 30 minutos – A Itália na casa lisboeta dos séculos XVI e XVII –
reflexões sobre a cultura material a partir de dados arqueológicos – por André Teixeira (
CHAM) e Rodrigo Banha da Silva ( CHAM e CML)
 Dia 15 de Maio entre as 15h 30 e as 19 horas e na sequência do que tem vindo acontecer nos
anos anteriores, decorreu na SGL uma sessão integrada nos Seminários imagética e conexões
mundiais (a investigação em coordenação com os três ciclos de ensino superior) CONTROVÉRSIAS

E

CONFLITOS

NOS

TEMPOS

MODERNOS

E

CONTEMPORÂNEOS (Europa, Ásia, América) com a coordenação científica de Maria
Leonor Garcia da Cruz da Universidade de Lisboa e de Maria de Deus Beites Manso da
Universidade de Évora, numa organização conjunta do Centro de História da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa/ Programa de Estudos Imagética, da Universidade de
Évora.
A sessão de dia 15 de Maio teve organização conjunta da Secção de Artes e Literatura com o Centro
de História - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa / Programa de Estudos Imagética E a
Universidade de Évora, Programa de Doutoramento em Teoria Jurídico-Política e Relações
Internacionais — Poder, Direitos e Cosmopolitismo numa Era Global.
Programa:
Maria Leonor García da Cruz
Professora da Faculdade de Letras da U. Lisboa; Centro de História da Universidade de Lisboa
Confrontos confessionais no dealbar da Época moderna: da crítica à revolta, manipulações de
discurso, repressão e diáspora
José Maria Mendes
Investigador do Centro de História da Universidade de Lisboa
Jacobeia a expressão do Jansenismo em Portugal
Antonio Lindvaldo Sousa
Professor da Universidade Federal de Sergipe, Brasil; GPCIR; Pós-Doutorando U. Évora e UFF/RJ
”Da panela de pressão ao confinamento de dois fazendeiros religiosos do Brasil…”: notas sobre a
importância do uso dos termos conflitos / confrontos nos estudos sobre a expulsão dos Jesuítas
Maria Adelina de Figueiredo Batista Amorim
Centro de História da Universidade de Lisboa e CHAM/FCSH/FCT; Pós-Doutoranda UL e UNL
D. Frei de S. José Queirós, Bispo do Pará (1760-1763): Pastoral e Política em confronto
Serafina Martins
Professora da Faculdade de Letras da U. Lisboa; Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e
Europeias
Literatura da História: Aquilino Ribeiro e a “Guerra Europeia”
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 Dia 5 de Junho pelas 17 h e 30 minutos promoveu–se uma conferência integrada no 4º
Centenário da morte de Shakespeare - “ Shakespeare por música” em que foi orador Joel
Costa
 Dia 23 de Novembro sessão promovida pelas secções de Etnografia, Estudos do Património,
Turismo e Artes e Literatura subordinada ao tema: O turismo na valorização do Homem: uma
abordagem transdisciplinar – comemorativa do ano internacional do Turismo.
Programa:
14h30 – Abertura dos trabalhos
14h45 - Turismo enogastronómico e sustentabilidade – do conhecimento global ao local - Ana
Pereira Neto (ISEC / SGL)
15h00 - Turismo, comunidades e interesses: Um olhar crítico sobre as incursões às paisagens; San
na Namíbia - Sónia Frias (ISCSP / SGL)
15h15 - Actores, lugares e novos desafios do turismo em Lisboa - Filipa Fernandes (ISCSP)
15h30 - Para uma iconografia de género: as mulheres e o turismo no século XIX - Maria João
Pereira Neto (FAUL / SGL)
15h45 - O Turismo no Ex-Libris – Transmemória de novas visões - Vitor Escudero (ANBA / ISCSP /
APEL / SGL)
16h00 - Arqueologia e turismo nas artes e nas letras: um breve olhar (sécs. XVIII-XIX) - Ana
Cristina Martins (FCT / IHC-CEHFCI-UÉ-FCSH-UNL / SGL)
16h15 - Algumas das antigas aquisições espirituais e artísticas do povo russo. Um olhar etnográfico
- Maria Helena Correia Samouco (SGL)
16h30 – Debate e encerramento dos trabalhos
 4 de Dezembro - Futurismo(s) - Ciclo de conferências organizado pela Secção de Artes e
Literatura da Sociedade de Geografia de Lisboa, em colaboração com o CHAM – Centro de
Humanidades (CHAM-FCSH/NOVA-Uac) e pelo Instituto de Cultura Europeia e Atlântica
(ICEA).
Programa
11.00H - Abertura pelos Presidente da SGL e do ICEA
11.15H – “O Futurismo: entre Paris, Ponta Delgada e Lisboa” – Anabela Almeida (CHAMFCSH/NOVA-Uac)
15.00H – “Álvaro de Campos Futurista?” - Ana Raquel Baião Roque (IEM_FCSH/NOVA)
15.45H – “A Cidade Futurista em Mário de Sá-Carneiro” – La Salette Loureiro (CHAMFCSH/NOVA-Uac)
16.30H – “O Futurismo para além da palavra” - Maria João Serra (CHAMFCSH/NOVA-Uac)
17.15H – “Futurismo (s) - cá e lá-fora” – Teresa Rita Lopes (CHAM-FCSH/NOVAUac
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4.13. Secção de Ciências da Comunicação
Presidente: Prof. Doutora Anabela Mateus
1. Eleição de Novos Corpos Sociais
Aos 25 dias do mês de Janeiro de 2017 a Secção de Ciências da Comunicação foi alvo de Eleição de
novos corpos sociais.
Foi eleita a Senhora Professora Doutora Anabela Félix Mateus para Presidente da Secção, tendo
ficado como Vice-Presidente o Senhor Professor Doutor João Cardoso Cruz e mantendo-se como
Secretário-Geral o Senhor Dr. Vermelho do Corral.
2. Atividades
A atividade da secção no ano civil de 2017 foi marcada pela realização de dois eventos, os quais
trouxeram à SGL e à secção assuntos estimulantes da atualidade, no âmbito de distintas áreas de
encontro à área da comunicação. Foram realizadas as seguintes conferências:
2.1- No dia 15 de Novembro de 2017 a Conferência subordinada ao tema “Comunicação na
Solidariedade”, com a convidada Conferencista Drª Carolina Varela, Marketing and Communication
Manager da APAV - Associação de Apoio à Vítima. Nesse contexto salientou-se: “A comunicação é
uma ferramenta fundamental na vida de qualquer organização do terceiro setor. Para a APAV, a
aposta na comunicação é fundamental para o crescimento da organização, enquanto investimento na
disseminação da missão e dos serviços das organizações. Planear, aliando a criatividade ao
networking são alguns dos caminhos que nos permitem chegar cada vez mais longe.”
2.2. No dia 20 de Junho de 2017 a Conferência subordinada ao tema, “Comunicação de Ciência”,
com a convidada oradora, Professora Doutora Joana Lobo Antunes. Nesta palestra que a
Conferencista intitulou de “A importância da Comunicação da Ciência no contexto atual”, foi
discutido o “estado atual da arte da comunicação de ciência e discutidos caminhos atuais e futuros”,
tendo sido apresentadas as seguintes posições: “A ciência e tecnologia são das principais forças
motrizes de uma economia moderna, são inúmeros os exemplos que nos rodeiam e que demonstram
constantemente o quanto a nossa vida mudou graças ao conhecimento e à sua aplicação: aumento da
esperança média de vida, aumento da qualidade de vida, maiores níveis de conforto, maior interação
entre pessoas distantes, melhores acessos. É fácil compreender o impacto daquilo que chega à
sociedade em forma de produtos e serviços, no entanto a Ciência que está a ser produzida neste
momento nos institutos de investigação e universidades demorará muito tempo a ser compreendida
na sua plenitude. Ao mesmo tempo, é essa ciência complexa, nova e inovadora que temos de
conseguir fazer chegar às pessoas, para que por um lado saibam o que é produzido pelo investimento
do dinheiro dos seus impostos e por outro continuemos a alimentar a

cultura científica da

população, e o prazer intelectual em compreender o conhecimento gerado com quem o faz.”
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3. Divulgação
Para além dos canais normais que a SGL utiliza para a divulgação das suas atividades, manteve-se a
promoção através das redes sociais, e concretamente no Facebook, as atividades desta secção. Uma
vez mais o retorno foi bastante positivo, atingindo dezenas de respostas de apoio. Consideramos que
a estratégia de divulgação da SGL e desta secção, em particular, a que procedemos nas redes sociais,
contribuiu bastante para reforçar a visibilidade e a notoriedade da SGL junto de vários públicos na
tentativa de atrair novos sócios para a SGL.
4.14. Secção de Ciências Militares
Presidente: General Luís Valença Pinto
1. Em 2017 iniciou funções na Secção de Ciências Militares (SCM) uma nova Mesa.
Presidente: Gen. Luís Valença Pinto
V/Presidente: Alm. José Castanho Paes
V/Presidente: TGen. Carlos Carvalho dos Reis
Director: MGen. José Dinis da Costa
Director: TGen. Mário de Oliveira Cardoso
Secretário: TCor. João Brandão Ferreira
2. No planeamento e na conduta das atividades da Secção essa nova Mesa recebeu um precioso apoio
da parte da anterior Mesa, traduzido por boa e adequada informação e por permanente
disponibilidade.
3. Durante 2017 a SCM realizou sete reuniões de Mesa e sete reuniões plenárias.
4. No plano do estudo e da divulgação a Secção elaborou e viu aprovado um Pano de Atividades
assente em quatro projetos, relativos a temáticas avaliadas como de grande importância e atualidade
e, naturalmente, prestando sempre particular atenção às respetivas dimensões militares. Para cada
projeto foi constituído, como primariamente responsável, um Diretor de projeto.
5. Esses projetos e os respetivos Diretores foram os seguintes:
- Forças Armadas e Estratégia Contra o Terrorismo, TGen. Mário Oliveira Cardoso;
- A Cultura e a Defesa Nacional, TCor. João Brandão Ferreira;
- Cooperação no âmbito da CPLP, TGen Carlos Carvalho dos Reis;
- CiberSegurança e CiberDefesa, MajGen José Diniz da Costa.
6. Para o tratamento destes temas foram realizadas nove conferências, proferidas por dez
personalidades de reconhecido mérito provenientes das áreas académica, diplomática e militar.
Salienta-se a pronta e fácil disponibilidade das pessoas convidadas para intervirem, o que se acredita
que traduz o prestígio e o reconhecimento que são creditados à SGL.
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Todas as conferências tiveram muita qualidade e interesse, satisfazendo plenamente os objetivos
pretendidos, proporcionando um debate vivo e recolhendo o apreço de quem nelas participou.
Infelizmente apenas um dos oradores forneceu o texto da sua intervenção (TCor João Brandão
Ferreira, A importância da Cultura Portuguesa para a Defesa Nacional). Três outros forneceram os
“slides” que usaram nas suas apresentações.
7. É grato registar que, para os padrões habituais da SGL, e sem exceção, as referidas conferências
tiveram audiências interessantes.
8. Ainda em 2017 a SCM elaborou, propôs e viu aprovado o seu Plano de Atividades para 2018.
9. Incluem-se como anexos o detalhe de cada um dos projetos e um resumo das atividades da Secção.
10. Finalmente regista-se com muito gosto que o apoio proporcionado pelo secretariado da SGL foi
sempre competente, eficiente e oportuno.
ANEXOS
RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO DO TEMA FORÇAS ARMADAS E ESTRATÉGIA
CONTRA-TERRORISMO
1. O tema foi desenvolvido em 3 sessões:
1ª Caracterizar o terrorismo enquanto ameaça na atualidade à comunidade ocidental. Quais as
suas origens? Qual a sua finalidade?
Foi orador o Sr. Embaixador Martins da Cruz.
2ª O papel das FA na estratégia de contra – insurreição; Uma visão operacional.
Foi orador o Sr. Coronel Nuno Lemos Pires
3ª O papel das FA na luta contra o terrorismo em território nacional.
Foi orador o Sr. Tem Gen Manuel Vizela Cardoso.
2. Comentários
a. Julgo terem sido atingidos os objetivos propostos, pela qualidade dos oradores, pela
resposta concreta dos mesmos aos temas propostos e pela participação ativa da assistência
nos debates.
b. A 3ª sessão teve lugar demasiado tempo depois das anteriores o que julgo ser de evitar
para garantir uma continuidade no fio condutor do tema.
c. Considero o tema do terrorismo um tema não esgotado. Será sempre fácil relembrar os
pontos fundamentais das intervenções e poder confrontá-las com a atualidade. Daí é
possível inferir constantes ou alterações nos procedimentos e objetivos.
d. O papel das FA na luta contra o terrorismo em território nacional é, em meu entender, um
problema que não encontra respaldo na legislação existente, na vontade política do seu
emprego, na correta perceção do que deve ser o seu papel por parte dos militares.
Mário de Oliveira Cardoso
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RELATÓRIO REFERENTE AO PROJECTO “A CULTURA E A DEFESA NACIONAL”
Na reunião plenária de 11 de Abril do corrente ano, ficou decidido, após o assunto ter sido tratado
em reuniões anteriores, que a direcção do projecto “Cultura e Defesa Nacional” fosse entregue ao
TCor Brandão Ferreira.
Ficou ainda estabelecido que se realizariam duas conferências que abordassem o tema, com especial
enfoque na importância, abrangência e correlação entre os temas (Cultura e Defesa Nacional) e na
componente da cidadania plena.
A escolha dos oradores veio a cair nos Professor Doutor Guilherme de Oliveira Martins e no Tenente
Coronel João J. Brandão Ferreira.
O primeiro orador realizou a sua conferência, no pretérito dia 19 de Junho, intitulada “Identidade,
Cultura Portuguesa – a Importância da Língua na Defesa Nacional”;
A derreia conferência teve lugar no dia 26 de Setembro de 2017, e foi subordinada ao tema “A
Importância da Cultura Portuguesa na Defesa Nacional”, a qual se junta em anexo.
O Professor Oliveira Martins não apresentou qualquer texto.
Sugere-se que de todas as intervenções efectuadas (em todos os projectos) possam ser efectuados
extratos do que for tido como importante reter, para os mesmos poderem passar a constituir sínteses
de conhecimentos, datados, que passem a constituir acervo da SCM e da SGL e seja, inclusive,
ponderado o seu envio, a titulo informativo às entidades governamentais e, ou, da “sociedade civil”,
tidas por pertinentes.
João José Brandão Ferreira
RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO «COOPERAÇÃO NO ÂMBITO
DA CPLP»
Enquadramento
Este projecto procurou fazer uma reflexão e análise sobre as potencialidades e vulnerabilidades da
cooperação no âmbito da CPLP.
As relações de cooperação entre os estados conheceram um forte incremento com os tempos de
globalização que hoje caracterizam o sistema internacional e os estados defendem os seus interesses e
prosseguem os seus objectivos no seio de várias organizações internacionais e regionais de índole
política, económica, cultural, militar, etc.
As relações com África e em particular com os países de expressão portuguesa, constituem, de modo
consensual, uma das prioridades na orientação da nossa política externa.
Justificava-se assim um olhar sobre a CPLP e sobre as dificuldades que tem enfrentado e a têm
impedido de corresponder às expectativas geradas com a sua criação.
O Projecto
Na estruturação e desenvolvimento deste projecto procurou-se a resposta para as seguintes questões:
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- Que interesse e importância tem a CPLP para Portugal?
- O que impede a CPLP de evoluir e adquirir um estatuto que lhe seja reconhecido na
definição da política externa dos estados membros?
Mais do que um espaço cultural alicerçado numa língua comum, importa reforçar estruturas e
capacidades para uma concertação política no seu seio e na afirmação de posições comuns nos fora
internacionais, exploração de potencialidades no âmbito económico, diplomático, social e de
segurança e defesa.
Objectivo último – Criação de um espaço de História Comum, de Paz e Desenvolvimento para os
seus povos.
O projecto foi debatido nas reuniões do Plenário da Secção de Ciências Militares e foi objecto da
realização de duas conferências:
- “A CPLP e o seu potencial interesse para Portugal”.
Foi orador o Sr. Ten. Coronel Luís Falcão Escorrega
- “Razões Impeditivas da plena afirmação e funcionamento da CPLP”.
Foi orador o Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa.
Conclusões
- O desenvolvimento deste Projecto atingiu os objectivos propostos;
- As conferências revestiram-se de grande interesse pelo conteúdo e clareza das exposições,
muito focadas nos objectivos previamente propostos ao orador, registando-se ainda uma
participação activa da assistência nos debates;
- Nenhum dos países membros, com excepção de Portuga, tem a CPLP inscrita no quadro da
sua acção externa. Não devem por isso, pelo menos no curto e médio prazo, ser alimentadas
grandes expectativas na sua afirmação plena;
- A CPLP tem, no entanto, potencialidades a explorar na cooperação entre os seus Estados,
nos vários domínios político, diplomático, económico, cultural e de segurança e defesa que se
revestem de interesse e justificam o empenhamento de Portugal na sua concretização.
Carlos A. C. Reis
RELATÓRIO SOBRE CICLO DE CONFERÊNCIAS DEDICADAS À CIBERSEGURANÇA E
CIBERDEFESA
No âmbito do Plano de Actividades para 2017 a SCM elegeu um ciclo de conferências dedicadas à
Cibersegurança e Ciberdefesa.
Tendo em conta o público-alvo definiram-se, e aprovaram-se, em reunião plenária os seguintes
objectivos:
- Definição do Ciberespaço;
- Apresentação dos novos conceitos de Cibersegurança e Ciberdefesa;
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- Caracterização das diversas ameaças (sonegação de acessos, roubo, alteração, corrompimento ou
destruição de dados, crime financeiro ou outro, terrorismo, etc.) e das diversas vulnerabilidades no
âmbito do Ciberespaço;
- Que estratégias existem em Portugal e na UE para a Cibersegurança e Ciberdefesa;
- Que organizações temos em Portugal e na UE para a Cibersegurança e Ciberdefesa;
- Que estruturas, capacidades e meios existem para responder a acções maliciosas;
- Perspectivas para a Cibersegurança e Ciberdefesa;
- Qual o papel de Portugal nestas áreas como país de fraca capacidade estrutural tecnológica mas com
grande apetência para a inovação tecnológica.
Foram realizadas 2 conferências:
- Em 10 de Julho de 2017, com o título “As dimensões de um espaço desconhecido“ sendo
conferencista o Prof Henriques Santos da universidade do Minho. Apresentou uma perspectiva
académica do ciberespaço, abordando as ameaças, vulnerabilidades, ataques e controlos, tendências e
perspetivas para a Cibersegurança. Defendeu ainda a necessidade de definir, e por em prática,
currículos para profissionais a vários níveis que respondam às exigências crescentes destes assuntos.
-Em 2 de Outubro de 2017, com o titulo “O papel do dirigente na sensibilização para uma cultura de
segurança“ sendo conferencistas o Contra Almirante Gameiro Marques (Autoridade Nacional de
Segurança ) e o Prof Pedro Veiga (director do Centro de Cibersegurança, do Gabinete Nacional de
Segurança). Focaram os caminhos para as pessoas e as organizações ganharem sensibilidade para
poderem tomar medidas para se prevenirem, defenderem ou saberem reagir ao serem afectados por
qualquer tipo de acções desencadeadas no Ciberespaço.
Numa apreciação global poder-se-á dizer que as conferências corresponderam às expectativas da
SCM e satisfizeram o público que a elas assistiu, considerando-as de grande utilidade.
Jose R. Diniz da Costa
4.15. Secção de Economia
Presidente Prof. Doutor José Caleia Rodrigues
A Secção de Economia, em reunião realizada em 9 de Março de 2017, pelas 17h00 na Sala de
Convívio da Sociedade de Geografia de Lisboa, procedeu à eleição da Mesa para o ano em curso,
tendo sido eleitos por unanimidade os seguintes membros:
Presidente: Doutor José Júlio Caleia Rodrigues
Vice-Presidente: Dr. Gonçalo Cotta Guerra
Secretário: Eng. Gustavo Lopes da Silva
No âmbito das actividades previstas para 2017 foram realizadas duas conferências.
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A primeira, em colaboração com a Secção de Indústria, foi precedida de almoço e realizou-se no dia
10 de Maio, às 14h30, no Auditório Adriano Moreira, apresentada pelo Senhor Secretário de Estado
da Indústria Dr. João Vasconcelos. Foi subordinada ao tema “A metamorfose da indústria em
Portugal”.
A segunda realizou-se no dia 7 de Junho, às 17h30, na Sala do Convívio. O tema “A influência das
culturas nacionais no Comércio Internacional” foi desenvolvido pelo Prof. Doutor Luis Brites
Pereira.
Foi considerado o reforço da continuidade de cooperação entre esta Secção e as outras Comissões e
Secções, tendo já agendado novos eventos para o ano de 2018.
4.16. Secção de Estudos Luso-Árabes
Presidente: Prof. Doutor António Dias Farinha
Durante o ano de 2017 a Secção de Estudos Luso-Árabes prosseguiu os trabalhos iniciados nos anos
transactos, nomeadamente, o estudo do vocabulário português de origem árabe, sob a orientação do
seu Presidente, bem como a colaboração com institutos científicos de objectivos semelhantes, a nível
nacional e internacional, em que estiveram empenhados, para além do Professor Dias Farinha, os
restantes Membros da Mesa e alguns Vogais.
Aos doze dias do mês de Janeiro de 2017, pelas 17:00, reuniu-se na sala do 3º andar do Edifício-Sede
da SGL, a Secção de Estudos Luso-Árabes, com a seguinte Ordem dos Trabalhos:
1. – Leitura e aprovação da Acta da sessão anterior;
2. – Informações;
3. – Eleição da Mesa para o ano de 2017.
A Mesa foi constituída por todos os seus Membros, encontrando-se presentes os seguintes Vogais:
Prof. Doutor João Pereira Neto; Dr. Manuel Pechirra e as Profs. Doutoras Olga Iglésias Neves e Ana
Paula Avelar, bem como a Profª. Doutora Eva-Maria von Kemnitz. Justificou a falta, com delegação
de voto no Presidente, o Vogal Prof. António Vermelho do Corral.
Tomou a palavra o Presidente da Mesa, Prof. Doutor António Dias Farinha, que saudou os
circunstantes, desejando um bom ano e agradecendo a presença, tendo-se entrado na Ordem dos
Trabalhos.
O Secretário da Mesa, Dr. João Abel da Fonseca, leu a Acta da sessão anterior que foi aprovada por
unanimidade.
Passando ao ponto 2. – Informações, usaram da palavra:
1. O Presidente da Mesa, para lamentar o falecimento do Vogal Prof. Doutor Manuel Augusto
Rodrigues e propor um voto de pesar da Secção a enviar a sua viúva, o que foi aprovado por
unanimidade;
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2. O Secretário-Perpétuo da SGL, Prof. Doutor João Pereira Neto para, aproveitando a ocasião,
dar conta do aprovado na Assembleia Extraordinária da SGL, que decorrera no passado dia 6
de Dezembro, bem como realçar a visita de S. E. o Presidente da República, à SGL, no final
do ano transacto;
3. A Vice-secretária, Prof.ª Doutora Maria Leonor García da Cruz para anunciar a realização na
FLUL, nos próximos dias 23 e 24 de Fevereiro do corrente ano do VII Colóquio Internacional
Imagética: Representações da Migração e do Universo do Viajante, com a sua coordenação,
numa organização do Centro de História da Universidade de Lisboa com a seguinte rede de
parceiros institucionais: Departamento de História da FLUL; Universidade do Estado do Rio
de Janeiro/UERJ, através do Programa de pós-graduação em História Social; Centro de
Estudos das Migrações e das Relações Internacionais/CEMRI, da Universidade Aberta e
Seminário Permanente Familias y redes Sociales: etnicidad y movilidad en el Mundo
Atlântico, da Universidad de Sevilla. Apoio da FCT e da SGL, através das Secções de Arte e
Literatura e de Estudos Luso-Árabes. Mais informou que iria apresentar a comunicação
“Migrações culturais no Magrebe: o murabitismo”;
4. A Prof.ª Doutora Eva-Maria von Kemnitz para dar conta da existência, «on line», do
Dicionário de Orientalistas de Língua Portuguesa, por si coordenado, com o apoio do Centro
de Estudos de Comunicação e Cultura da UCP, da SGL e da ACL.
Quanto ao ponto 3. – Eleição da Mesa para o ano de 2017, verificando-se a existência de uma só lista
concorrente, por proposta do Vogal Prof. Doutor João Pereira Neto, foi votada a recondução. Foi
reeleita, por unanimidade e aclamação, a Mesa da Secção, constituída pelos Sócios:
Prof. Doutor António Dias Farinha – Presidente;
Contra-almirante José Luís Leiria Pinto – Vice-presidente;
Dr. João Abel da Fonseca – Secretário;
Prof.ª Doutora Maria Leonor García da Cruz – Vice-secretária.
Nada mais havendo a tratar, a reunião terminou, pelas 17:40, com as palavras do Presidente, Prof.
Doutor Dias Farinha, renovando o agradecimento pela presença de todos e pela confiança depositada
pelos Vogais da Secção na Mesa reeleita.
Os circunstantes deslocaram-se, de seguida, ao Auditório Adriano Moreira, onde veio a decorrer a
sessão cultural da Secção em que foi orador convidado o Dr. José Luís Martins de Matos que
apresentou a comunicação “Mouros e Cristãos no Ocidente do Al-Andalus no contexto tardo-romano
de Santa Vitória do Ameixial”. Durante esta sessão o orador fez entrega ao Director do Museu
Nacional de Arqueologia, Dr. António Carvalho, de uma estela funerária com inscrição árabe, por si
encontrada nos despojos da estação arqueológica em apreço.

72

No dia 5 de Junho, na Sala Algarve, pelas 17:30, em parceria com a Secção de História, realizou-se
uma sessão cultural durante a qual foi oradora convidada a Prof.ª Doutora Alexandra Pelúcia
dissertando sobre “Perspectivas portuguesas do Islão xiita nos alvores da construção do Estado da
Índia”.
No dia 17 de Julho, no Auditório Adriano Moreira, pelas 17:00, realizou-se com a Academia
Portuguesa da História uma sessão cultural conjunta comemorativa do Tricentenário da batalha
naval do Cabo Matapão. 1717-2017. Promovida em parceria com a Secção de História, contou com
dois oradores: pela APH, a Prof.ª Doutora Ana Leal de Faria e, pela SGL, o Comandante José
António Rodrigues Pereira que dissertaram, respectivamente, sobre “Em socorro da Cristandade. A
batalha de Matapão nas relações diplomáticas de Portugal com a Santa Sé” e “A participação da
armada real portuguesa na batalha do Cabo Matapão – navios, homens e estratégia naval”.
4.17. Secção de Estudos do Património
Presidente: Profa. Doutora Ana Cristina Martins
Em 2017, deu-se continuidade à promoção de promover actividades de interesse comum a diferentes
grupos de trabalho da SGL e de outras instituições, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras.
Iniciou-se em 2017 o ciclo Patrimónios de Lisboa, em colaboração com o Departamento de
Património Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, em cujo âmbito foram de igual modo
promovidas visitas orientadas e comentadas a exposições temáticas realizadas por este organismo
camarário. A Secção decidiu também incluir nas suas iniciativas de 2017 a co-organização de
exposição de âmbito internacional acolhida na SGL, com catálogo que incluiu texto produzido por
um dos seus membros. Prosseguiu-se de igual modo a profícua colaboração mantida com a biblioteca
da SGL materializada na selecção de referências bibliográficas expostas nas vitrinas do 4.º andar da
SGL, de acordo com os temas versados em cada uma das actividades concretizadas.
Os eventos preparados e coorganizados pela Secção registaram uma afluência variável entre as 20 e
as c. de 60 presenças, congregando um público ecléctico, desde o especialista ao generalista, num
testemunho inequívoco do interesse crescente demonstrado pelos temas seleccionados, evidenciado
nos animados debates registados no final de cada uma das suas 14 actividades:
- 20 de Fevereiro – Colóquio As arquitecturas modernas e a reabilitação urbana em
Portugal, promovido pela Secção de Estudos do Património e pelo CIAUD da Faculdade de
Arquitectura da Universidade de Lisboa, com o apoio das revistas ARCHINEWS, ARC e
PTPC:
- «As Arquitectura Modernas», por Tomás Taveira (FA-UL)
- «Um Caso de Experiência Profissional em Portugal», por José Miguel Fonseca
- «As Referências às Experiências Internacionais», por Sérgio Infante (ISCTE-IUL)
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- «A Reabilitação Urbana no Porto», por Gomes Fernandes
- «A Plataforma Tecnológica Portuguesa para a Construção e a Reabilitação Urbana», por
Rita Moura (PTPC)
- «A Reabilitação Arquitectónica de Baixo Custo», por Plínio Santos Filho (Revista
ARC)
- «A Reabilitação Urbana e a Herança Patrimonial», por João Carlos Santos (DGPC)
- «O Enquadramento Urbanístico», por Fernando Condesso
- «O Desenho dos espaços públicos em Portugal», por Manuel Teixeira (CIAUD –
FAUL)
- «As Arquitecturas Modernas e a Reabilitação Urbana», por Rui Duarte
- «A Reabilitação Arquitectónica-Casos de referência», por José Afonso (FA-UL)
- «A Conservação Integrada e a Salvaguarda Activa na Reabilitação Urbana», por Pedro
Barbosa (FL-UL)
- «Experiências de Reabilitação», por Vasco Santos Pinheiro (ULHT)
- 11 de Abril - VI Seminário Internacional de Falerística da SGL, promovido pela Secção
de Genealogia, Heráldica e Falerística, em colaboração com a Secção de Estudos do
Património e apoio da Divisão de História e Cultura da Guarda Nacional Republicana:
- «Insignias y condecoraciones en las Órdenes Militares españolas de Santiago,
Calatrava, Alcántara y Montesa», por Fernando Vargas-Zuñiga y Mendoza.
- «Falerística, Heráldica e Simbologia da Guarda Nacional Republicana», por Nuno
Andrade (chefe de Divisão de História e Cultura da GNR.
- «Traços, Percursos e Distinções na vida militar de António José Bernardes de Miranda,
por José Filipe Menéndez (APG | IPH | SGL)
- «Medalha de D. Afonso Henriques - Privativa do Exército: Símbolo e lenda na
representação do seu Patrono», por José Sesifredo Estevéns Colaço (Secção de Heráldica
do Exército Português | SGL)
- «A Falerística no Ex-Líbris – Transmemórias», por Vítor Escudero ( ANBA | Real
Academia de Belas Artes de Santa Isabel de Hungria)
- «Das Brumas da Memória - um Rei português, um reino desaparecido, uma Ordem
rara...», por Segismundo Ramires Pinto (AAP | IPH | SGL)
- «Arqueologia e Emblemática: Possidónio da Silva e a Real Associação dos Arquitectos
Civis e Arqueólogos Portugueses», por Ana Cristina Martins (FCT / IHC-CEHFCi (UÉ)
– FCSH-UNL | SGL)
- 30 e 31 de Maio - 2.º Seminário FRAGMENTOS DE ARQUEOLOGIA DE LISBOA Meios, Vias e Trajetos... Entrar e sair de Lisboa, em colaboração com o Centro de
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Arqueologia de Lisboa (CML), o Gabinete de Estudos Olisiponenses (CML) e a Secção de
Estudos do Património da SGL:
- «O movimento de bens entre Olisipo e o seu ager», por Guilherme Cardoso (Centro de
Arqueologia de Lisboa – DPC/DMC/CML)
- «Criptopórtico de Lisboa. Arqueologia e arquitectura de uma estrutura portuária (um
esboço preliminar)», por Nuno Mota e Pedro Vasco Martins (Centro de Arqueologia de
Lisboa – DPC/DMC/CML)
- «O municipium de Felicitas Iulia Olisipo e as viagens por terra e por mar», por Vasco
Gil Mantas (Prof. Aposentado da FLUC)
- «Do Oriente para Lisboa: as porcelanas do Largo de Jesus», por Carlos Boavida (IAPFCSH-UNL)
- «Entre a importação e a imitação: os vidros do Largo do Coreto de Carnide (Lisboa)»,
por Carlos Boavida e Teresa Medici (IAP-FCSH-UNL)
- «Olisipo e o Mediterrâneo: economia e comércio no extremo ocidental do Império»,
por Victor Filipe (UNIARQ-Centro de Arqueologia da UL)
- «O contributo da Epigrafia de Olisipo e do seu território para estudo da mobilidade no
período romano», por Amílcar Guerra (FLUL |UNIARQ-Centro de Arqueologia da UL)
- «Rua da Vitória: a Lisboa de sempre», por Inês Mendes da Silva (Era-Arqueologia,
S.A.)
- «A distribuição de louça de Lisboa no Norte da Europa», por Tânia Casimiro (IHCFCSH-UNL)
- «O Sistema viário da Lisboa Medieval», por Manuel Fialho Silva (FL-UL)
- «Circulação monetária estrangeira em Lisboa», por Tiago Curado
- «Uma rampa entre Lisboa e o mundo», por Alexandre Sarrazola e Mónica Ponce
(ERA Arqueologia)
- «Embarcações para todas as funções: aportar a Lisboa nas épocas moderna e
contemporânea», por José Bettencourt e Carlos Carvalho (FCSH-UNL)
- «Da capital para o Reino: os correios de Lisboa em meados do século XVIII», por Rui
Neves
- «A estrada militar do recinto de segurança do sector norte do Campo Entrincheirado
de Lisboa», por José Paulo Ribeiro Berger (GEAEM/DIE | SGL)
- 9 de Junho – Colóquio A arquitectura e o urbanismo moderno em Angola e Moçambique,
promovido pela Secção de Estudos do Património e pela Faculdade de Arquitectura da
Universidade de Lisboa.
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- «Arquitectura e Urbanismo portugueses no mundo: da afirmação nacional ao
politicamente correcto», por Manuel Teixeira (CIAUD-FAUL)
- «A Arquitectura e o Urbanismo Moderno em África: Angola e Moçambique», por
Tomás Taveira (FAUL)
- «Um Caso de Experiência Profissional em Angola», por José Fava
- «A Experiência Profissional em Angola», por Fernão Lopes Simões de Carvalho
- «Uma visão comentada quanto ao papel do arquitecto nas intervenções em África», por
José Miguel Fonseca.
- 20 de Setembro – Actividade Ventura terra, arquiteto. Do util e do bello, promovida pela
Secção de Estudos do Património em colaboração com Departamento de Património Cultural
da Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do Ciclo Patrimónios de Lisboa:
- Visita orientada à exposição Ventura terra, arquiteto. Do util e do bello
- «Importância da formação parisiense dos arquitetos portugueses na arquitetura de finais
do século XIX e início do século XX», por Maria Calado (Centro Nacional de Cultura) e
Michel Toussaint (Faculdade de Arquitectura-UL)
- 13 de Outubro – Conferência de Teresa Teves Reis (HÉRCULES – Universidade de
Évora), em colaboração com a Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística, A Galeria dos
Vice-Reis e Governadores da Índia Portuguesa. Estudo multidisciplinar para uma nova
interpretação da colecção, comentada por Raul Adalberto Leite, conservador-restaurador.
- 17 de Outubro – Conferência de Rolf Nagel (Academia das Ciências de Lisboa), em
colaboração com a Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística, O Significado e a
Importância da Heráldica.
- 23 de Outubro – Ciclo de Conferências Patrimónios de Lisboa, promovido pela Secção de
Estudos do Património em colaboração com Departamento de Património Cultural da Câmara
Municipal de Lisboa:
- «Patrimónios de Lisboa: um ciclo de conferências (apresentação)», por Ana Cristina
Martins (FCT / IHC-CEHFCi (UÉ) – FCSH-UNL | SGL)
- «De edifício religioso a agência bancária: o percurso histórico do Convento de Nossa
Senhora do Livramento de Lisboa», por Edite Alberto (DPC-NEP, CML; CHAM, FCSHNOVA e UAc)
- «Miguel Ventura Terra e a Arquitectura premiada em Lisboa», por Ana Isabel Ribeiro
(DPC-NEP, CML)
- «Manual do Lugar: uma metodologia para a Arte e o Património no Espaço Público»,
por Maria Teresa Bispo (DPC-NEP, CML; IHA; FCSH-NOVA)
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- 9 e 10 de Novembro - Colóquio Internacional O património digital em contexto ibérico:
Entre a prática e a crítica, em colaboração com a Secção de Arqueologia da SGL e o CHAIA
- Centro de História da Arte e Investigação Artística, Universidade de Évora:
- «From ICT applications to Digital Heritage: a journey at the cutting edge», por Laia
Pujol-Tost (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
- «O ofício dos historiadores», por Maria Renata da Cruz Duran e Bruna Carolina
Marino Rodrigues (Universidade Estadual de Londrina-Paraná, Brasil) - «Ferramientas
digitais para o diagnòstico e restauraçäo de bens Arquitectónicos», por James Barbosa
Souza (Universidade Salvador-UNIFACS, Brasil)
- «Cultural heritage – building bridges between the tangible, intangible and the digital»,
por Marluci Menezes (LNEC, Portugal), Carlos Smaniotto Costa (ULHT/CeiED,
Portugal) e Georgios Artopoulos (The Cyprus Institute, Cyprus) - «Um espectáculo à
hora do jantar na Villa Romana da Torre», por André Carneiro, Carlos Carpetudo e
Gonçalo Lopes (University of Jena, Germany) - «Gestão de informação arqueológica: a
evolução digital na ERA
Arqueologia», por José Pedro Machado, Liliana Veríssimo Carvalho (DGPC/UNIARQUL/CEAACP-UC, Portugal)
- «Partilhar é salvaguardar? As relações insuspeitas entre a Arqueologia de salvamento e
o Software Livre», por Regis Barbosa (CHAM-FCSH/NOVA-UAç, Portugal)
- «Património documental e web semântica: extração de relações complexas em fontes
setecentistas», por Lígia Gaspar Duarte (CIDEHUS-Universidade de Évora, Portugal),
Fernanda Olival (CIDEHUS-Universidade de Évora, Portugal) e Paulo Quaresma
(INESC-ID, Portugal)
- «O contributo da documentação digital para a histórica do Património Azulejar do
Mosteiro de Odivelas», por Anabela Cardeira (FBAUL, Portugal)
- «Welcome to the future – A new kind of museum», por Daniela Silva (Lusófona
University of Humanities and Technologies, Portugal)
- «O Museu Virtual da FBAUL – um processo em permanente construção», por Alice
Nogueira Alves (CIEBA/Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa,
Portugal) e Luísa Capucho Arruda (CIEBA/Faculdade de Belas-Artes da Universidade
de Lisboa, Portugal)
- «Reabilite - platform for workforce building rehabilitation», por Rita Machete, Ana
Paula Falcão, Marta Gomes, André Sousa e Alexandre Gonçalves (Instituto Superior
Técnico da Universidade de Lisboa)
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- «Digital cultural heritage: from 2D to 3D - simulation and visualization issues», por
Helena Barbas (FCSH-UNL, Portugal)
- «ultural Heritage and Linked Open Data, a case study from Early Roman Spain», por
Paula Loreto Granados García (The Open University, Milton Keynes, UK)
- «3D and metrology methods for the quantitative analysis of Cultural Heritage
objects», por Vera Moitinho de Almeida (Institute for the Study of Ancient Culture,
Austrian Academy of Sciences, Austria)
- «Práticas colaborativas em arquivos digitais na Península Ibérica», por Leonor Calvão
Borges e Ana Margarida Dias da Silva (FLUC, CIC-Digital, Portugal)
- «Entre arquivo físico e digital: desafios e potencialidades de um repositório de
materiais históricos», por Marluci Menezes, António Santos Silva, João Lains Amaral e
Maria João Correia (LNEC, Portugal)
- «Uma estratégia de documentação digital da coleção de pinturas de Adriano de Sousa
Lopes da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL) com um
sistema de informação geográfica (SIG)», por Liliana Cardeira (FBAUL, Portugal)
- «Museu e individuo globalizado. Novas subjetividades do património digital,
ressignificações e compartilhamentos virtuais», por Karina Muniz Viana (Universidade
Paranaense, Brasil)
- «Um percurso pela arqueologia de Angola», por Ana Godinho Coelho e Inês Pinto
(FCT/MUHNAC, Portugal)
- «Conteúdos Imagéticos de uma Capela da Basílica do Palácio Nacional de Mafra», por
Frederico Henriques (UCP, Portugal), Agnès Le Gac (FCI-UNL, Portugal), Eduarda
Vieira (UCP, Portugal) e António Candeias (Laboratório Hercules, UÉvora,Portugal)
- «O futuro da preservação dos bens culturais portugueses», por Ana Guerin (FBAULCIEBA, Portugal), Ana Bailão (FBAUL-CIEBA, CITAR, Portugal) e Elsa Pinho
(FBAUL-CIEBA, Portugal)
- 16 de Novembro – Conferência de Vahé Barsegian (Universidad de Schvering, Alemanha),
organizada em colaboração com a Secção de Genealogia, heráldica e Falerística, Dictionary of
Toponyms of Armenia and Adjacent Regions – a Herculean Task.
- 23 de Novembro - Seminário organizado pela Secção de Etnografia em colaboração com as
Secções de Arqueologia, Artes e Literatura, Estudos do Património, e de Turismo, 0
TURISMO NA VALORIZAÇÃO DO HOMEM – Uma abordagem transdisciplinar’
(comemorativo do ano internacional do turismo:
- «Turismo enogastronómico e sustentabilidade – do conhecimento global ao local», por
Ana Pereira Neto (ISEC / SGL)
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- «Turismo, comunidades e interesses: Um olhar crítico sobre as incursões às paisagens
¡SAN da Namíbia», por Sónia Frias (ISCSP / SGL)
- «Actores, lugares e novos desafios do turismo em Lisboa», por Filipa Fernandes
(ISCSP)
- «O Turismo no Ex-Libris – transmemória de novas visões», por Vitor Escudero
(ANBA / ISCSP / APEL / SGL)
- «Arqueologia e turismo nas artes e nas letras: um breve olhar (sécs. XVIII-XIX)», por
Ana Cristina Martins (FCT / IHC-CEHFCi-UÉ-FCSH-UNL / SGL)
- «Algumas das antigas aquisições espirituais e artísticas do povo russo. Um olhar
etnográfico», por Maria Helena Correia Samouco (SGL)
- «Para uma iconografia de género: viagens e turismo - as mulheres no século XIX», por
Maria João Pereira Neto (FAUL / SGL)
- 29 de Novembro - Conferência de Amálio de Marichalar (Foro Soría 21), em colaboração
com as Secções de Arqueologia, e de Genealogia, Heráldica e Falerística, Numância:
História, Memória e Identidade, no âmbito do ciclo Sítios e materiais: (re)leituras e
(re)interpretações.
- 30 de Novembro, inauguração da Exposição, com catálogo, organizada em colaboração com
as Secções de Arqueologia, e de Genealogia, Heráldica e Falerística, da exposição do escultor
grego Nikos Floros, na Sala Portugal, Maria Callas: Medeia – Argonautas, patente ao público
até 16 de Janeiro de 2018.
- 12 de Dezembro – Actividade Lojas Com História: Programa e Exposição, promovida pela
Secção de Estudos do Património em colaboração com Departamento de Património Cultural
da Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do Ciclo Patrimónios de Lisboa:
- «O Programa Lojas Com História», por Sofia Pereira (Coordenadora) (DMEI, DEEE,
CML)
- «Visita comentada à Exposição ‘Lojas Com História’», por Miguel Marques dos Santos
(ex-membro do Grupo de Trabalho LCH e Curador da exposição) (DGTF, MF) e Lucília
Guerra (membro do Grupo de Trabalho LCH) DPC-NEP, CML)
A Secção continuou a dar prioridade à divulgação das suas actividades na web, quer na página da
própria Secção alocada no sítio web da SGL, quer na archport e noutras plataformas académicas e
científicas, tendo ainda expandido essa difusão às diversas páginas institucionais de Facebook com o
intuito de difundir os trabalhos apresentados ao longo do ano.
De um modo geral, podemos afirmar que a experiência colhida neste último ano confirmou a
pertinência das decisões da actual Mesa da Secção de Estudos do Património da Sociedade de
Geografia de Lisboa quanto aos tipos e modelos de actividades seguidos.
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Por fim, e nos termos estatutários, procedeu-se à eleição da Mesa para 2018, a 13 de Dezembro de
2017, tendo sido eleitos os seguintes Vogais:
Presidente: Prof.ª Doutora Maria João Pereira Neto
Vice-Presidente: Doutora Ana Cristina Martins
Secretário: Dr. Vítor Escudero
4.18. Secção de Etnografia
Presidente Mestre Dra. Maria Helena Correia Samouco
A Secção de Etnografia durante o ano de 2017 deu continuidade à actividade que tem vindo a
desenvolver em anos anteriores promovendo, em colaboração com outras Secções, a apresentação de
várias comunicações sobre temas abrangentes e de comum interesse às mesmas.
Assim, para assinalar em 2017 a comemoração do Ano Internacional do Turismo, teve lugar em 23
de Novembro de 2017 a apresentação de um conjunto de comunicações sob o tema “O TURISMO
NA VALORIZAÇÃO DO HOMEM-Uma abordagem transdisciplinar”, que contou com a
colaboração das Secções de Arqueologia, Artes e Literatura, Estudos do Património e de Turismo.
Sob a presidência do Sr. Prof. Doutor João Pereira Neto, Secretário Perpétuo da S.G.L. e vogal da
Secção de Etnografia, foram apresentadas as seguintes comunicações:
-Turismo enogastronómico e sustentabilidade - do conhecimento global ao local-Ana Pereira Neto
(ISEC/SGL)
-Turismo, comunidades e interesses: Um olhar crítico sobre as incursões às paisagens i San da
Namíbia-Sónia Frias (ISCSP/SGL)
-Actores, lugares e novos desafios do turismo em Lisboa – Filipa Fernandes (ISCSP)
-O

Turismo

no

Ex-Libris-Transmemória

de

novas

visões

–

Vitor

Escudero

(ANBA/ISCSP/APEL/SGL)
-Arqueologia e Turismo nas artes e nas letras: um breve olhar (secs. XVIII-XIX) Ana Cristina
Martins (FCT/IHC-CHFCi-UÉ-FCSH-UNL/SGL)
-Algumas das antigas aquisições espirituais e artísticas do povo russo-Um olhar etnográfico –
Maria Helena Correia Samouco (SGL)
-Para uma iconografia de género: viagens e turismo – as mulheres no século XIX – Maria João
Pereira Neto (FAUL/SGL)
A Biblioteca da SGL colaborou também com a apresentação de livros na vitrina do 4º andar com uma
mostra bibliográfica alusiva à temática referida.
Em 14 de Dezembro de 2017, na Sala Conde de Lagos reuniu a Secção de Etnografia para apreciação
das actividades desenvolvidas pela Secção e sob proposta do Sr. Professor Doutor João Pereira Neto,
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Secretário Perpétuo da SGL e vogal desta Secção, foi aprovada por unanimidade, a lista única para
constituição da Mesa no ano de 2018 que ficou com a seguinte composição:
Presidente: Mestre Drª Maria Helena Correia Samouco
Secretário: Profª Doutora Ana Cristina Pereira Neto.
Atendendo a que em 2018 será comemorado o Ano Europeu do Património Cultural, foi considerada
a possibilidade de, em colaboração com outras Secções, se promover uma sessão conjunta sobre a
diversidade cultural, o papel do património e interculturalismo.
4.19. Secção de Genealogia Heráldica e Falerística
Presidente: Professor Dr. Benito Martinez
É-nos muito grato realçar e celebrar que a Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística da
Sociedade de Geografia de Lisboa, inicia durante este Ano Académico, as Comemorações dos seus
30 Anos de Fundação e ininterrupta actividade, no exemplar respeito pelo rigor ético e práticas
científicas. Caberá aqui uma palavra de Homenagem e Agradecimento a alguns dos Fundadores, que
ao longo destas três décadas, mostraram em plena continuidade, a sua permanente disponibilidade e
empenhamento no desenvolvimento e consagração dos trabalhos e actividades da Secção: Francisco
de Simas Alves de Azevedo, Ernesto Ferreira Jordão, José Filipe Menéndez, Segismundo Ramires
Pinto e Vítor Escudero. A Todos, Bem Hajam!
Também, aqui, é devida uma palavra de reconhecido agradecimento à Direcção da Sociedade de
Geografia de Lisboa, na pessoa do seu Ilustre Presidente e Emérito Académico, o Senhor Professor
Catedrático Luís-Aires Barros, pelas facilidades, apoio e estímulo sempre evidenciados e dedicados a
esta Secção a par de um constante e interessado acompanhamento que muito nos apraz saudar e
registar.
E, porque de agradecimentos, devidos e merecidos, é este o local de os expressar e endereçar, aqui se
deixa uma palavra de satisfação e gratidão, muito sinceras, ao trabalho, empenhamento e simpatia das
distintas funcionárias da Secretaria da SGL: Dona Carla Abreu, Dona Sandra Abreu e Dona Verónica
Ascensão.
A Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística da Sociedade de Geografia de Lisboa, continuando a
sua natural vocação e afirmação do que tem sido preconizado pela Mesa, ao longo dos últimos anos,
sublinha o aprofundamento da abordagem inter, multi e transdisciplinar, promovendo e realizando
actividades académicas, culturais e científicas, em estreita colaboração com outras Secções da SGL mormente, as empreendedoras Secção de Estudos do Património e Secção de Arqueologia, cabendo
neste relatório um profundo agradecimento à Presidente de ambas as Secções, a Senhora Professora
Doutora Ana Cristina Martins - e outras Instituições nacionais, das quais se destacam a Academia
Portuguesa de Ex-Líbris - a comemorar os seus 66 Anos de Fundação (1952-2018) -, a Academia de
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Letras e Artes e a Real Comissão de Portugal da Sacra e Militar Ordem Constantiniana de São Jorge
de que é Grão-Mestre SAR o Senhor Dom Pedro de Bórbon-Duas Sicílias, Duque de Calábria e
Chefe da Casa Real das Duas-Sicílias; também, em Portugal, a Embaixada do Reino de Espanha, em
Lisboa, e, no estrangeiro, o Real Consejo das Ordens Espanholas, a Real Academia de Bellas-Artes
de Santa Isabel de Hungria (Sevilha), a Academia Belgo-Española de la História, a Academia
Andaluza de la História, o Instituto Balear de la História, a Asociación Andaluza de Exlibristas e o
Círculo de Estudios Bibliográficos y Exlibrísticos de Madrid.
A esta feliz realidade não serão alheios a permanente e consolidada dinâmica, o interesse e a
diversificação do programa académico apresentado ano após ano, o crescente número de
participantes externos à Secção - mormente estudantes de várias Universidades -, a afirmação e
solidez do prestígio nacional e internacional da Secção, o reconhecimento público por parte de
instituições que inscrevem a sua actuação na área das Ciências da História, como são a Genealogia, a
Heráldica, a Emblemática, a Sigilografia, a Ex-Librística e a Falerística e, por fim, mas não menos
importante, porque a Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística, sempre se afirma e se projecta na
defesa, dignificação e engrandecimento da Sociedade de Geografia de Lisboa, como um todo.
Todos os eventos realizados, registaram uma expressiva afluência, entre as 25 e as 80 presenças,
mormente de especialistas e investigadores, confirmando e testemunhando o interesse suscitado pelas
temáticas (e mostras, muitas vezes associadas às conferências, seminários e colóquios) e pelos
animados e participados debates verificados no final das sessões académicas.
No mês de Agosto de 2016, guardou-se o devido respeito pelo período de férias dos Colaboradores e
Investigadores da SGL.
No dia 12 de Setembro de 2016, teve lugar a prevista Sessão de Trabalho, onde teve lugar a
Apresentação, Análise e Aprovação do Programa de Ano Académico 2016-2017 que foi aprovado
sem mácula e procedeu-se à Eleição da Mesa, que foi aprovada por unanimidade e aclamação e ficou
assim constituída:
Presidente: Benito Martinez de Araújo
Vice-Presidente: Vítor Escudero
1.º Secretário: José Filipe Menéndez
2.º Secretário: José Sesifredo Estevéns Colaço
Até ao final de 2016, tiveram lugar os seguintes actos já do Ano Académico 2016-2017 Setembro:
Sexta-Feira, dia 30 - IX Seminário Ibérico de Heráldica e Ciências da História - História, Memória e
Património - Nos 150 anos da morte do Rei D. Miguel I (1802-1866), com Visita ao Museu e
Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa e Exposição evocativa do Rei D. Miguel I
Quarta-Feira, dia 12 de Outubro - Colóquio Comemorativo dos 300 Anos do Nascimento de Carlos
III. (De parceria com a Secção de Arqueologia da SGL).
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Esteve patente uma significativa Mostra Iconográfica e de peças de Falerística da Colecção Vítor
Escudero. A Embaixada de Espanha, em Lisboa, fez-se representar pela Senhora Conselheira
Cultural. Presidiu ao Colóquio Sua Excelência o Senhor Dr. D. Fernando de Vargas-Zuñiga y
Menoza, representante pessoal de Sua Alteza Real o Senhor Dom Pedro de Borbón-Duas Sicílias,
Duque de Calábria e Conde de Caserta, Chefe da Casa Real das Duas Sicílias e Grão Mestre da Sacra
e Militar Ordem Constantiniana de São Jorge, descendente de S.M. o Rei Carlos III de Espanha, e
que teve o seguinte Programa:
De Campoflorido a Floridablanca: alguns elementos de sociologia histórica - pelo Prof. Dr. Benito
Martinez
Carlos VII de Nápoles, III de Espanha, e a Real e Insigne Ordem de São Januário - pelo Dr.
Lourenço Correia de Matos
Carlos III, a arqueologia e o Neoclassicismo - pela Professora Doutora Ana Cristina Martins
Ordem de Carlos III - Virtuti et Merito - Real, Muy Distinguida y Española - pelo Dr. Vítor Escudero
Os casamentos reais de 1785: Ápice da reaproximação diplomática de Portugal e Espanha - pela
Dra. Alice Lázaro
Quarta-Feira, dia 2 de Novembro - Colóquio Comemorativo dos 200 Anos de Nascimento de D.
Fernando II (De parceria com a Secção de Arqueologia da SGL), com o seguinte Programa:
D. Fernando II - Familiaridade, Origens e Descendências, pelo Dr. José Filipe Menéndez.
D. Fernando II - um peculiar estudo de Falerística oitocentista, pelo Dr. Vítor Escudero.
D. Fernando II entre arqueólogos e arqueologia, pela Professora Doutora Ana Cristina Martins.
Segunda-Feira, dia 12 de Dezembro - Homenagem Nacional a Segismundo Ramires Pinto nos 50
Anos de Obra Artística e Heráldica.
Conferência: Cartas de Brasão de Armas como missing-link genealógico, pelo

Arquitecto

Segismundo Ramires Pinto.
Esteve patente uma mostra alusiva à Obra do Homenageado. Fizeram-se representar, de forma
oficial, nesta Homenagem, o que constituiu um raro momento de união académica nacional,
evidenciando os altos Méritos do Arquitecto Segismundo Ramires Pinto, as seguintes instituições:
Academia Internacional de Heráldica (Portugal) - Mestre José Colaço
Academia de Heráldica do Algarve - Dr. António Carlos d'Assis Guerreiro
Associação de Defesa do Património de Tavira - Dr. Alexandre Cesário
Associação Portuguesa de Genealogia - Dr. Rui Amaral Leitão
Centro Nacional de Voluntariado - Dr. Vítor Escudero
Academia Portuguesa de Ex-Líbris - Comandante Sérgio Avelar Duarte
Sociedade Histórica da Independência de Portugal - Dr. Pedro Saraiva
Associação dos Arqueólogos Portugueses - Dr. José Morais Arnaud

83

Comissão de Heráldica da AAP - Dr. Pedro Sameiro
Instituto Português de Heráldica - Mestre Lourenço Correia de Matos
Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística da SGL - Professor Dr. Benito Martinez
Sociedade de Geografia de Lisboa - Professor Catedrático Luís-Aires Barros
Sábado, dia 17 de Dezembro - No Restaurante Clara Jardim, em Lisboa, teve lugar o Cocktail e
Jantar Tertúlia/Convívio de Natal que, de forma descontraída, reuniu os Membros da Secção, seus
Familiares e Amigos, num total de 24 Convivas. Foram trocadas lembranças simbólicas da temática
alusiva à nossa Secção e a presidência do evento contou com Sua Alteza Real o Senhor infante Dom
Miguel de Bragança, Duque de Viseu.
Terça-Feira, dia 10 de Janeiro - Comunicação: Nos 190 Anos da "Dona Branca", de Almeida Garrett
(1826-2016), pelo Vogal Embaixador Dr. Fernando Ramos Machado.
Terça-Feira, dia 14 de Fevereiro - Comunicação: A Falerística e o Carnaval de Dusseldorf, pelo
Vice-Presidente Dr. Vítor Escudero.(Esteve patente uma mostra alusiva ao tema da Colecção Vítor
Escudero).
Terça-Feira, dia 14 de Março - Comunicação: Reinterpretação genealógica da obra de José Jardim:
As alfandegas-fidalgas figueirenses d'outr'ora, pelo Dr. José Filipe Menéndez.
- 11 de Abril - VI Seminário Internacional de Falerística da SGL - HISTÓRIA, MEMÓRIA E
IDENTIDADE - Homenagem à Guarda Nacional Republicana (com mostra de Falerística, Heráldica
e Simbologia dedicada à Guarda Nacional Republicana), promovido pela Secção de Genealogia,
Heráldica e Falerística, em colaboração com a Secção de Estudos do Património e apoio da Divisão
de História e Cultura da Guarda Nacional Republicana:
Insignias y condecoraciones en las Órdenes Militares españolas de Santiago, Calatrava, Alcántara y
Montesa, por Fernando Vargas-Zuñiga y Mendoza.
Falerística, Heráldica e Simbologia da Guarda Nacional Republicana, por Nuno Andrade (chefe de
Divisão de História e Cultura da GNR.
Traços, Percursos e Distinções na vida militar de António José Bernardes de Miranda, por José
Filipe Menéndez (APG | IPH | SGL)
Medalha de D. Afonso Henriques - Privativa do Exército: Símbolo e lenda na representação do seu
Patrono, por José Sesifredo Estevéns Colaço (Secção de Heráldica do Exército Português | SGL)
A Falerística no Ex-Líbris – Transmemórias, por Vítor Escudero ( ANBA | Real Academia de Belas
Artes de Santa Isabel de Hungria)
Das Brumas da Memória - um Rei português, um reino desaparecido, uma Ordem rara..., por
Segismundo Ramires Pinto (AAP | IPH | SGL)
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Arqueologia e Emblemática: Possidónio da Silva e a Real Associação dos Arquitectos Civis e
Arqueólogos Portugueses, por Ana Cristina Martins (FCT / IHC-CEHFCi (UÉ) – FCSH-UNL |
SGL)
Terça-Feira, dia 9 de Maio - Comunicação: As origens genealógias de Fernanda de Castro (19001994), por Dona Madalena Ferreira Jordão e Comendador Ernesto Ferreira Jordão.
Terça-Feira, dia 20 de Junho - Comunicação: Heráldica e Falerística: alguns considerandos, pelo
Mestre José Sesifredo Estevéns Colaço.
Terça-Feira, dia 11 de Julho - Sessão de Trabalho de Avaliação e Encerramento do Ano Académico
2016/2017.
No mês de Agosto de 2017, guardou-se o devido respeito pelo período de férias dos Colaboradores e
Investigadores da SGL.
No que ao Programa do Ano Académico 2017-2018 - Comemorativo do 30º Aniversário de
Fundação da Secção - diz respeito, porque realizado, ainda, no ano civil de 2017, recordam-se as
seguintes actividades:
Terça-Feira, 19 de Setembro - Sessão de Trabalho para apresentação, discussão e aprovação do Ano
Académico 2017-2018, integralmente aceite e votado e Eleição da Mesa que foi reconduzida por
unanimidade e aclamação, ficando assim constituída:
Presidente: Benito Martinez de Araújo
Vice-Presidente: Vítor Escudero
1.º Secretário: José Filipe Menéndez
2.º Secretário: José Sesifredo Estevéns Colaço
Sexta-feira, 13 de Outubro – Conferência de Teresa Teves Reis (HÉRCULES – Universidade de
Évora), em colaboração com a Secção de Estudos do Património, A Galeria dos Vice-Reis e
Governadores da Índia Portuguesa. Estudo multidisciplinar para uma nova interpretação da
colecção, comentada por Raul Adalberto Leite, conservador-restaurador.
Terça-Feira, 17 de Outubro - Sessão de Abertura do Ano Académico 2017-2018 - O Significado e a
Importância da Heráldica, pelo Professor Catedrático Rolf Nagel, da Academia das Ciências de
Lisboa e ex-Presidente da Academia Internacional de Heráldica.
Terça-Feira, 14 de Novembro - Sessão Académica: Fidelidade ao Rei e à Pátria 1823: Inéditos de
uma popular medalha realista, pelo Engº António M. Trigueiros.
Quarta-feira, 16 de Novembro – Conferência de Vahé Barsegian (Universidad de Schvering,
Alemanha), organizada em colaboração com a Secção de Estudos do Património, Dictionary of
Toponyms of Armenia and Adjacent Regions – a Herculean Task.
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Quarta-feira, 29 de Novembro - Conferência de Amálio de Marichalar (Foro Soría 21), em
colaboração com as Secções de Arqueologia e de Estudos do Património, Numância: História,
Memória e Identidade.
Quinta-Feira, dia 30 de Novembro - Exposição de Escultura "Maria Callas - Medeia e Argonautas",
do Escultor Grego Nikos Floros, na Sala Portugal. Organização conjunta da nossa Secção e das
Secções de Estudos do Património e de Arqueologia, patente até ao fim do mês de Dezembro. Foi
editado um rico e impressivo catálogo da Exposição com textos, entre outros do Vice-Presidente da
Secção, Dr. Vítor Escudero e da Presidente das Secções de Estudos do Património e de Arqueologia,
Professora Doutora Ana Cristina Martins.
Quinta-Feira, 7 de Dezembro - Sessão Académica Comemorativa do 30 Aniversário da Secção
Homenagem aos Fundadores e Esboço Histórico da Secção, pelo Dr. Vítor Escudero
Homenagem a Francisco de Simas Alves de Azevedo e Ernesto Ferreira Jordão.
Conferência pelo Arquitecto Segismundo Ramires Pinto: Um episódio da guerra civil - Um episódio
da guerra civil - A entrada das guerrilhas em Loulé em 24 de Julho de 1833.
Sábado, 16 de Dezembro - Jantar de Natal e Convívio dos Vogais da Secção, realizado no restaurante
Clara Jardim, em Lisboa, que contou com mais de trinta presenças e a presidência de Sua Alteza Real
o Senhor infante Dom Miguel de Bragança, Duque de Viseu.
Durante este período de trabalho académico, a Secção, através dos membros da Mesa e alguns
Vogais, fez-se representar em vários actos, conferências, seminários e congressos, realizados em
instituições congéneres e Universidades, tais como a UL - Universidade de Lisboa, ISCSP - Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas da UL, a Universidade de Évora, a ULHT - Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias e manteve uma estreita colaboração com a Academia
Portuguesa de Ex-Líbris, a Academia de Letras e Artes e a Secção de Genealogia, Heráldica e
Falerística

do

CPES

-

Centro

de

Pesquisa

de

Estudos

Sociais

da

ULHT.

Também, durante todo o último período académico, a Secção, manteve a tradição dos anos
transactos, em responder a várias questões e consultas que foram apresentadas por Membros da SGL
e por entidades e individualidades externas à própria SGL, nomeadamente portugueses espalhados
pela diáspora.
Também merece registo a Campanha de Angariação de Fundos, para as obras de restauro e adapatção
da Secretaria da SGL, que a nossa Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística, conjuntamente com
a Secção de Arqueologia, empreendeu e em que conseguiu reunir €1.000 (mil euros).
4.20. Secção de Geografia Matemática e Cartografia
Presidente: Engenheiro João Manuel Agria Torres
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1.

A Mesa da Secção de Geografia Matemática e Cartografia para 2017 foi eleita, por votação
unânime, em reunião de 16 de Dezembro de 2016, tendo ficado assim constituída:
 Presidente: Engenheiro João Agria Torres
 Vice-Presidente: Engenheiro Rogério Ferreira de Almeida
 Secretário: Engenheiro José Nuno Lima

2.

Em 2017 realizaram-se sete reuniões plenárias durante as quais se discutiram assuntos
correntes, os conteúdos e a programação geral das actividades culturais.

3.

A Secção de Geografia Matemática e Cartografia da Sociedade de Geografia de Lisboa
organizou cinco conferências destinadas aos sócios da SGL, especialistas e público em geral,
inseridas nos seus domínios de actividade, nomeadamente no que respeita à difusão do
conhecimento geográfico e ao seu progresso. As conferências, que tiveram lugar no Auditório
Adriano Moreira, foram as seguintes:

 1 de Fevereiro: «Pedro Nunes e a Projecção Cilíndrica Conforme», pelo Professor João
Casaca, Vogal da Secção de Geografia Matemática e Cartografia;
 29 de Março: «A génese da cartografia náutica medieval», pelo Comandante Joaquim Alves
Gaspar, Vogal da Secção de Geografia Matemática e Cartografia;
 12 de Abril: «Modelação de dados UAV e LiDAR em Urbanismo e Planeamento Urbano»,
pela Engenheira Carla Rebelo, a desempenhar funções em Timor-Leste;
 10 de Maio: «Primeiro mapa que se conhece da superfície lunar, do século XVII, por Van
Langren», pelo Comandante António Costa Canas, Vogal da Secção de Geografia Matemática
e Cartografia;
 30 de Outubro: «Uma imagem vale mais que mil palavras», pelo Professor Doutor Luís
Ribeiro, do CERIS, Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e Georrecursos do
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.
4.

A Secção de Geografia Matemática e Cartografia associou-se ao evento organizado pela
Secção de Geografia dos Oceanos para celebrar o Dia Internacional para a Redução de
Catástrofes, evento este inserido na homenagem nacional ao Professor Doutor Luís MendesVictor.

5.

No dia 21de Novembro teve lugar na Sala Algarve o Colóquio «Explorar informação
geográfica», promovido pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia da Sociedade de
Geografia de Lisboa (SGMC-SGL) em colaboração com o Centro Interdisciplinar de Ciências
Sociais da Universidade Nova de Lisboa (CICS.NOVA) e o Instituto Dom Luiz da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa (IDL).
Este evento contou com cerca de 150 participantes, provenientes de Universidades
(destacando-se a grande afluência de alunos), Laboratórios do Estado, Instituições da
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Administração Pública Central e Autárquica, empresas privadas e membros da SGL. O
programa foi o seguinte:
 Sessão de Abertura
- Prof. Cat. Luís Aires-Barros, Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa
- Eng.º João Agria Torres, Presidente da Secção de Geografia Matemática e Cartografia
- Prof. Dra. Cidália Costa Fonte (Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra)
Conferência introdutória: Potencial da Informação Geográfica Voluntária para a criação e
validação de mapas de cobertura e uso do solo
 Tema 1: Modelação 3D (Coordenação: Prof. Dr. José Tenedório)
- Modelação geográfica 3D e Realidade Aumentada baseada em plataformas móveis como
contributo para a valorização do património urbano
Dr. Luís Marques (CICS.NOVA - Portugal & CPSV-UPC - Espanha)
Prof. Dr. José António Tenedório (Universidade NOVA de Lisboa, CICS.NOVA)
- Nuvens de pontos para levantamento 3D de ambiente construído e paisagem
Prof. Dr. Victor Ferreira (Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa)
- A modelação 3D no CIGeoE
Maj. Eng.º Nuno Mira (Centro de Informação Geoespacial do Exército)
 Tema 2: WebSIG (Coordenação: Prof. Dr. João Catalão)
- O geoportal SNIMar – Sistema Nacional de Informação do Mar
Dra. Teresa Rafael (Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental)
- A importância da georreferenciação para o 112
Dra. Inês Loução (Hexagon Safety & Infrastructure/ Intergraph Portugal)
- Lisboa Interativa – uma janela sobre o SIG do município de Lisboa
Dra. Rosa Branco (Divisão de Gestão de Informação Georreferenciada, Câmara Municipal de
Lisboa)
 Tema 3: Gestão, visualização e análise de dados espaciais (Coordenação: Dra. Ana Fonseca)
- Gestão de Dados Espaciais: comunicação no presente e com o futuro
Prof. Dr. José Barateiro (LNEC, UniNova)
- Visualização e Interação para o SIG 3D
Prof. Dr. Alfredo Ferreira (IST-UL, INESC-ID Lisboa)
- O papel dos sistemas de bikesharing nas Smart Cities
Eng.º Afonso Pais de Sousa (Siemens)
6.

A Mesa da Secção de Geografia Matemática e Cartografia para 2018 foi eleita, por votação
unânime, em reunião de 21 de Dezembro de 2017 tendo ficado assim constituída:
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 Presidente: Engenheiro João Agria Torres
 Vice-Presidente: Engenheiro Rogério Ferreira de Almeida
 Secretário: Engenheiro José Nuno Lima
4.21. Secção de Geografia dos Oceanos
Presidente: CAlm. José Bastos Saldanha
 Mesa da Secção
 Presidente: CAlm José Bastos Saldanha (sócio nº 19591),
 Vice-Presidente: Dr. José Hipólito Monteiro (18429),
 Secretário: Cte. Jorge Manuel Novo Palma (19566),
 Vice-Secretário: Doutora Ana Maria Correia Ferreira (20688).
 Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”
 Durante o exercício de 2017, 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 ações
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 remoçada
assunção do mar, desígnio permanente de Portugal.
 Importa realçar que o Programa de Atividades para 2017, designado Jornadas “A Sociedade
Civil e o Mar” e aprovado na sessão de 1 de julho de 2016, considerou ser apropriado manter
o tema das Jornadas aprovado em 2014 “Portugal 2020 – Perspetivas de inovação e
crescimento azul”, no quadro do compromisso de Portugal com os objetivos da estratégia
Europa 2020, designado por Programa Nacional de Reformas de Portugal (Portugal 2020), o
qual, face a uma diversificada Agenda do Oceano, pudesse também servir de multiplicador de
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sinergias tanto na comemoração do Dia Nacional do Mar como na divulgação da Nossa
Cultura do Mar:
 a)

7 de janeiro, o falecimento do Dr. Mário Soares.

 b)

25 de janeiro, o falecimento do Prof. Mário Ruivo.

 c)

4 de março, sessão “Memórias de Fragateiros”.

 d)

24 de maio, comemoração do Dia Europeu do Mar (20 de maio).

 e)

31 de maio, tomada de posse da Mesa da Presidência da Rede Nacional da Cultura dos

Mares e dos Rios 2016-2018.
 f)

9 de junho, celebração do Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho).

 g)

9 de outubro, comemoração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes (13 de

outubro).
 h)

Jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar (16 de novembro) que a Sociedade de

Geografia de Lisboa (SGL), a Câmara Municipal de Esposende, no exercício da presidência
da RNCMR e a Associação de Amigos do Museu de Marinha (GAMMA) promoveram em
parceria, em 16 de novembro em Lisboa e no dia seguinte em Esposende.
 i)

Em 2017, concretizou-se o segundo ciclo do Seminário do Mar dedicado à “Opção

Estratégica Atlântica de Portugal” e iniciou-se o terceiro ciclo sobre “20 anos de Políticas
Públicas do Mar”.
 No planeamento e execução destas ações, procurou privilegiar-se o trabalho em cooperação
por intermédio de objetivos comuns, o que permitiu caminhar em parceria com diversas
instituições, adiante referidas, a quem se agradece o patrocínio e apoio prestados, sem os
quais não seria possível conferir a dignidade e a visibilidade indispensáveis. Uma palavra
final de reconhecimento para todos os participantes nas Jornadas.
 Dia Nacional do Mar de 2017
 A Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/98 de 26 de fevereiro institucionalizou o Dia do
Mar em 16 de novembro, data de entrada em vigor em 1994 da Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar; tem recebido a designação de Dia Nacional do Mar para
distinguir o seu carácter luso de outros eventos similares, tais como, o Dia Europeu do Mar, o
Dia dos Oceanos e o Dia Mundial do Mar. De entre os diversos eventos celebrativos que se
realizaram por todo o País, a SGL, a Presidência da Rede Nacional da Cultura dos Mares e
dos Rios (RNCMR), exercida pelo Município de Esposende, e o GAMMA promoveram
conjuntamente uma jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar (DNM) de 2017, que teve
lugar em 16 de novembro (5.ª feira) na praia dos Pescadores em Cascais e na sede da SGL
dedicada ao tema “Que futuro para o Mar Português” e no dia seguinte em Esposende, sob o
4.º Seminário da RNCMR.
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 1)

Dia 16 de novembro

 a)

A Jornada teve início às 11h00, na praia dos Pescadores em Cascais com a canoa do

Tejo “Boneca” fundeada à vista, com a cerimónia de aposição inaugural do carimbo
comemorativo do Dia Nacional do Mar, cujo desenho representa a mesma embarcação
tradicional construída em 1926, criado por especial deferência do diretor de Filatelia dos CTT
– Correios de Portugal, SA, que deste modo confere dignidade filatélica à Jornada. Presidiu a
vereadora Dr.ª Joana Pinto Balsemão, em representação do presidente da Câmara Municipal
de Cascais, e conduziu a cerimónia o Dr. José Laia Henriques da Direção de Filatelia dos
CTT. O ambiente náutico foi animado com a significativa presença em terra e no mar de
alunos da Escola de Atividades Náuticas de Cascais a quem a “Boneca” está dedicada
mediante protocolo celebrado com o GAMMA, seu proprietário desde 1996.
 b)

Ao princípio da tarde, na sede da SGL, manteve-se aberto um posto de correio ad hoc,

sendo graciosamente facultados exemplares de um bilhete-postal, que reproduz o cartaz do
Dia Nacional do Mar, para aposição do carimbo comemorativo. A edição dos bilhetes-postais
deve-se ao apoio concedido pelo Instituto Hidrográfico.
 c)

Uma oportunidade para falar sobre o cartaz do Dia Nacional do Mar de 2017 que foi

concebido pela designer Laura Saldanha a partir de um quadro da canoa “Boneca” pintado a
óleo por uma sua tripulante, a Mariana Filippe (em reprodução autorizada pelo Museu de
Marinha), uma lendária embarcação tradicional do Tejo armada com uma vela latina
triangular (conhecida por bastardo).
 d)

A partir das 14h00, no auditório Adriano Moreira, o Contra-Almirante José Moreira

Braga, presidente do GAMMA, coordenou uma apresentação sobre esta instituição em que se
evidenciou: a colaboração com o Museu de Marinha na dinamização do património e cultura
relacionada com o mar, os estuários e os rios; a promoção da iniciativa “Corpo de Cadetes do
Mar Portugal” como organização afiliada da International Sea Cadets Association e que tem
por finalidade promover a formação pessoal e social dos jovens, dos 10 aos 25 anos, numa
abrangente cultura do mar, radicada na missão do Museu de Marinha; e a cooperação na
temática “Embarcações Tradicionais” com a canoa “Boneca”, a qual tem porto de abrigo na
Marina de Cascais e está dedicada ao Desporto Escolar para o ensino da vela tradicional e
transmissão aos jovens da nossa riquíssima cultura náutica.
 e)

Entre as 15h00 e as 17h00, decorreu no auditório Adriano Moreira a mesa-redonda

“Que futuro para o Mar Português” com o propósito de contribuir para um entendimento
abrangente de boa governança do oceano e regiões costeiras e em linha com “O futuro dos
nossos Mares” abordado pela conferência do Dia Europeu do Mar em 20 de maio e com “O
nosso Oceano, nosso futuro” do Dia Mundial dos Oceanos em 9 de junho escolhido pela
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Organização das Nações Unidas em apoio do implemento do Objetivo 14 de
Desenvolvimento Sustentável. Reputados especialistas discorreram com interesse sobre
assuntos atinentes ao mar, tais como, a governança e a intervenção do Estado, uma análise da
socioeconomia em Portugal e numa perspetiva global e a importância do estado emotivo das
partes no processo comunicacional marítimo como elemento integrador do princípio da
inclusão; esses contributos motivaram, no final, um animado debate.
 f)

A sessão de encerramento dedicada a “Manter Viva a Memória de Mário Ruivo” teve

início às 17h30, presidida pelo Prof. Cat. Luís Aires-Barros, presidente da SGL, e com a
presença do CAlm. António Henriques Gomes, Comandante da Escola Naval, em
representação de S. Exa. o Almirante António Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior da
Armada e Autoridade Marítima Nacional. Na abertura, o Prof. Cat. Luís Aires-Barros
começou por assinalar o significado do Dia Nacional do Mar e recordar depois o Dia da
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, fundada
em 16 de novembro de 1945, e o seu inestimável contributo para a paz e segurança no mundo
por intermédio da educação, da ciência, da cultura e da comunicação. Seguiu-se a evocação a
Mário Ruivo, com a leitura da comunicação do Prof. Doutor Álvaro Garrido titulada “Mário
Ruivo, em homenagem”: um texto admirável assente em momentos marcantes de uma Vida
que tornam evidente uma Obra e o legado “navegar é preciso, sim, mas o que importa é
flutuar” que o autor sublima sob a forma de apelo. No seu testemunho, o CAlm José Bastos
Saldanha que começou por aludir ao texto de sua autoria “In memoriam Mário Ruivo”
publicado na Revista de Marinha na edição de Março/Abril de 2017 para depois mencionar o
papel significativo que teve na afirmação das Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” desde
1999, com porfiado empenhamento na conceção e concretização da agenda da Secção de
Geografia dos Oceanos, de que se destaca como seu contributo último a reflexão realizada em
2015 com eminentes individualidades e debate público sobre uma agenda do mar para a XIII
Legislatura, cujas conclusões atentam numa boa governança do mar. E recordou a perda
irreparável para o País que também revestiu para a Secção de Geografia dos Oceanos o
desaparecimento recente de Mário Ruivo, além de outros seus maiores como Luís MendesVictor em 2013 e Henrique Souto em 2014. A instância do Presidente, a Prof.ª Cat. Maria
Eduarda Gonçalves, viúva do Homenageado, tomou a palavra para agradecer a iniciativa da
SGL e o reconhecimento que as impressões anteriormente expressas sobre Mário Ruivo lhe
significaram, concedendo algumas delas o ensejo de também dar o seu testemunho, com
elevação e dignidade, em homenagem comovente ao seu Companheiro.
 g)

A encerrar a sessão na SGL, o Prof. Aires-Barros realçou o compromisso moral das

instituições de honrarem a memória dos seus vultos e assim preservarem a respetiva dimensão
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pátria, uma responsabilidade que a Sociedade de Geografia vem assumindo com naturalidade
ao dedicar tributo ao consócio Prof. Mário Ruivo nesta sessão de encerramento. O Presidente
enalteceu os testemunhos prestados e particularizou o admirável sentido de homenagem que o
texto de Álvaro Garrido concita. Depois, em agradecimento às tocantes palavras de partilha
de uma Vida proferidas pela Prof.ª Maria Eduarda Gonçalves, o Prof. Aires-Barros refletiu
sobre a personalidade pública ímpar do Homenageado em termos do cativante interesse
pessoal e da afirmação consequente dos interesses que a causa do Mar Oceano lhe requeria.
Nas palavras de fecho, o Presidente da SGL, agradeceu a participação de todos e destacou em
particular o labor desenvolvido pela Secção de Geografia dos Oceanos.
 2)

A jornada comemorativa de Esposende teve lugar na tarde de 17 de novembro no

Fórum Rodrigues Sampaio com a realização do 4.º Seminário da RNCMR sob o tema “A
Etnografia e o Folclore do Mar de Esposende”.
 a)

Na abertura, o Arq. Benjamim Pereira, presidente da Câmara Municipal e da RNCMR

por inerência, salientou ser Esposende terra de usos e costumes de tradições agro-marítimas
seculares, onde a pesca tradicional e as paisagens rurais associadas à agricultura do sargaço,
ainda fazem deste concelho um território de cultura marítima, piscatória e sargaceira, cujo
legado rural e agro-piscatório importa patrimonializar e preservar local e regionalmente em
prol da afirmação de Esposende e da Rede Nacional. Em seguida, o CAlm José Bastos
Saldanha, vice-presidente da RNCMR, assinalou o significado desta Jornada conjunta do Dia
Nacional do Mar, deu sucintamente conta dos eventos concretizados na véspera e relevou a
importância cultural que este Seminário reveste tão-só para os territórios e mares do sargaço
como para a Rede Nacional. Depois, o Prof. Doutor Álvaro Campelo, na qualidade de
comissário científico da temática do quarto Seminário, apresentou o sugestivo documentário
“Esposende e o seu folclore” de enquadramento sobre a etnografia e o folclore do mar de
Esposende, considerados patrimónios da atividade sargaceira.
 b)

Seguiram-se dois painéis com enriquecedoras intervenções de representantes do

Parque Natural do Litoral Norte e de museus etnográficos e de animadores de grupos
folclóricos que, ao distinguirem traços do mar de Esposende (Paisagens do Sargaço) de mares
vizinhos (Mares do Sargaço), contribuíram para evidenciar a identidade plural do legado
sargaceiro e a urgência da sua preservação e patrimonialização.
 c)

A Jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar realizada em Esposende foi

encerrada pela Dr.ª Angélica Cruz, vereadora da Educação e Cultura, em representação do
presidente do Município e da RNCMR, que agradeceu a participação empenhada de todos no
sucesso da iniciativa e no desafio patrimonial e cultural que ele representa para o Município e
para a RNCMR.
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 Agenda do Oceano
 1)

No âmbito da Secção:

 Devido á escassez de meios não foi possível à SGO, durante o ano de 2017, proceder à
compilação sistemática e divulgação periódica da Agenda do Oceano, com o propósito de
identificar as questões relativas ao oceano e às suas margens nos âmbitos internacional,
europeu e nacional, de modo a permitir o seu acompanhamento e eventual debate. Todavia,
assinalaram-se os eventos seguintes:
 a)

Em Portugal

 (i)

Em 16 de novembro, na data em que se assinalou o Dia Nacional do Mar, o Governo

aprovou um conjunto de diplomas que concretizam a sua estratégia para a área do Mar:
 Instituição da Comissão Instaladora do Observatório do Atlântico.
 Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente,
denominada Horizonte 2026.
 Estratégia Industrial e Plano de Ação para as Energias Renováveis.
 Proposta de lei que concede ao Governo autorização legislativa para a criação do Sistema
Nacional de Embarcações e Marítimos.
 Transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva 2015/1794 do Parlamento Europeu de
6 de outubro de 2015, respeitante ao regime laboral dos trabalhadores marítimos.
 (ii)

Outros eventos:

 19 de janeiro, apresentação da 7ª edição do estudo "LEME - Barómetro PwC da Economia do
Mar de Portugal" sob o tema "O Mar e o Ambiente", e da 2.ª edição de "Circum-navegação:
LEME Mundo", no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.
 Em 21 de março, reunião da Primavera 2017 da MAREECOFIN - PwC Economia e Finanças
do Mar, organizada pela PwC no Hotel Pestana Palace, em Lisboa.
 Em 1 de abril, comemoração do 5.º aniversário do CIEMar-Ílhavo ─ Centro de Investigação e
Empreendedorismo do Mar da Câmara Municipal de Ílhavo.
 A 48.ª edição da NAUTICAMPO, uma das feiras mais aguardadas no calendário da FIL 2017,
decorreu entre 5 e 9 de abril.
 Em 20 de maio, celebração do Dia da Marinha de Guerra Portuguesa.
 Celebração do Dia do Pescador em 31 de maio.
 A 7ª edição do Business2Sea 2017 (a nova designação do Fórum do Mar desde 2016), em 5 e
6 de junho no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, sob o tema geral “Tecnologias e
Indústrias Oceânicas”, organizado pela Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar e a
AEP – Associação Empresarial de Portugal.
 A celebração dos 80 anos de vida do Museu Marítimo de Ílhavo, de 5 a 8 de agosto.
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 b)

Internacional

 (i)

Os acontecimentos do ano com maior repercussão a prazo foram:

 A Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, entre 5 e 9 de junho, convocada para
apoiar o implemento do Objetivo 14 de Desenvolvimento Sustentável (SDG 14): “Conservar
e utilizar de modo sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos contributivos para o
almejado Desenvolvimento Sustentável”.
 A Conferência “Our Ocean”, em 5 e 6 de outubro em Malta, organizada pela Comissão
Europeia com o propósito de construir uma política do oceano global e unificada por
intermédio da realização anual destas conferências.
 (ii)

Outros eventos:

 Em 22 de março, celebração do Dia Mundial da Água sob o tema “Natureza e Água” (“Nature
for Water”).
 Em 3 de abril, acolhimento pelo Conselho Europeu de uma agenda comum para o futuro dos
nossos oceanos aprovada em 10 de novembro de 2016 pela Comissão Europeia e pela Alta
Representante da União Europeia.
 Em 20 de maio, comemoração do Dia Europeu do Mar, cuja conferência se realizou em Poole
(Reino Unido) nos dias 18 e 19 de maio com a conferência “O Futuro dos Nossos Mares“.
 Em 22 de maio, comemoração do Dia Internacional da Diversidade Biológica, sob o tema
"Turismo sustentável e biodiversidade".
 Em 5 de junho, comemoração do Dia Mundial do Ambiente, sob o tema "Ligar as pessoas à
natureza".
 Em 8 de junho, celebração do Dia Mundial dos Oceanos, sob o tema " O nosso Oceano, nosso
futuro".
 Entre 5 e 9 de junho, conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, na sua sede em Nova
Iorque, para apoiar a implementação do 14.º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável.
 A comemoração do Dia Mundial da Hidrografia, em 21 de junho, sob o tema “Cartografar os
nossos mares, oceanos e vias navegáveis ─ mais importante do que nunca”, organizada pelo
Instituto Hidrográfico.
 Em 25 de junho, a Organização Marítima Internacional lançou a comemoração do Dia do
Marítimo, cuja propósito é reconhecer o contributo ímpar dos marítimos de todo o mundo
para o transporte marítimo internacional, a economia mundial e sociedade civil tomados no
seu conjunto; o tema de 2017 é “O apoio ao Marítimo é importante” (“Seafarers Matter”).
 A celebração do Dia Internacional da Literacia ocorreu sob o tema “Literacia num mundo
digital”, tendo sido atribuídos os prémios internacionais de literacia na principal
comemoração realizada, em 8 de setembro, na sede da UNESCO.
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 A comemoração do Dia Mundial do Mar sob o tema “Ligando navios, portos e pessoas”
ocorreu em 228 de setembro na sede da Organização Marítima Internacional e por iniciativa
nacional e local ao longo do ano. O conhecido evento paralelo ocorreu no Panamá entre 1 e 3
de outubro.
 Em 13 de outubro, celebração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes sob o tema
“Redução do número de populações afetadas até 2030”, a segunda das sete metas do Quadro
de Sendai.
 O Dia Internacional da Tolerância foi celebrado em 16 de novembro e nessa data passaram 72
anos da fundação em 16 de novembro de 1945 da UNESCO – Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
 Em 12 de dezembro, aprovação na Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente de uma
resolução não-vinculativa para eliminar a poluição do mar por plásticos.
 2)

Parcerias internas e externas

 a)

Seminário do Mar

 (i)

O Seminário do Mar decorreu do protocolo de cooperação estabelecido entre o

CEEAT e o MARE ULisboa e apresentado em 9 de maio de 2016 na SGL, como instituição
cooperante. Tratou-se de um ciclo mensal de conferências a apresentar à 2.ª feira, com início
às 17h00 e a duração aproximada de 60 min; o título é indicado pelo conferencista que dispõe
de 20 min para a sua apresentação seguida de debate.
 (ii)

Ciclos de conferências realizados:

 2.º ciclo ─ “Opção Estratégica Atlântica de Portugal”:
 30 de janeiro, “O Triângulo Estratégico Português”, Mestre Marisa Fernandes (Centro de
Investigação de Segurança e Defesa − IUM).
 20 de fevereiro, “Monstra Marina: Perceções Europeias sobre Grandes Animais Marinhos na
História do Atlântico”, Doutora Cristina Brito (CHAM/FCSH - UNL).
 3 de abril, “Espécies Exóticas: Impactos da Dimensão Atlântica do Mar Português”, Doutora
Paula Chainho (MARE - UL).


15 de maio, “Biotecnologia Marinha: Soluções inspiradas na natureza para uma sociedade
mais sustentável”, Doutora Romana Santos (MARE - UL).

 29 de maio, “A Dimensão Atlântica da Demografia Portuguesa”, Prof.ª Doutora Teresa
Rodrigues (UNL);
 19 de junho, Tertúlia de encerramento dos 1.º e 2.º ciclos, com moderação do CAlm José
Bastos Saldanha (SGL), cuja finalidade foi de proporcionar aos participantes uma
oportunidade para expressarem perceções sobre a atualidade e evolução do mar Português
sem qualquer constrangimento de agenda. De entre os tópicos versados, indica-se: Políticas
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públicas do mar (descontinuidade, falta de articulação, sem mecanismo de coordenação ativo
e carência de meios para implemento das estratégias), economia do mar (frágil, pouco
interesse das empresas em investir no programa EUREKA, fundos comunitários essenciais ao
desenvolvimento), conhecimento (redundância de iniciativas, financiamento insuficiente) e
governança (reforço da intervenção da sociedade civil, melhorar o nível da literacia do mar
facilitadora da compreensão da importância do Oceano). Em jeito de conclusão, reconheceuse o papel que a Sociedade de Geografia de Lisboa vem assumindo na consciencialização e
mobilização da Sociedade Portuguesa relativamente ao oceano e às regiões costeiras.
 _3.º ciclo ─ “20 Anos de Políticas Públicas do Mar”, iniciou-se em 20 de novembro e
terminará em 18 de junho de 2018 com uma tertúlia de encerramento:
 20 de novembro, “A Perspectiva do Direito do Mar”, Prof. Catedrático Januário da Costa
Gomes (FD ─ UL).


19 de dezembro, tertúlia “Como avaliar a intervenção pública no oceano e nas zonas
costeiras”, moderador CAlm José Bastos Saldanha (SGL).

 b)

Evocação do Dia Europeu do Mar

 (i)

Desde 2008 que o Dia Europeu do Mar tem sido celebrado anualmente a 20 de maio

para evidenciar a importância do Oceano e mares no quotidiano de todo o continente
Europeu, tanto em comunidades costeiras como em territórios fechados ao mar e, além disso,
para realçar as oportunidades e os desafios que as regiões e os setores marítimos
presentemente enfrentam. Este ano, o Dia Europeu do Mar ocorreu em Poole (Reino Unido)
nos dias 18 e 19 de maio com a conferência “O Futuro dos Nossos Mares“ organizada
conjuntamente pelo Governo do Reino Unido, Comissão Europeia e Município de Borough of
Poole.
 (ii)

A sessão realizou-se no dia 24 de maio na sala de convívio da SGL e, na sua abertura,

o CAlm. José Bastos Saldanha, Presidente da Mesa da Secção de Geografia dos Oceanos, deu
conta do significado do Dia Europeu do Mar e agradeceu a disponibilidade do conferencista.
Seguiu-se a conferência “Uma Perspetiva do Direito Marítimo”, proferida pelo Dr. Francisco
Espregueira Mendes (Sócio, Telles de Abreu - Advogados), que começou por enunciar alguns
impedimentos a uma maior valorização sustentável dos recursos do mar e de oportunidades
no âmbito da economia do mar e dos seus recursos, centrou depois a sua intervenção nas
concessões portuárias que considerou um instrumento estratégico. O teor da conferência foi
depois objeto de animado debate.
 c)

Comemoração do Dia Mundial dos Oceanos

 (i)

O Dia Mundial dos Oceanos é celebrado em 8 de junho, sendo “O nosso Oceano,

nosso futuro” o tema abordado este ano coincidente com a Conferência das Nações Unidas
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sobre o Oceano, que ocorreu entre 5 e 9 de junho na sede das Nações Unidas em Nova Iorque,
para apoiar a implementação de um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o
14.º:“conservar e utilizar de modo sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos
contributivos para o almejado Desenvolvimento Sustentável”.
 (ii)

A sessão evocativa teve lugar em 9 de junho na sala de convívio da SGL e, nas

palavras de abertura, o CAlm. José Bastos Saldanha, Presidente da Mesa da Secção de
Geografia dos Oceanos, evidenciou o significado do Dia Europeu do Mar e agradeceu a
participação do conferencista. Depois, o Prof. Cat. Henrique Cabral (Diretor, Coordenador
Científico do MARE-UL) dissertou sobre “O nosso Oceano, nosso futuro ─ a opção
estratégica Atlântica de Portugal”, cujo interesse ficou expresso no animado debate que se
seguiu.
 d)

Celebração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes

 (i)

Em 9 de outubro, sessão organizada em parceria pela Comissão de Proteção da

Natureza e pelas Secções de Geografia Matemática e Cartografia e de Geografia dos Oceanos
para celebrar o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes de 2017 com abordagem do
tema “a redução do número de populações afetadas pelo risco de catástrofes até 2030” (2.ª das
7 metas do Quadro de Sendai) e assim evocar a memória do Professor Mendes-Victor e dar
conta em jeito de finalização da Homenagem Nacional que lhe está a ser prestada.
 (ii)

Aberta a sessão, o CAlm José Bastos Saldanha, coordenador da comissão científica da

Homenagem Nacional, previu a sua finalização, o mais tardar até 2019, precisamente no Dia
Internacional para a Redução de Catástrofes com o lançamento do livro sobre a sua Vida e
Obra. Com efeito, o programa gizado está terminado com exceção da edição do livro, da
atribuição pela Câmara Municipal de Lisboa de topónimo alusivo (cujo processo se prevê seja
reaberto em 2018, cinco anos após o falecimento) e da concretização do voto de saudação de
12 de maio de 2015 aprovado por unanimidade e aclamação (deliberação 116/AML/2015)
pela Assembleia Municipal de Lisboa com recomendação à Câmara Municipal de Lisboa para
que pondere, em colaboração com a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, a
instituição de uma iniciativa conjunta, sob o nome do Professor Mendes-Victor, destinada a
incentivar a investigação neste domínio de crucial importância para Lisboa e para Portugal.
Referiu ainda que a Comissão científica já acordou no esquema da Obra e no respetivo índice,
essencial para o penoso trabalho de obter e consolidar depoimentos e prestações diversos,
tarefa que se considera concluída, restando a finalização do projeto editorial, a submeter à
apreciação da Comissão científica, de modo a revestir um contributo válido para memória
futura em favor da História da Ciência em Portugal. Intervieram depois o Prof. Doutor Carlos
Sousa de Oliveira e o Eng. Eugénio Sequeira, que fizeram uma introdução ao conceito de
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redução do risco de catástrofe aprovado na 3.ª Conferência Mundial das Nações Unidas para
Redução do Risco de Catástrofes em 18 de março de 2015, na cidade de Sendai, no Japão, e
na sua aplicação mundial e no âmbito europeu e na incidência à nossa realidade. O Eng. João
Agria Torres, Presidente da Secção de Geografia Matemática e Cartografia prestou
homenagem à memória do Professor Mendes-Victor em testemunho sentido. Encerrou a
sessão o Presidente da SGL, com palavras de agradecimento por mais esta evocação da
memória de Mendes-Victor.
 Divulgação da Nossa Cultura do Mar
 1)

Parcerias internas e externas

 a)

A Jornada ‘Memórias de Fragateiros’, organizada em parceria com a Associação

Marinha do Tejo, teve lugar no dia 4 de março, na sala Algarve, com o programa seguinte:
 (i)

Apresentação sobre ”Descoberta de embarcações tradicionais do Tejo no Campo das

Cebolas”, pela Dr.ª Brígida Baptista, arqueóloga.
 (ii)

Comunicação ”Constância, os marítimos e a Senhora da Boa Viagem”, pelo Dr.

António Matias Coelho, historiador tagano.
 (iii)

Sessão “Desfiar Memórias” com intervenção dos senhores Francisco (Xico) Cadete,

carpinteiro naval de Alcochete, José Luís Durão, mareante da Moita, e José Pires (Palhinhas)
do Seixal, antigo arrais de embarcações do Tejo, com moderação do senhor João Gregório da
Associação dos Proprietários e Arrais das Embarcações Típicas do Tejo.
 b)

Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios (RNCMR)

 (i)

31 de maio em Esposende:

 Decorreu em sessão realizada no Fórum Municipal Rodrigues Sampaio a apresentação do
livro de Atas do 5.º Encontro da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios, dedicado ao
“Banho Santo: a Romaria e um Mar de estórias”, realizado em junho de 2016.
 O colóquio sobre o Banho Santo de S. Bartolomeu do Mar passou no âmbito do exercício da
Presidência pelo Município de Esposende da RNCMR, assim como a
inventariação/classificação da Romaria de S. Bartolomeu do Mar e a consequente candidatura
à Lista Nacional do Património Imaterial, conforme referiu o Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Dr. António Maranhão Peixoto.
 Mais do que o repositório das intervenções do colóquio, o livro de Atas “é um marco histórico
para o Município e para S. Bartolomeu do Mar”, assinalou o Vice-Presidente. Maranhão
Peixoto, que enalteceu o trabalho desenvolvido no âmbito da candidatura do Banho Santo,
dizendo que “orgulha imenso o Município e aqueles que se dedicam à investigação”.
Felicitou, por isso, todos quantos contribuíram quer no processo de candidatura quer na
edição do livro de Atas, uma publicação de elevada qualidade científica, mas também gráfica
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e fotográfica. Concluiu expressando a expetativa de que “o sentir coletivo se afirme
constantemente”.
 A tomada de posse da Mesa da Presidência da RNCMR pelo Município de Esposende pelo
segundo biénio consecutivo, que estava prevista acontecer nesta sessão não se realizou,
devidos a imprevistos de última hora, ficando adiada para data a agendar oportunamente.
 (ii)

17 de novembro, 4.º Seminário, em Esposende ─ faz parte na jornada comemorativa

do Dia Nacional do Mar acima descrita.
 c)

Outros eventos com potencial incidência na consolidação da rede informal da Cultura

dos Mares e dos Rios:
 (i)

O calendário anual da Marinha do Tejo, envolvendo embarcações típicas inscritas

anualmente no respetivo Livro de Registos, patente no Núcleo Museológico da Marinha do
Tejo existente no Museu de Marinha.
 (ii)

A entrega dos prémios LIDE-Mar de excelência em várias facetas das atividades no

mar, sob o patrocínio da LIDE Portugal, em 30 de abril.
 (iii)

O contínuo movimento editorial sobre assuntos marítimos, com destaque para as

edições temáticas da Revista de Marinha, do Jornal da Economia do Mar e da revista Marés
da Mútua dos Pescadores e para as edições on-line da Revista de Gestão Costeira, da Revista
Científica Eletrónica Maria Scientia do Instituto de Estudos Políticos da Universidade
Católica Portuguesa, da revista AÇAFA da Associação de Estudos do Alto Tejo, da ARGOS Revista do Museu Marítimo de Ílhavo e de Notícias do Mar.
 (iv)

Os Encontros de Embarcações Tradicionais em Esposende, Vila do Conde, no

Montijo, no Seixal e em Alcochete e as Festas do Mar em Cascais e do Cais Vivo (Festas da
Moita).
 (v)

Os festivais da Sardinha (Portimão), do Marisco (Olhão) do Bacalhau (Ílhavo), do

Peixe-Espada Preto (Sesimbra) e do Peixe (Lisboa).
 (vi)

As agendas culturais: da Marinha, com destaque para a Academia de Marinha, do

Museu Marítimo de Ílhavo (que inclui o CIEMar-Ílhavo – Centro de Investigação e
Empreendedorismo do Mar e o Aquário dos Bacalhaus), do Oceanário de Lisboa (e as
exposições temporárias) e da Biblioteca Municipal Rocha Peixoto da Póvoa de Varzim, as
conversas mensais no Museu de Marinha animadas pelo seu Grupo de Amigos, e o ciclo de
palestras “Quintas do MARE” do MARE-UL ─ Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da
Faculdade de Ciências de Lisboa, além das tertúlias organizadas pela Sciaena, entre outras, e
de eventos pontuais sobre a temática do Mar, abordados por diversas instituições.
 (vii)

As comemorações do Dia do Pescador em 31 de maio.
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 (viii) A divulgação pública de assuntos do Mar por intermédio de newsletters de instituições
públicas e privadas.
 Vida interna
 1)

A Secção realizou a maioria das sessões ordinárias previstas para 2017, em 20 de

janeiro, 10 de março, 7 de julho, 4 de outubro e 15 de dezembro, mediante convocação por email e por via postal para os vogais que não dispunham de correio eletrónico. Assinala-se que
nessas sessões o número de membros presentes e representados foi superior ao quórum. A
sessão de 5 de maio não se concretizou por falta de quórum.
 2)

No plano interno da SGL, a SGO privilegiou o trabalho em parceria com outras

Comissões Gerais e Secções Profissionais.
 3)

O Dr. Mário Soares (1924-2017) faleceu em Lisboa em 7 de janeiro. Na sessão de 20

de janeiro, a Secção evocou com respeito o Mareante (aquele que governa a embarcação) e o
admirável legado humanista que expressou no prefácio do Relatório da Comissão Mundial
Independente para os Oceanos a que presidiu, com marcada autonomia face a tentativas de
domínio ou influência exercidas por governos e organizações internacionais. E mais recorda
como consistentemente interpelou a sua Visão ao participar nas Jornadas “A Sociedade Civil
e o Mar” em duas ocasiões: em 9 de abril de 1999, na conferência A Governação dos
Oceanos - A Declaração de Lisboa; e em 13 de novembro de 2008, na sessão solene do Dia
Nacional do Mar, ao evocar o 10.º aniversário da Declaração de Lisboa de 1998, que
considerou ter sido insuficientemente correspondida em Portugal, deixou uma palavra de
confiança no futuro e de incentivo na prossecução do esforço de envolvimento societário para
uma governação do Oceano. A Secção manifestou um voto de pesar “pelo desaparecimento
do inquebrantável Lutador pela causa da liberdade que magistralmente associou: “(…) os
Oceanos sempre me interpelaram como causa e explicação da singularidade de ser português.
Mas, principalmente como espaço de liberdade, meio privilegiado de contactos humanos,
portanto, de diálogo, de solidariedade entre diferentes e, ao mesmo tempo, de convivência,
conhecimento entre povos e civilizações diversas, ao ritmo dos encontros, provocados pelas
chegadas e pelas partidas…”.
 4)

Na sessão de 10 de março, a SGO assinalou com apreço o Prof. Mário Ruivo, o

Homem de muitas causas, entre as quais a do Mar, que partiu, inopinadamente em 25 de
janeiro, para outros mares do nosso oceano imemorial. O voto de pesar “pelo nosso
companheiro das Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”, que singrámos desde 1999,
destacando como seu contributo último a reflexão realizada em 2015 com eminentes
individualidades e concomitante debate público sobre uma agenda do mar para a XIII
Legislatura, cujas conclusões atentam primordialmente numa boa governança do mar”.
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 5)

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, “Memórias de Fragateiros” e a jornada comemorativa do Dia
Nacional do Mar, ajudou a consolidar a RNCMR e prosseguiu o trabalho de ampliação e
consolidação da rede informal de Cultura dos Mares e dos Rios – plataforma de diálogo sobre
a nossa realidade patrimonial costeira, estuarina e fluvial.
 6)

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 ambientes propícios à
chamada literacia plural do Oceano, por intermédio da RNCMR e da Agenda do Oceano. No
entanto, um tal propósito só poderá ser eficaz se for comum, envolver a participação de
entidades públicas e privadas e da sociedade civil e revestir continuidade. Nesse sentido, o
esforço próximo deve continuar a ser orientado para a formulação de uma agenda da literacia
em Portugal por intermédio da RNCMR que permita dar a conhecer as iniciativas em curso e
a sua importância, aprofundar o respetivo conceito e concertar os esforços conducentes a uma
renovada cidadania.
 7)

Considera-se que o intenso Programa de Atividades de 2017 foi plenamente cumprido,

embora a sua execução tenha sido muito trabalhosa devido à escassez dos meios disponíveis,
o que dificultou a realização de tarefas de rotina (com atraso nas convocatórias e na
elaboração da Agenda do Oceano e do presente relatório) e retirou disponibilidade para
concretizar outras tarefas igualmente necessárias. Refira-se o excelente trabalho de elaboração
das minutas das atas das sessões realizado pela Doutora Ana Maria Correia Ferreira, ViceSecretário da Mesa da Secção. Em 31 de dezembro, o número de vogais é de 19; mantendo-se
8 sócios com participação suspensa, pelo que o número de vogais ativos é apenas de 11, o que
suscita a necessidade de mobilização de mais membros através dos sócios que vão sendo
eleitos para a SGL, além de prosseguir o incentivo a uma participação mais ativa dos seus
vogais e conferir mais eficiência ao procedimento administrativo da Secção em conformidade
com o estipulado no artigo 18º do seu Regulamento Privativo.
 8)

Daí, que de novo se transfira para o próximo ano, 2018, a tentativa de normalizar a

compilação sistemática da Agenda do Oceano integrando-a 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.
 9)

O Programa de Atividades de 2018 foi aprovado na sessão de 22 de dezembro de

2017, assinalando que nos próximos anos, a temática das Jornadas “A Sociedade Civil e o
Mar” vai centrar-se no implemento da condição necessária para concretizar numa visão de
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longo prazo (50 anos) a sustentabilidade das atividades humanas com incidência direta ou
indireta no Mar Português, o bem comum de todos nós. Ora, a assunção plena daquela
condição decorre da obrigação por compromisso nacional para a concretização aprazada das
estratégias marinhas que, no âmbito da Diretiva-Quadro «Estratégia Marinha», foram
estabelecidas para as águas lusas com o propósito de alcançar em 2020 o seu bom estado
ambiental e o manter doravante.
 10) Correspondendo ao requisito estatutário estipulado no artigo 13º do Regulamento
Privativo, os membros presentes e representados reelegeram por unanimidade para os cargos
da Mesa da Secção de Geografia dos Oceanos em 2018 a única lista de candidatura, com os
seguintes vogais elegíveis, de acordo com o disposto no número 6.º do Artigo 6.º do mesmo
Regulamento:
– Presidente: CAlm José Manuel Pinto Bastos Saldanha (sócio n.º 19591),
– Vice-Presidente: Dr. José Hipólito Monteiro (18429),
– Secretário: Cte Jorge Manuel Novo Palma (19566),
– Vice-Secretário: Doutora Ana Maria Correia Ferreira (20688).
 11) Tal como sucedera nos anos anteriores, as Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”
procuraram em 2017 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.
4.22. Secção de História
Presidente: Prof. Doutor Rui Miguel da Costa Pinto
Durante o ano de 2017, a Secção de História reuniu-se de acordo com o seguinte calendário:
15 de Dezembro de 2017 “Cassiano Branco: Arquivo, Vida e Obra”. Doutor Paulo Batista.
17 de Novembro de 2017 - “Património Azulejar do Exército em Portugal: História e Cultura Militar”
Doutor Augusto Moutinho Borges.
16 de Outubro de 2017 - Sessão evocativa dos 200 anos da morte de Gomes Freire de Andrade.
João Abel da Fonseca – “Breves apontamentos biográficos sobre Gomes Freire de Andrade”
Daniel Estudante Protásio – “José Liberato, Paladino de Gomes Freire de Andrade”
17 de Julho de 2017 - Sessão cultural conjunta evocativa do Tricentenário da Batalha Naval do Cabo
Matapão, promovida pela Secção de História, associada à Secção de Estudos Luso-Árabes.
“Em socorro da Cristandade. A Batalha de Matapão nas relações diplomáticas de Portugal com a
Santa Sé” - Prof.ª Doutora Ana Leal de Faria
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“A participação da Armada Real Portuguesa na Batalha do Cabo Matapão - navios, homens e
estratégia naval” Comandante José António Rodrigues Pereira
5 de Junho de 2017 - Secção de História, associada à Secção de Estudos Luso-Árabes, a
“Perspectivas Portuguesas do Islão Xiita nos Alvores da Construção do Estado da Índia” Profª
Doutora Alexandra Pelúcia
19 de Dezembro


Eleições



Planificação do próximo ano

Foi eleita por unanimidade a nova Mesa da Secção de História para o ano

com a seguinte

constituição:
Presidente- Prof. Doutor Rui Miguel da Costa Pinto
1º Vice-Presidente- Dr. João Abel da Fonseca
2º Vice-Presidente- Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges
Secretário - Doutor Daniel Protássio
1ºVice-Secretário- Doutora Patrícia Moreno
1ºVice-Secretário- Fernanda Durão
4.23. Secção de História da Medicina
Presidente: Manuel Mendes Silva
Mesa da Secção
Presidente: Manuel Mendes Silva, sócio nº 20506,
Vice-Presidente-Isabel Amaral, sócio nº 20311,
1º Secretário-João José Clode, sócio nº 20085,
2º Secretário-Inês Ornellas e Castro, sócio nº 20575.
1- Reuniões da Direcção/Mesa da SHM-SGL
- Reunião da Direcção para programar e elencar as iniciativas e actividades para o ano, SGL, 15 Dez.
2016.
- Reunião da Direcção SHM-SGL com o Presidente da SGL, Prof. Aires de Barros, 19 Jan. 2017.
Apresentação de cumprimentos e do programa SHM-SGL para 2017. Prof.ª Isabel Amaral ficou
representando a SHM na Comissão de Redacção do Boletim da SGL.
- Reunião da Direcção para reprogramar e elencar as actividades para o 2º semestre do ano, SGL, 23
Fev. 2017.
- Reunião da Direcção para reprogramar e elencar as actividades para o 2º semestre do ano,
nomeadamente a Exposição “A Medicina no espaço Ultramarino Português no século XX”; SGL, 27
Abr. 2017 e 28 de Set. 2017.
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- Reuniões várias da Comissão Organizadora do Colóquio e Exposição “Médicos em África; a outra
face da Medicina Portuguesa no século XX”. Reunião de 14 Set. 2017 fundamental para o andamento
do projecto.
- Reuniões telefónicas várias da Direcção da SHM-SGL para acertos de programação de actividades
e outros assuntos de rotina.
- Reuniões várias do Presidente e da Vice-Presidente da SHM-SGL com o Presidente da SGL, Prof.
Aires de Barros, nomeadamente para preparação da sessão de homenagem ao Prof. Daniel Serrão e
para a Exposição “Médicos em África”.
2- Sessões da SHM-SGL em 2017
- 1ª Sessão, com conferência “A Medicina Portuguesa na primeira década do século XX”, pelo Dr.
António José Barros Veloso. SGL, Sala AM, 26 Jan. 2017. 33 pessoas.
- 2ª Sessão, com conferência “Deambulando por Lisboa Medieval e seus Hospitais”, pela Dr.ª
Cristina Moisão. SGL, sala AM, 23 Fev. 2017. 51 pessoas.
- 3ª Sessão, com conferência “O desafio sanitário nas naus da carreira da Índia”, pelo ContraAlmirante Médico Naval, Dr. João Menezes Cordeiro. SGL, sala AM, 30 Mar. 2017. 35 pessoas.
- 4ª Sessão, com conferência “O germinar da Oftalmologia em Portugal”, pelo Dr. Fernando Bivar
Weinoltz. SGL, sala AM, 27 Abr. 2017. 41 pessoas.
- 5ª Sessão, com conferência “O Hospital de Todos-os-Santos”, pela Drª. Anastasia Mestrinho
Salgado e pela Profª Margarida Ataíde. SGL, sala AM, 25 Mai. 2017. 54 pessoas.
- 6ª Sessão, com “Homenagem ao Prof. Daniel Serrão” com conferências pelos Profs. Walter
Osswald e Carlos Costa Gomes. SGL, Sala Portugal, 29 Jun. 2017. Cerca de 250 pessoas, entre as
quais muitas personalidades da cultura, da ética e da sociedade civil e muitos académicos. Sessão
presidida por Sua Excelência o Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, com a
presença do Presidente da SGL, Prof. Aires de Barros. Sessão com a colaboração da Academia das
Ciências de Lisboa e da Ordem dos Médicos.
- 7ª Sessão, com conferência “A Estatística na Emergência da Psiquiatria Portuguesa do Século
XIX”, pelo Prof José Nuno Borja Santos. SGL, sala AM, 13 Jul. 2017. 44 pessoas (entre as quais o
Gen. Ramalho Eanes e Mulher).
- 8ª Sessão, com conferência “A História da Escola de Enfermagem de Artur Ravara através do seu
arquivo”, pela Mestre Leandra Vasconcelos. SGL, sala AM, 28 Set. 2017. 27 pessoas.
- 9ª sessão, Colóquio e Exposição “O Médico em África; a outra face da medicina portuguesa no
século XX”, salas AM, Algarve, Convívio, 28 Out. 2017. Mais de 200 pessoas. A exposição
manteve-se na sala Algarve até 4 de Nov. 2017., com cerca de meio milhar de visitantes, com muitos
testemunhos relevantes no livro da exposição. Coordenação do evento: Isabel Amaral. Comissão
Organizadora: Isabel Amaral, Manuel Mendes Silva, Isabel Ribeiro, Inês Ornellas e Castro, Luísa
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Villarinho, Maria Helena Arjones, Ana Rita Lobo, Francisca Dionísio, Bárbara Direito, José Avelãs
Nunes e André Pereira. Lançamento de dois livros aquando da Exposição e Colóquio “O Médico em
África; a outra face da medicina portuguesa no século XX”: “África. Médicos e Memórias”, de Isabel
Silva Ribeiro e “António Damas Mora, um médico português entre os trópicos” de Luiz Damas
Mora, Sala Convívio da Sociedade de Geografia de Lisboa, 28 Out. 2017. Sessão inaugural do
Colóquio, inauguração da exposição e lançamento dos livros com cerimónias presididas pelo
Presidente da SGL, Prof. Aires de Barros.
- 10ª Sessão, com conferência “A arquitectura da cura: os sanatórios para a tuberculose em Portugal
(1850-1970)”, pelo Arquitecto José Avelãs Nunes. SGL, sala AM, 30 Nov. 2017. 19 pessoas.
- 11ª sessão, Eleições. Lista única concorrente: Presidente-Manuel Mendes Silva, sócio nº 20506,
Vice-Presidente-Isabel Amaral, sócio nº 20311, 1º Secretário-João José Clode, sócio nº 20085, 2º
Secretário-Inês Ornellas e Castro, sócio nº 20575. Eleita por unanimidade com 17 votos.
A todos os conferencistas foi entregue um diploma de participação e aos não sócios da Sociedade de
Geografia de Lisboa um exemplar do Boletim.
Nota – A pedido da Direcção, a quase totalidade dos conferencistas deixaram à SGL os diapositivos
e em alguns casos os textos ou resumos das suas conferências, para arquivo e memória futura.
Também as fotografias das sessões ficaram arquivadas.
3 - Outras actividades
- Visitas:
- Visita ao antigo Hospital Militar Principal, à Estrela, orientada pelo Prof. Moutinho Borges, 18
Fevereiro de 2017. Mais de 50 pessoas (e cerca de 30 que já não se puderam inscrever).
- Visita ao património cultural do Hospital de S. José em Lisboa, orientada pela Drª Célia Pilão, 1 de
Abril de 2017. Mais de 50 pessoas.
- 2ª Visita ao antigo Hospital Militar Principal, à Estrela, orientada pelo Prof. Moutinho Borges, 19
Maio de 2017. Mais de 65 pessoas
- Visita à Biblioteca e ao Museu do Instituto Oftalmológico Gama Pinto, orientada pelos Drs.
Fernando Bivar Weinholtz e Hélder Almeida, 20 de Maio de 2017. Mais de 20 pessoas.
- Visita à Fragata D. Fernando e Glória, incluindo a botica e a enfermaria , orientada pelo
Comandante Rocha e Abreu, 16 de Setembro de 2017. Mais de 45 pessoas.
- Visita ao Museu da Saúde, 800 anos de História da Saúde em Portugal, orientada pela Profª.
Doutora Helena Rebelo de Andrade e pelo Prof. David Felismino, 16 Dezembro de 2017. Mais de 30
pessoas.
- Lançamento de livros:
- Lançamento do livro “A História da Ópera” e conferência “Os Médicos e a Ópera”, do sócio SHMSGL Prof. Antero Palma-Carlos. Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Lisboa, 8 Jun. 2017.
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- Lançamento do livro “Azulejaria da Estrela: Cores na Cidade”, do sócio SHM-SGL Prof. Augusto
Moutinho Borges. Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, 21 Jun. 2017.
- Lançamento do livro “Azulejaria de Belém: Cores na Cidade”, do sócio SHM-SGL Prof. Augusto
Moutinho Borges. Ermida S. Jerónimo, Lisboa, 30 Ago. 2017.
- Lançamento do livro “Museus Militares em Portugal: História, Cultura e Memórias”, do sócio
SHM-SGL Prof. Augusto Moutinho Borges. Palácio Ducal, Guimarães, 20 Out. 2017.
- Lançamento de dois livros aquando da Exposição e Colóquio “O Médico em África; a outra face da
medicina portuguesa no século XX”: “África. Médicos e Memórias”, de Isabel Silva Ribeiro e
“António Damas Mora, um médico português entre os trópicos” de Luiz Damas Mora, Sala Convívio
da Sociedade de Geografia de Lisboa, 28 Out. 2017.
- Lançamento do livro “Moçambique II”, da sócia SHM-SGL, Luísa Villarinho Pereira. Livraria
Ferin, Lisboa, 11 Dez. 2017.
- Lançamento do livro “Médicos, Ópera e História” do sócio SHM-SGL Prof. Antero Palma-Carlos.
Grémio Literário, Lisboa, 20 Dez. 2017.
- Publicações:
- “Urology in Portugal under the Salazar Regime (1933-1945)”, Isabel Amaral, Arnaldo Figueiredo e
Manuel Mendes Silva, Urology under the Swastica, ed. Dirk Schultheiss, Friedrich H. Moll, EAU,
European Association of Urology, 192-207, Mar 2017.
- “O Hospital de Todos-os-Santos”, Anastasia Mestrinho Salgado e Margarida Ataíde, Boletim da
Sociedade de Geografia de Lisboa 2016 (a ser distribuído em 2017-2018).
- “Roteiro da Exposição “O Médico em África: a outra face da medicina portuguesa no século XX””,
Isabel Amaral (coord), André Pereira, Bárbara Direito, José Avelãs Nunes, Rita Lobo. “Memórias da
SGL”, Vol. 20. (em preparação, solicitação de apoios).
- “20 anos da Secção de História da Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa”, monografia
fotobiográfica, Luísa Villarinho Pereira. (em preparação).
- Participação em outras actividades:
- Prof. Aires Gameiro, (sócio SHM-SGL) Membro Honorário da Academia Portuguesa da História,
Eleito a 6 de julho 2016 e recebidas insígnias na sessão solene de 11 de janeiro de 2017.
- Participação no “Simpósio: Tuberculose: a História e o Património”, Lisboa, IHMT, 24 Março de
2017. Organização IHMT, Prof. Dr. José Luís Dória. Presidência da Mesa: “Arquitectura, artes e
mobiliário. A preservação e reconversão” pelo presidente da SHM-SGL, Dr. Manuel Mendes Silva.
- Participação no “V International Symposium of AMONET: Gender Dimension in Science and
Society”, Lisboa, Fundação Gulbenkian, 14-15 Dez. 2017. Organização AMONET, Maria João
Bebiano, Isabel Lousada. Presidência da Mesa de Encerramento pelo presidente da SHM-SGL, Dr.
Manuel Mendes Silva.
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- Envio das actas e relatório de actividades aos sócios SHM/SGL:
No sentido duma maior aproximação com todos os sócios da SHM-SGL, a Direcção começou a
envia-lhes por e-mail as actas de todas as sessões, assim como este relatório de actividades anuais.
- Envio de parabéns nas datas de aniversário dos sócios SHM/SGL:
Num gesto de simpatia e aproximação aos sócios da SHM/SGL, a Direcção continuou a enviar, como
no ano anterior, por e-mail, aos sócios da SHM/SGL, parabéns e votos de feliz aniversário na
respectiva data, e desejos de Boas Festas, gesto que teve respostas de muito apreço.
- Apelo à entrada de novos sócios para a SGL e de novos sócios para a SHM/SGL:
Em várias ocasiões o Presidente da SHM-SGL apelou aos assistentes das iniciativas da SHM-SGL
(sessões e visitas) para se tornarem sócio da SGL e posteriormente da SHM-SGL, o que foi
correspondido com algumas inscrições propostas.
- Almoço de Natal/Fim de ano dos sócios e Direcção da SHM/SGL:
Por em Dezembro de 2017 não ter sido possível realizar-se um almoço de confraternização e de
diálogo dos sócios da SHM-SGL com a sua Direcção, com ideias e sugestões de iniciativas e
actividades, este será realizado em Janeiro de 2018.
- 20 anos da SHM/SGL:
No ano de 2017 comemoraram-se os 20 anos da SHM-SGL. Esse facto foi relembrado e enaltecido
em várias sessões, nomeadamente na Homenagem ao Prof. Daniel Serrão e no Colóquio e Exposição
“O Médico em África; a outra face da medicina portuguesa no século XX”. Também em publicações
como o Roteiro da Exposição nas Memórias da SGL e a monografia fotobiográfica “20 anos da
SHM-SGL”, o facto será testemunhado.
4.24. Secção da Indústria
Presidente: Dr. Pedro Ferreira de Carvalho
26 JANEIRO 2017
Tomada de Posse da nova Direcção
Presidente – Dr. Pedro Ferreira de Carvalho
Vice-Presidente – Prof. Eng.º Marco António D’Oliveira
Secretário – Dr. João Filipe Figueiredo (Graciosa)
16 FEVEREIRO 2017
Convite do Presidente endereçado a todos os Membros da Secção de Indústria, para assistir e
participar gratuitamente no 25º Aniversário da AERLIS – Associação Empresarial da Região de
Lisboa, sob o tema: “A 4ª Revolução Industrial”, com a presença do Senhor Ministro da Economia e
do Senhor Primeiro Ministro, entre outras personalidades.
10 MAIO 2017
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Almoço seguido de conferência na Sociedade de Geografia de Lisboa, com a presença do Senhor
Secretário de Estado da Indústria, sob o tema: “A Metamorfose da Indústria em Portugal”.
10 OUTUBRO 2017
Envio de documento de trabalho para todos os Membros da Secção de Indústria, sob o tema: “O
Conceito da Reindustrialização, Indústria 4.0 e Política Industrial para o Séc. XXI – O caso
Português”
21 DEZEMBRO 2017
Reunião de Trabalho da Secção de Indústria, onde foi eleita a nova Direcção, tendo sido reeleito por
unanimidade o Presidente Dr. Pedro Ferreira de Carvalho.
A Direcção tomará posse na próxima reunião a realizar dia 19 de Janeiro de 2018.
4.25. Secção de Instrução Publica
Presidente: Profa. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos
Em 23 de Junho a Secção promoveu a conferência “A ÓPERA NA ESCOLA”. Foi orador Carlos
Otero, português fixado em Paris, onde fez uma licenciatura em musicologia pela Sorbonne,
consagrando-se à investigação musical. Sobre a “ÓPERA NA ESCOLA” já conduziu 9.000 crianças
a assistirem a espetáculos de ópera, entre outros, em Lisboa, no CCB. A Conferência teve alguns
momentos musicais ilustrativos.
4.26. Secção de Jurisprudência
Presidente: Dr. Nuno Moraes Bastos
A Secção de Jurisprudência contou, no decurso ainda de 2017, com o Dr. Nuno Moraes Bastos na
qualidade de Presidente e o Dr. José Costa Pinto na qualidade de Vice-Presidente. A Mesa da Secção
foi dirigida pelo Dr. André de Sá Machado e pelo Dr. Rui Botelho Ferreira, respetivamente nas
qualidades de Vice Presidente e Presidente da Mesa desta Secção.
Decorreu da Actividade da Secção de Jurisprudência a realização de várias reuniões internas,
procedendo-se a reflexões específicas, informais e participadas sobre as alterações legislativas em
curso e, de igual modo, sobre as perspectivas de evolução em matéria de Conformidade
(Compliance), designadamente em matéria de prevenção do branqueamento de capitais ou sanções
económicas e financeiras, para o que a Secção contou com o saber e disponibilidade do Dr. Carlos
Lourenço, sócio n.º 20770 da Sociedade de Geografia de Lisboa e a colaboração externa e informada
do Dr. Pedro Bernardino e do Dr. Miguel Trindade Rocha, ambos reconhecidos especialistas em
compliance, risco e governance.
Com maior visibilidade e abrangência, a Secção de Jurisprudência considerou ainda no respectivo
plano de actividades três iniciativas de maior visibilidade, alcance e carga científica.
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No passado dia 10 de março de 2017, na sala do Convívio, cerca de meia centena de convidados
integraram um almoço debate sobre o tema "Governance, Compliance e Competências dos Novos
Líderes", de que foi orador o Dr. Carlos Sezões, Partner da Staton Chase Portugal.
De igual modo, a 23 de maio de 2017, na sala Algarve, mais de três centenas de convidados
assistiram a um evento internacional co-organizado com o Observatório Português de Compliance e
Regulatório.
Esta Conferência Internacional sobre “Prevenção do Branqueamento e Financiamento do
Terrorismo” contou com as participações do Dr. José Costa Pinto, sócio desta sociedade e sócio
fundador da Costa Pinto e Associados e do Dr. Daniel Proença de Carvalho, sócio da sociedade de
Advogados Uría & Menéndez Proença de Carvalho.
Contou ainda como oradores com o Dr. Miguel Trindade Rocha, partner da STINMA, o Dr. Rui
Patrício, sócio da sociedade de Advogados Morais Leitão, Galvão Telles e Associados e o Dr. Paulo
de Sá e Cunha, sócio da sociedade de Advogados Cuatrecasas Gonçalves Pereira.
O plano de trabalhos incluiu ainda três painéis, o primeiro dos quais moderado pelo Dr. Paulo Costa
Martins, sócio desta sociedade e da sociedade de Advogados Cuatrecasas Gonçalves Pereira , JeanPaul Duvivier, Global Financial Crime Officer do Deutsche Bank e Sascha Stojanovic, Senior
Regulatory Analyst da Zurich Insurance, tendo como tema “Challenges of the implementation of the
4th AML/CTF Directive”. Seguiram-se painéis sobre “Critérios de eficácia na prevenção e deteção”,
com o Dr. Valério Val, responsável de Financial Crime do Deutsche Bank em Portugal, o Dr. Pedro
Bernardino, Head of Compliance da Zurich em Portugal e o Prof. Doutor Felipe Pathé Duarte e, bem
assim “Branqueamento e Media”, moderado pelo Dr. Filipe Alves, com o Dr. Nuno Ferreira Lousa,
sócio da Linklaters, LLP e o Dr. Paulo de Sá e Cunha, sócio da sociedade de Advogados Cuatrecasas
Gonçalves Pereira.
Coube ao Dr. Nuno Moraes Bastos apresentar as conclusões e proceder ao encerramento do evento.
Finalmente, a 24 de maio de 2017, na sala Algarve, cerca de duas centenas de convidados assistiram
a um evento epigrafado “Regulamento Geral de Proteção de Proteção de Proteção de Proteção de
Proteção de Dados: O Futuro é já Amanhã”, co-organizado designadamente com a sociedade de
Advogados Sociedade Rebelo de Sousa.
Este evento teve a abertura dos trabalhos a cargo do Dr. Nuno Moraes Bastos e contou com
intervenções do Dr. Luís Neto Galvão, Sócio da SRS Advogados e renomado especialista, como tal
reconhecido pela Comissão Europeia, sobre proteção de dados pessoais, bem como o Dr. Luís
Vidigal, Presidente da APDSI, o Dr. Carlos Tomás, Presidente da APEG SAUDE, subordinados aos
temas “A visão dos Presidentes”.
Seguidamente, a Profª Doutora Graça Canto Moniz, docente na Universidade Nova Direito,
apresentou o tema “O Encarregado de Proteção Dados”, a que se seguiu um debate sobre as
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implicações práticas e abordagem setorial deste regime com o Dr. Nuno Moraes Bastos, Presidente
desta Secção e então General Counsel and Chief Compliance Officer da Zurich em Portugal na
qualidade de Moderador, e o Dr. José Manuel Faria, Consultor da Associação Portuguesa de Bancos,
a Dra. Daniela Antão, Secretária Geral da APRITEL e o Dr. João Rebelo, Diretor Jurídico da LUZ
SAÚDE.
Finalmente, a Dra. Ana Margarida Marques, Practice Leader da MARSH, realizou uma apresentação
subordinada ao título “CyberRisks”.
Ao todo, passaram pelas várias iniciativas da Secção, entre participantes e oradores, centenas de
Advogados, juristas e especialistas em matérias de compliance, ligados às mais variadas indústrias e,
muito em particular, ao setor financeiro. Foi, por isso, um ano fausto em atividades para a Secção de
Jurisprudência, pelo que os respetivos membros se congratulam.
4.27. Secção Luís de Camões
Presidente: Prof. Doutor Eng.º Armando Tavares da Silva
Durante o ano de 2017 a Secção realizou as seguintes actividades:
12 de Janeiro ‒ Nesta reunião foram expressos votos de pesar pelos falecimentos ocorridos em
Dezembro de 2016 dos Senhores Doutor Manuel Augusto Rodrigues e Eng.º Eurico de Ataíde
Malafaia. Procedeu-se à eleição dos Membros da Mesa para o ano de 2017, a qual ficou assim
constituída:
Presidente – Prof. Dr. Eng.º Armando Tavares da Silva
Vice-Presidente – Mestre Mário Justino Silva
Secretária – Eng.ª Maria da Glória P. Almeida Zeferino.
17 de Fevereiro – Comunicação do Dr. João Abel da Fonseca, Vice-Presidente da Secção de História,
intitulada “Camões e Gândavo - uma admiração recíproca”.
17 de Março – Comunicação da Prof.ª Doutora Isabel Almeida, “D. Marcos de S. Lourenço e o
comentário aos Lusíadas na primeira metade do século XVII”. Presente o Senhor Presidente da SGL,
Prof. Doutor Luís-Aires Barros
21 de Abril – Comunicação da Prof.ª Doutora Maria Vitalina Leal de Matos, “Lavores femininos e
outros aspectos curiosos nas Redondilhas de Camões”. Presente o Senhor Presidente da SGL, Prof.
Doutor Luís Aires-Barros.
26 de Maio – Comunicação do Dr. Abel de Lacerda Botelho, “Re-Velando os Lusíadas”. Esteve
presente o Senhor Embaixador do Brasil junto da CPLP, Dr. Gonçalo Mello Mourão entre outros
convidados.

111

23 de Junho – Sessão Extraordinária comemorativa do 10 de Junho precedida de ‘Almoço
Camoniano’ – Comunicação do Prof. Doutor Jorge Paiva, “As Plantas na Lírica Camoniana”.
Presente o Senhor Prof. Pereira Neto em representação do Senhor Presidente da SGL.
27 de Outubro – O Presidente da Mesa da Secção deu conta aos presentes das impressões colhidas
durante a sua visita à Casa-Memória de Camões em Constância no mês de Setembro, realçando o
esforço da actual Direcção no desenvolvimento das actividades da Instituição. A comunicação
prevista para esta Sessão do Senhor Prof. J. A. Segurado e Campos não se pôde realizar em virtude
de este ter sido hospitalizado de urgência.
17 de Novembro – Comunicação do Dr. Eduardo Alberto Correia Ribeiro, “A historicidade da
presença de Camões em Macau”. Presente um elevado número de convidados.
12 de Dezembro – Sessão Extraordinária de Evocação do Senhor Engenheiro Eurico de Ataíde
Malafaia. Esta Sessão contou com a presença do Senhor Presidente da SGL, Prof. Doutor Luís AiresBarros e da Prof.ª Doutora Teresa Malafaia, filha do Senhor Engenheiro, e de muitos convidados.
Esta referiu-se aos trabalhos e percurso de seu Pai numa exposição que intitulou “Eurico de Ataíde
Malafaia. Da Engenharia Têxtil aos Estudos de Memória”.
Terminada esta Evocação a Sessão encerrou-se com a apresentação do volume de Memórias da SGL
n.º 18, com o título “Colóquio Comemorativo dos 35 Anos da Secção Luís de Camões e de
Homenagem à Senhora Professora Doutora Maria Isabel Rebelo Gonçalves”, volume este que
contém as comunicações apresentadas no Colóquio de 20 e 21 de Outubro de 2016.
A Sessão foi precedida de uma reunião reservada em que foi decidido que a Mesa da Secção para o
ano de 2018 teria a seguinte constituição:
Presidente – Prof. Dr. Eng.º Armando Tavares da Silva
Vice-Presidente – Mestre Mário Justino Silva
Secretária – Eng.ª Maria da Glória P. Almeida Zeferino
Foi admitido na Secção, como vogal, o sócio n.º 20809 da Sociedade de Geografia, Dr. Eduardo
Alberto Correia Ribeiro.
Por ausência da Sr.ª Secretária, as sessões de 17 de Fevereiro e de 23 de Junho foram secretariadas
pelo Sr. Vice-Presidente, Mestre Mário Justino Silva, e a sessão de 15 de Dezembro pelo Presidente,
Prof. Doutor Eng.º Armando Tavares da Silva.
4.28. Secção da Ordem de Cristo e a Expansão
Presidente Prof. Doutor Fernando Larcher
I. A Secção A Ordem de Cristo e a Expansão realizou, nos dias 19 a 22 de Julho de 2017, o
Congresso Internacional Os Carmelitas no Mundo Luso-Hispânico, História, Arte e Património em
co-organização com o Centro de Humanidades (CHAM) / Univ. Nova e Univ. dos Açores; Centro de
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Estudos de História Religiosa (CEHR) / Univ. Católica Portuguesa; Centro Interdisciplinar de
História, Culturas e Sociedades da Univ.de Évora (CIDEHUS) / Univ. de Évora; Centro de História
da Universidade de Lisboa / Fac. Letras da Univ. de Lisboa; Centro de Estudos em Ciências das
Religiões (CECR) / Univ. Lusófona de Humanidades e Tecnologias, e em colaboração com o
Arquivo Nacional da Torre do Tombo; Biblioteca Nacional de Portugal; Museu Nacional de Arte
Antiga; Associação dos Arqueólogos Portugueses; Fundação Mata do Bussaco.
O Congresso foi organizado em torno das seguintes áreas temáticas: Estrutura e história institucional
(reformas, separações, ordens e ramos); Identidade: carisma, horizontes intelectuais e correntes de
espiritualidade; Missões, assistência e ensino; Culto e devoções; Bens, rendimentos e impactos
económicos; Confrarias; Património edificado, artes, iconologia e música; Historiografia, hagiografia
e biografias; Bibliotecas, arquivos e fontes.
A Comissão Organizadora foi constituída pelos Prof.s Doutores Fernando e Maria Madalena Oudinot
Larcher e integraram o Conselho Científico: os Prof. Doutores Prof. Doutor Luís Aires-Barros
(Presidente), Fr.António-José de Almeida, OP, Augusto Moutinho Borges, D. António Vitalino
Fernandes Dantas, OC, Augusto Pereira Brandão, Carlos Margaça Veiga, Edite Alberto, Fernanda
Guedes de Campos, Fernanda Olival, Fernando Larcher, Filomena Andrade, Hugues Didier, José
Morais Arnaut, P.e Manuel Pereira Gonçalves, OFM, Manuela Mendonça, Margarida Sá Nogueira
Lalande, Maria Madalena Oudinot Larcher, Nuno Falcão, Sandra Costa Saldanha, Sandra Molina,
Vitor Luís Gaspar Rodrigues e Vitor Serrão.
Intervieram na sessão de abertura os Profs.Doutores Luís Aires de Barros, Presidente da Sociedade
de Geografia de Lisboa e Fernando Larcher, Presidente da Secção “A Ordem de Cristo e a Expansão”
da SGL em nome da Comissão Organizadora, tendo feito a saudação inicial aos congressistas o
Comissário Geral da Ordem do Carmo da Antiga Observância, Fr.Ricardo Raínho, O.Carm. e o
Provincial da Ordem dos Carmelitas Descalços, Fr.Pedro Lourenço Ferreira, O.C.D.
Seguiu-se a sessão de aposição do carimbo dos CTT comemorativo do Congresso.
Proferiu, de seguida, a conferência de abertura o Senhor D.ANTONIO VITALINO, O.Carm, Bispo
emérito de Beja, intitulada A restauração do Carmelo da Antiga Observância no século XX em
Portugal.
Os trabalhos deste dia encerraram na Biblioteca Nacional de Portugal, com a inauguração da
Exposição “Os Carmelitas no Mundo Português”, precedida das palavras de abertura da Doutora Inês
Cordeiro, Directora da Biblioteca Nacional de Portugal, e apresentada pelos respectivos comissários.
Nos dias seguintes foram proferidas as seguintes comunicações: ANA ASSIS PACHECO, Dona
Marianna de Cardenes, fundadora de ermidas de devoção e ermidas de habitação no Buçaco e
Arrábida (séc. XVII); ANA MÓNICA GONZALEZ FASANI, Economía, Sociedad y Religión: el
convento de San José de Córdoba del Tucumán (1628-1750); ANA CLÁUDIA SILVEIRA, A
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presença dos Carmelitas no Seixal: Património, organização territorial e gestão económica; ANA
RUIZ GUTIÉRREZ, El patrimonio hispanofilipino de las Madres carmelitas en Andalucía; ANA
PATRÍCIA ALHO, O Ciclo da água no Convento de Nossa Senhora dos Remédios. Análise ao
sistema hidráulico superior; FR. ANTÓNIO-JOSÉ D’ALMEIDA, OP, Temas de iconografia da
descalcez carmelitana, no Convento dos frades O.C.D. de Figueiró dos Vinhos, em Portugal;
AUGUSTO MOUTINHO BORGES, O Ciclo azulejar de Santa Teresa de Jesus no Palacete Condes
de Monte Real, em Lisboa; AURÈLIA PESSARRODONA PÉREZ, Performances en clausura:
Manifestaciones artísticas performativas en el Carmelo descalzo femenino de la Corona de Aragón
durante la Edad Moderna; CÉLIA NUNES PEREIRA, Os Bens Artísticos da Igreja do Convento do
Carmo de Lisboa. Novos contributos para o seu levantamento Cripto-Histórico – Património
sobrevivente; CRISTINA GARCÍA OVIEDO, Fundações Carmelitas de Segovia e sua coexistência
com a Companhia de Jesus; ESTER PRIETO USTIO, Mecenazgo cultural: Los Carmelias y la
pintura sevillana de la primera mitad del seiscientos; FERNANDA MARIA GUEDES DE
CAMPOS, Autores carmelitas na antiga livraria do Convento de Nossa Senhora dos Remédios de
Lisboa (OCD); FERNANDO LARCHER, Episcopológio do Carmo Luso; FILIPE GONÇALVES
TEIXEIRA, O Santo Deserto do Bussaco. Da autenticidade e da integridade da mais complexa
cerca conventual de legado dos Carmelita Descalços; GUADALUPE ROMERO SÁNCHEZ, Llegó
de América. Análisis de las donaciones de INDIANOS andaluces a conventos y monasterios
carmelitas de Granada y Sevilla; JESUÉ PINHARANDA GOMES, O Escapulário de Nª.Sr.ª do
Carmo; JOSÉ ANTÓNIO OLIVEIRA, Os Carmelitas de Entre Douro e Minho e a Instauração do
Liberalismo em Portugal: Opções políticas no contexto das Ordens regulares (1834); JOSEP
CAPDEFERRO, Los carmelitas descalzos en Girona: un convento expansivo, rivalidad con otras
órdenes religiosas y crisis institucional (siglo XVII); LÚCIA MARINHO, “Por esta razão, eu era
tão amiga de imagens”: Santa Teresa de Jesus na arte; LUÍS HENRIQUES, O Convento de Nossa
Senhora dos Remédios durante o século XVII: a sua integração na paisagem sonora de Évora; LUÍS
FILIPE MARQUES DE SOUSA, Os Carmelitas e a conquista do Maranhão (1614-1622);
MADALENA COSTA LIMA, A intervenção arquitectónica no Convento do Carmo de Lisboa no
pós-Terramoto de 1755 à luz da consciência patrimonial da época: prenúncio neogótico ou epígono
barroco?; MARIA LEONOR DE VASCONCELOS ANTUNES, Livros de Teresa de Jesús na
tipografia Portuguesa; MARIA MADALENA OUDINOT LARCHER, Teresa de Ávila nos
itinerários das afinidades luso-hispânicas, de 1535 A 1562; MARIA TOLDRÀ SABATÉ, Castell
Interior: Una experiencia de uso del WEB 2.0 para el estudio y difusión de la historia del Carmelo
descalzo catalán; MERCEDES GRAS CASANOVAS, Biografías y crónicas conventuales femeninas
en el Carmelo descalzo de la antigua Provincia de San José de la Corona de Aragón; MIGUEL
NAVARRO GARCÍA, Vicente de San Francisco, OCD (1574-1623) y su visión de Oriente.
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Reivindicación de los textos de las primeras misiones Carmelitas descalzas a Persia en la formación
del orientalismo europeo. La vuelta a Persia en su segundo viaje de 1610 en el inédito AGCD Plúteo
235M.; MIGUEL PORTELA, Entre a Regra e a Arquitectura: O papel dos tracistas da Ordem dos
Carmelitas Descalços segundo as Constituições; NUNO DE PINHO FALCÃO, “…Ovelhas entre
asperas brenhas da infidelidade…” - O Carmo Descalço missionário: nos prolegómenos da
Propaganda Fide; FR.ÓSCAR I. APARICIO AHEDO, O.C.D., La docencia de los Carmelitas
Descalzos en España; PAULA ALMEIDA MENDES, ”ESPELHOS DE PAPEL”: A edição de
«Vidas» de religiosos carmelitas em Portugal (Séculos XVI-XVIII); PLÍNIO BEZERRA DOS
SANTOS FILHO, FRANCISCO CARNEIRO DA CUNHA FILHO, KARLA OLIVEIRA
GRIMALDI, Bens carmelitas de valor hereditário nas cidades de Olinda e Recife; FR.RENATO
PEREIRA, O.C.D., Maria de São José, personificação do carisma teresiano. A espiritualidade da
fundadora do Carmelo feminino português na história e na historiografia carmelitana; RICARDO
PESSA DE OLIVEIRA, A Ordem Terceira do Carmo de Pombal e o empréstimo a juros durante a
Época Moderna; ROSA MARIA SÁNCHEZ, Uma Livraria Ibérica? O Espólio bibliográfico das
Carmelitas descalças de Sto. Alberto; SANDRA R. MOLINA, Experiências carmelitas em mundo
em transformação: O Carmo Descalço e o Calçado no Brasil do século XIX, primeiras
aproximações; TERESA DE CAMPOS COELHO, Entre a Regra e a Arquitectura: Reflexões sobre
alguns tracistas e arquitectos que trabalharam para a ordem dos Carmelitas Descalços; TIAGO
SIMÕES DA SILVA, Os Carmelitas nos Açores: O Convento do Carmo na Horta; VERÒNICA
ZARAGOZA GÓMEZ, La tradición poética femenina en la Provincia de San José de la Corona de
Aragón (Siglos XVI-XVIII).
No dia 21 encerraram-se os trabalhos com uma mesa redonda coordenada pelo Prof. Doutor
Fernando Larcher e que contou com a participação do Senhor D. António Vitalino, O.Carm., do Prof.
Doutor Carlos Margaça Veiga e do Investigador Jesué Pinharanda Gomes.
O Congresso foi complementado com um conjunto de visitas.
No dia 20 de Julho realizou-se uma visita ao Convento do Carmo de Lisboa. Depois das palavras do
Senhor Prof. Doutor José Morais Arnaut, Presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses,
seguiu-se uma visita guiada pela Dra. Célia Nunes Pereira, Conservadora do Museu Arqueológico do
Carmo, que por fim proferiu a conferência Os Bens Artísticos da Igreja do Convento do Carmo de
Lisboa. Novos contributos para o seu levantamento Cripto-Histórico – Património sobrevivente.
No dia 21, pelas 9.30, procedeu-se à inauguração da Mostra documental S.Nuno de Santa Maria e a
Ordem do Carmo, tendo usado da palavra o Dr. Silvestre Lacerda, Director Geral do Livro, dos
Arquivos e das Bibliotecas e o Senhor D. António Vitalino, bispo emérito de Beja, tendo depois o
resto da manhã prosseguido com os painéis de conferências respeitantes ao tema Livros e bibliotecas
carmelitas, no Auditório da Torre do Tombo.
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No último dia realizou-se uma visita ao património carmelita do Museu Nacional de Arte Antiga,
nomeadamente à Capela das Albertas, orientada pelos Doutores Miguel Soromenho e Luísa Penalva.
De seguida o Doutor Miguel Soromenho orientou a visita ao Convento dos Remédios.
II. No âmbito do Congresso realizaram-se as já referidas exposição Os Carmelitas no Mundo
Português, que esteve patente na Biblioteca Nacional de Portugal, de 3 de Julho a 5 de Dezembro, da
qual foram comissários os Profs. Doutores Fernando e Maria Madalena Oudinot Larcher, o Mestre
José João Loureiro e Fr.Renato Pereira, OCD, e a mostra documental São Nuno de Santa Maria e a
Ordem do Carmo, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, de 18 de Julho a 30 de Setembro.
III. Dentro das actividades planeadas para o ano de 2018, são de destacar:
- o prosseguimento do “Seminário permanente A Ordem de Cristo e a Expansão“, a ser desenvolvido
em parceria com o CHAM – Universidade Nova / Universidade dos Açores, Centro de Estudos de
História Religiosa da Universidade Católica de Lisboa, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e
Sociedades da Universidade de Évora (CIDEHUS)/ Universidade de Évora, Cátedra “A Ordem de
Cristo e a Expansão” e o Centro de Ciências da Religião, ambos da Universidade Lusófona, Grupo
dos Amigos do Convento de Cristo, Instituto Histórico da Beira Côa, bem como com a colaboração
de várias autarquias;
- a publicação no Arquivo digital das Actas dos anteriores Congressos das Ordens Religiosas no
Mundo Luso-Hispânico;
- a preparação do Congresso As Congregações Oitocentistas no Mundo Luso Hispânico. História,
Arte e Património.
IV. Foi reeleita por unanimidade para o ano de 2018 a seguinte mesa:
Presidente – Prof. Doutor Fernando Larcher
Vice-Presidente - Prof. Doutor Arq. Augusto Pereira Brandão
1º Secretário – Eng. Augusto Medina da Silva Folque de Gouveia
2º Secretário – Prof. Doutor Pedro Rebelo Botelho Alfaro Velez
4.29. Secção do Ordenamento Territorial e Ambiente
Presidente: Eng. Silvino Pompeu dos Santos
As atividades da SOTA - Secção de Ordenamento do Território e Ambiente durante o ano de 2017
estiveram centradas em duas vertentes, a realização de reuniões plenárias da secção e a organização
de eventos públicos sobre temas do interesse da Secção.
A Secção teve duas reuniões plenárias durante o ano de 2017, realizadas em 23 de janeiro e 24 de
julho.
Nestas reuniões foram discutidos diversos assuntos do interesse dos membros da Secção e planeados
os futuros eventos a organizar pela Secção. Um tema que mereceu muita atenção foi o do cadastro da
propriedade rural, o qual já vinha a ser discutido em várias reuniões realizadas anteriormente, tendo
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agora culminado com a organização de uma conferência sobre o tema, a qual será referida mais
adiante.
Na reunião de 23 de janeiro teve ainda lugar a eleição da Mesa da Secção para o ano de 2017, tendo
sido reconduzida a Mesa anterior, constituída por Silvino Pompeu Santos (Presidente), Luís Baltazar
(Vice-Presidente) e Carlos Cruz (Secretário).
Durante o ano de 2017 a secção esteve envolvida na organização de dois eventos.
Em 9 de junho teve lugar o Seminário do “Projeto Nós Propomos! Em Lisboa”, organizado pelo
IGOT - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, com a
colaboração da SGL - Sociedade de Geografia de Lisboa e o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.
Este ano o Seminário foi integrado numa iniciativa mais vasta, as I Jornadas do Mestrado em Ensino
de Geografia da UL, que tiveram lugar em 8 e 9 de junho. As sessões tiveram lugar nas instalações
do IGOT. A representação da SGL no Seminário esteve a cargo do Engº Silvino Pompeu Santos,
Presidente da SOTA, em nome do Presidente da SGL.
Como habitual, o Seminário foi constituído pela apresentação de propostas por seis grupos de alunos
de várias escolas do ensino secundário da cidade de Lisboa. Estas sessões foram muito participadas
com a assistência de várias dezenas de interessados.
Em 14 de dezembro teve lugar uma conferência sobre o tema do cadastro rural, uma ação muito
oportuna, já que teve lugar no rescaldo dos incêndios que fustigaram o centro e o norte do país
durante o verão. A conferência, intitulada “O BUPi e a Informação Cadastral Simplificada. A
Transformação Digital ao Serviço do Conhecimento do Território”, foi proferida pela Drª Sofia
Carvalho, adjunta da Secretária de Estado da Justiça.
A conferência despertou muito interesse, tendo tido a presença de mais de quatro dezenas de
participantes. O debate que se seguiu foi também muito interessante, permitindo uma troca de
opiniões muito viva sobre diversos aspetos do tema.
4.30. Secção de Solidariedade e Política Social
Presidente: Almirante Gonzaga Ribeiro
No dia 14 de dezembro de 2017 teve lugar no auditório Adriano Moreira uma sessão cultural da
secção de solidariedade da Sociedade de Geografia de Lisboa.
Iniciada pelas 17.30 presidida pelo Sr. Comandante Mendes Quinto versou o tema voluntariado
realidade e problemática.
Foi oradora a nossa consocia Dra. Maria Dulce Ribeiro Simoes que e a coordenadora do
voluntariado na cruz vermelha portuguesa oradora apresentada por L. Gonzaga Ribeiro.
Duas características estruturaram esta comunicação.
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Por um lado foi dado enfase à selecção, formação e qualidades a desenvolver a quem se
disponibiliza para o trabalho voluntario e por outro há que referir a vivacidade e a excelente interação
com a assistência tendo-se dado boa troca de pontos de vista.
Foi encerrada a sessão pelas 18.50 pelo Sr. Comandante Mendes Quinto.
4.31. Secção de Transportes
Presidente: Prof. Doutor Jorge Paulino Pereira
1. Almoços-reunião
Manteve-se a boa prática de fazer uma reunião mensal da Secção de Transportes à hora de almoço,
na Sociedade de Geografia de Lisboa, onde se discutiram os aspectos relacionados com as temáticas
dos Transportes e outros assuntos da actualidade. À semelhança dos anos anteriores, a participação
foi razoavelmente elevada nestes almoços-reunião, havendo, em média, cerca de uma dezena de
participantes.
Nestes encontros foram programadas as acções a efectuar, distribuíram-se tarefas pelos vários
participantes, discutiram-se os aspectos mais marcantes da actualidade no domínio dos Transportes,
para além de se conseguir um salutar convívio entre todos os confrades. Apenas no mês de férias, em
Agosto, se verificou a suspensão destes almoços/reuniões.
2. Sessões/Conferências no ano de 2017
Em 2017, tiveram lugar 7 sessões da Secção de Transportes da Sociedade de Geografia de Lisboa,
tendo-se procurado promover a realização de um evento por mês, com excepção dos meses de Verão
(Julho e Agosto) e do Natal e fim do ano (Dezembro e Janeiro).
A presença de público nas sessões promovidas pela Secção de Transportes tem sido menor do que o
esperado mas, mesmo assim, manteve-se uma participação razoável e sistemática nas várias sessões,
independentemente do tema abordado. A totalidade das sessões teve lugar no Auditório Adriano
Moreira.
No ano de 2017, as sessões versaram temas relacionados com o Transporte Marítimo, o Transporte
Ferroviário, o Transporte Aéreo e outros afins com as áreas dos transportes.
Apresenta-se de seguida a listagem das sessões realizadas, indicando a data, a hora, o local, os
oradores e os confrades promotores:
a) 22 de Fevereiro de 2017, pelas 17h30m (Auditório Adriano Moreira)
“Investigação do Mar no IPMA. Estratégia e meios. O navio de investigação “Mar Portugal””.
Foram oradores o Dr. Nuno Lourenço (Conselho de Administração do IPMA) e o Eng. António Pires
Carocho (IPMA).
O confrade promotor da sessão foi o Almirante Vítor Gonçalves de Brito.
b) 22 de Março de 2017, pelas 17h30m (Auditório Adriano Moreira)
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“A problemática do Transporte Ferroviário urbano e sub-urbano (Metropolitano, Comboio,
Eléctricos). O caso de Lisboa”.
Foram oradores o Prof. Jorge Paulino Pereira e o Eng. Fernando Santos e Silva.
Os confrades promotores da sessão foram o Eng. Luís Cabral da Silva e o Prof. Jorge Paulino Pereira.
c) 5 de Abril de 2017, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira)
“A ANA Aeroportos de Portugal – Presente e Futuro”
Foi orador o dr. Jorge Ponce de Leão (Presidente do Conselho de Administração da ANA).
O confrade promotor da sessão foi o Prof. Jorge Paulino Pereira.
d) 23 de Maio de 2017, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira)
“Pirataria no Transporte Marítimo”
Foram oradores o Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo, Comandante Naval, que abordará o
tema “Ameaça, repressão e combate”; e a Drª Alexandra von Böhm-Amolly, Jurista, que terá a seu
cargo o correspondente “enquadramento jurídico”.
Os confrades promotores da sessão foram o Almirante Alexandre da Fonseca e a drª Alexandra von
Böhm-Amolly.
e) 7 de Setembro de 2017, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira)
"A importância dos Sistemas aeroespaciais e de Defesa na afirmação de Soberania”. Foi orador o
Engº Sérgio Barbedo (Thales/Edisoft).
O confrade promotor da sessão foi o Com. Rui Ortigão Neves.
f) 10 de Outubro de 2017, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira)
"Inovações tecnológicas e a Segurança no Mar” pelo Com. Orlando Temes de Oliveira; e “Locais de
refúgio e a sua importância para a Navegação”, pelo Com. António Ferreira Canas.
Os confrades promotores da sessão foram o Com. Orlando Temes de Oliveira e o Prof. J. Paulino
Pereira
g) 27 de Novembro de 2017, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira)
“Ponto de situação sobre os desenvolvimentos obtidos nas reuniões do Grupo de Trabalho informal
criado para o estudo do tema “Actividade Marítima – Qualificações e Certificação”
Foi orador o Com. Orlando Temes de Oliveira (Coordenado do Grupo Informal da Secção de
Transportes sobre “Actividade Marítima – Qualificações e Certificação)
Os confrades promotores da sessão foram o Com. Orlando Temes de Oliveira, o Alm. Vítor
Gonçalves de Brito e o Prof. Jorge Paulino Pereira.
3. Grupo de Trabalho informal criado para o estudo do tema “Actividade Marítima – Qualificações e
Certificação”
Neste ano de 2017, a Secção de Transportes promoveu a discussão da temática “Actividade Marítima
– Qualificações e Certificação, tendo-se criado um grupo ad-hoc que integrou confrades da Secção
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(Alm. Vítor Gonçalves de Brito, Com. Orlando Temes de Oliveira e Prof. Jorge Paulino Pereira),
representantes ou responsáveis da Escola Naval e da Armada (áreas de Formação e da Autoridade
Marítima), do For-Mar e da ENIDH, representantes sindicais e personalidades convidadas.
Realizaram-se várias reuniões restritas e, em Novembro de 2017, fez-se um ponto da situação desta
questão promovendo uma reunião que culminou com uma Sessão pública da Secção de Transportes
sobre esta mesma temática.
4. Colaboração na Revista da Marinha
Tal como nos anos anteriores, vários confrades da Secção de Transportes colaboraram na “Revista de
Marinha” Esta iniciativa só é possível devido ao sempre constante apoio do Director da Revista e
nosso confrade, Almirante Henrique da Fonseca.
5. Falecimento de confrades
No dia 31 de Dezembro de 2016, faleceu o confrade Comandante Joaquim Ferreira da Silva que foi
um colaborador muito activo da Secção de Transportes.
4.32. Secção de Turismo
Presidente: Mestre João Martins Vieira
Sobre a atividade desenvolvida em 2017 verificou-se o encontro regular dos membros da secção
destacando-se três importantes eventos:
Em 6 de Março realizou-se na sala Algarve uma sessão evocativa do início, em 1840, da atividade do
Grupo Abreu, um grupo de empresas sempre ligado a viagens e turismo, com a presença da sua
administração e de muitos colaboradores e amigos. Aberta a sessão pelo Presidente da Sociedade de
Geografia, o Presidente da Mesa da Secção fez uma intervenção evocando os momentos mais
significativos desse longo período de atividade do Grupo Abreu e o seu administrador Dr. Artur
Abreu fez uma conferência subordinada ao tema “É na formação do elemento humano que estará
sempre o nosso futuro”. Depois de algumas intervenções da numerosa assistência, o Presidente da
Sociedade de Geografia de Lisboa encerrou a sessão.
Em 24 de Março realizou-se uma sessão com uma conferência pelo Prof. Dr. Sérgio Guerreiro,
integrada no Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, sobre “Turismo e
Sustentabilidade” tema a que, em 2017, a Organização Mundial do Turismo dedicou as suas
atividades.
Em 23 de Novembro e organizada pela Secção de Etnografia colaborámos na realização de um
Seminário integrado no Ano Internacional do Turismo conjuntamente com as Secções de
Arqueologia, Artes e Literatura e Estudos do Património em que foi apresentada pela Profª. Dr.ª Ana
Pereira Neto uma comunicação sobre “O Turismo enogastronómico e sustentabilidade — do
conhecimento global ao local”.
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Em assembleia de secção realizada em 8 de Janeiro de 2018 e nos termos do § 5º do artigo 33º do
Estatuto Geral da Sociedade, foi apresentada pelo presidente da mesa, uma lista de sócios candidata à
Mesa de Secção para o exercício de 2018 constituída pelos sócios:
Prof. Dr.ª Ana Pereira Neto (sócio n.º 18905) como Presidente,
Mestre João Martins Vieira (sócio n.º 19259) como Vice-Presidente,
Prof. Dr. António Vermelho do Curral (sócio n.º 18367) como Secretário e
Mestre Carlos Vilela da Mota (sócio n.º 20608) como Vice-secretário.
Posta à votação, esta lista foi aprovada por unanimidade.
5. BIBLIOTECA
Diretor: Professor Doutor João Pereira Neto
Em 2017 deram entrada na Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa (BSGL), 366 novas
monografias: 6 compradas, 15 adquiridas através de relações de permuta com outras instituições e, na
sua maioria (92,4%) oferecidas. Dos ofertantes destacaram-se, a nível particular, o Eng.º Frederico
Monteiro da Silva, o Dr. Beja Santos, o Dr. João Martins Vieira e o Dr. Benito Martínez. A nível
institucional salientaram-se a Imprensa Nacional – Casa da Moeda e a Secretaria-Geral da
Presidência da República. Foram ainda oferecidos alguns documentos integrados na Secção de
“Reservados” da BSGL, nomeadamente 9 cartas manuscritas do Dr. António Damas Mora ao
Professor Ricardo Jorge, entre 1926 e 1933, pelo seu sobrinho neto Dr. Luís Damas Mora.
A base de dados informática atingiu os 66373 registos, tendo sido efectuados este ano 3818 (2945
monografias, 861 analíticos e 12 publicações em série).
A BSGL foi frequentada por 1346 leitores, em média 122 leitores mensais. Os meses com maior
afluência foram Janeiro, Fevereiro, Maio e Outubro.
Registaram-se 80 novos leitores, destacando-se os de nacionalidade portuguesa (48,1%) e os
provenientes de países da CPLP (38,0%). Destes 17,7% do Brasil, 8,9% de Moçambique e igual
percentagem de Angola. Os novos leitores provenientes de países europeus, representaram 7,6% do
total de Leitores.
A média etária deste público, foi de 42 anos. Maioritariamente Doutoramentos e Pós-Doutoramentos
(380%), estudantes universitários de outros graus académicos (29,1%), pesquisas para publicações
(11,4%) e documentários, exposições e conferências (3,8%).
Relativamente às universidades de origem, destacaram-se a Faculdade de Ciência Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa e o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade de Lisboa (13,6% cada), o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa do
Instituto Universitário de Lisboa (11,8%) e o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
com 5,08%.
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Os principais temas de investigação foram Angola e Moçambique em áreas diversas, nomeadamente
Antropologia Cultural, Sociologia, Educação, Linguística, Estatística, História, Economia,
Agricultura, Geologia, Hidrografia e Ecologia. Nas pesquisas referentes ao Brasil, destacaram-se
como principais temas de investigação as Relações Luso-Brasileiras e a Iconografia.
À semelhança do que tem vindo a acontecer em anos transactos, em Outubro foi realizada na BSGL,
uma aula do Curso de Mestrado do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da
Universidade de Lisboa. O Professor Francisco Roque Oliveira debruçou-se sobre a demarcação de
fronteiras africanas e asiáticas e sobre a produção de conhecimento geográfico em geral, no âmbito
da SGL. Para apoio desta aula foram seleccionados alguns documentos cartográficos e bibliográficos
da BSGL. Esteve também presente a Professora Cristina Mary, que fez uma exposição sobre a antiga
Secção Brasileira da SGL.
A BSGL tem vindo a desenvolver colaborações pontuais com outras instituições, no âmbito da
cedência documental, por empréstimo, para realização de exposições. Este ano, entre Abril e
Outubro, esteve patente no Musée National d’Histoire et d’Art (MNHA) do Luxemburgo a exposição
“Portugal, Drawing the World”, onde esteve exposta uma gravura de Goa do acervo da BSGL, que
faz parte da “Histoire de la Navigation de Jean Hugues de Linschot Hollandois, aux Indes Orientales”
de 1638. Cederam-se também, à Presidência da República, três publicações da SGL para figurarem
na exposição “Boa Viagem, Senhor Presidente! De Lisboa até à Guerra – Cem Anos da Primeira
Visita de Estado”, patente ao público no Palácio da Cidadela de Cascais.
As mostras bibliográficas têm vindo a assumir cada vez mais, importante papel na actividade da
BSGL, contribuindo para a divulgação do seu acervo. Estas mostras são realizadas em colaboração
com comissões e secções da SGL, no âmbito das conferências promovidas, mas também, no próprio
espaço da Biblioteca. Para a diversificação e ampliação dos espaços expositivos, muito contribuiu a
colocação de duas novas vitrinas no átrio da Biblioteca.
Das mostras realizadas em colaboração mencionem-se:
- Conferência “A Epigrafia de Lisboa: O estado da questão”, promovida pela Secção de Arqueologia,
em colaboração com o Olisipo Fórum – 15 de Fevereiro;
- Sessão Comemorativa do 4º Centenário da Morte de Diogo do Couto, organizada pela Sociedade de
Geografia de Lisboa e Academia da Cultura Portuguesa – 27 de Fevereiro (os documentos já tinham
sido expostos em 2016 na BSGL)
- “Comissão dos Monumentos Nacionais (1882), Arqueologia e Lisboa”, promovida pela Secção de
Arqueologia e Secção de Estudos do Património – 14 de Março
- Colóquio “Dar Voz à Diáspora Portuguesa: Perspectiva Diacrónica dos Mecanismos de Diálogo”,
organizado pela Comissão de Migrações da Sociedade de Geografia de Lisboa, pela Associação de
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Estudo, Cooperação e Solidariedade Mulher Migrante, com o apoio do Centro de Estudos das
Migrações e das Relações Interculturais/CEMRI – 24 de Maio
- “Meios, vias e trajectos … entrar e sair de Lisboa”, organizado pela Secção de Arqueologia e
Centro de Arqueologia de Lisboa da Câmara Municipal de Lisboa, em colaboração com a Secção de
Estudos do Património e Gabinete de Estudos Olisiponenses da Câmara Municipal de Lisboa – 30-31
de Maio
- Congresso Internacional “Os Carmelitas no Mundo Luso-Hispânico. História, Arte e Património”,
co-organizado pela Secção da Ordem de Cristo e da Expansão da Sociedade de Geografia de Lisboa
– 19-22 Julho
- Conferência “Ocupação Romana em Lisboa – Novos dados”, promovida pela Secção de
Arqueologia – 20 Setembro
- Encontro “Depósitos Arqueológicos: património ou lixo?”, organizado Pela Secção de Arqueologia
e Centro de Arqueologia de Lisboa – 11 de Outubro
- Conferência “A galeria dos Vice-Reis e Governadores da Índia Portuguesa”, organizada pela
Secção de Estudos do Património, em colaboração com a Secção de Genealogia, Heráldica e
Falerística – 13 de Outubro
- Conferência “150 anos do nascimento de Camilo Pessanha”, promovida pela Comissão Asiática –
18-19 de Outubro
- Sessão de Homenagem “200 anos do nascimento de Silva Porto - Conferência Da “gente da casa”
ao “silvo da locomotiva”: Silva Porto entre dois mundos”, organizada pela Comissão Africana – 19
de Outubro
- Workshop “Gender and Change in Archaeology”, organizado pela Secção de Arqueologia da
Sociedade de Geografia de Lisboa, Instituto de História Contemporânea, Grupo Ciência: Estudos de
História, Filosofia e Cultura Científica da Universidade de Évora, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa e AGE – Archaeology and Gender in Europe – 19-20
Outubro
- Ciclo de Conferências “Patrimónios de Lisboa”, promovido pela Secção de Estudos do Património
em colaboração com o Departamento de Património Cultural da Câmara Municipal de Lisboa – 23 de
Outubro
- Sessão de homenagem “500 anos do nascimento do Padre Manuel da Nóbrega” – 24 de Outubro
- Sessão de abertura do “Simpósio de Educação Geográfica” da Comissão de Educação Geográfica
da União Geográfica Internacional – 25 de Outubro
- Conferência “Património Digital em Contexto Ibérico”, organizada pela Secção de Arqueologia e
Secção de Estudos do Património da Sociedade de Geografia de Lisboa e o Centro de História da
Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora – 9-10 Novembro
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- Conferência “Numância: História, Memória e Identidade”, organizada pela Secção de Estudos do
Património, Secção de Arqueologia e Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística – 20 de
Novembro
- Seminário “O Turismo na Valorização do Homem – Uma Abordagem Transdisciplinar”,
organizado pelas secções de Etnografia, Arqueologia, Artes e Literatura, Estudos do Património e de
Turismo – 23 de Novembro
Este ano, tal como anunciado no relatório anterior, realizaram-se as seguintes mostras documentais
no espaço da BSGL:
- Padre Manuel da Nóbrega (1517-1570) – 5º Centenário do seu nascimento;
- António Francisco da Silva Porto, Sócio da SGL (1817 – 1890) – 2º centenário do seu nascimento;
- José Alberto de Oliveira Anchieta, Sócio honorário da SGL (1832-1897) – 120 anos da sua morte;
- Ferreira Ribeiro, Sócio da SGL – (1839-1917) – 1º Centenário da sua morte;
- Hermenegildo Capelo, Sócio Honorário da SGL (1841-1917) – 1º Centenário da sua morte;
- Sousa Martins, Sócio da SGL (1843-1897) – 120 anos da sua morte;
- David Lopes, Sócio da SGL (1867-1942) – 150 anos do seu nascimento;
- Almirante Ernesto de Vasconcelos, Secretário Perpétuo da SGL (1852-1930) – 165 anos do seu
nascimento;
- José Stuart de Carvalhais (1887-1961) – 130 anos do seu nascimento;
- Professor Ilídio do Amaral, Sócio da SGL (1926-2017) – Por ocasião da sua morte
Em 2018 serão assinaladas as seguintes efemérides
- Garcia de Orta (?-1568) – 450 anos da sua morte;
- Vicenzo Coronelli (1650-1718) – 3º Centenário da sua morte;
- Roberto Ivens (1850-1898) – 120 anos da sua morte;
- Manuel António Ferreira Deusdado (1858-1918) – 1º Centenário da sua morte;
- Padre Himalaia (1868-1933) – 150 anos do seu nascimento;
- José Maria Cordeiro de Sousa (1886-1968) – 50 anos da sua morte;
- António Augusto Esteves Mendes Correia (1888-1960) – 130 anos do seu nascimento;
- Vitorino Magalhães Godinho (1918-2011) – 1º Centenário do seu nascimento
Deu-se início à preparação de algumas mostras a realizar em 2019, cujos temas podemos, desde já,
mencionar:
- 600 anos da chegada à Madeira de Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Perestrelo
(1 de Julho de 1419)
-Quinto centenário da circunavegação de Fernão de Magalhães (1519-1522)
- Nicolau Maquiavel – 1469-1527 – 550 anos do nascimento
- Manuel Pimentel, Cosmógrafo Mor – 1650-1719 – 300 anos da sua morte
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- Claudino Augusto Carneiro de Sousa e Faro – 1840-1919 – 100 anos da sua morte
- Luciano Cordeiro – 1844-1900 – 175 anos do seu nascimento
- Francisco Adolfo Coelho – 1847-1919 – 100 anos da sua morte
- Miguel Ventura Terra - 1866-1919 – 100 anos da sua morte
- Raul Lino - 1879-1974 – 140 anos do seu nascimento
- Joel Serrão – 1919-2008 – 100 anos do seu nascimento
- Fernando Namora – 1919-1989 – 100 anos do seu nascimento
Para além do interesse biográfico, para a História das Ciências, da Literatura, ou História
Institucional, pode avançar-se, a título de curiosidade, que a BSGL tem uma edição do século XVIII
de “A Arte de Navegar” de Manuel Pimentel e uma primeira edição de “Retalhos da vida de um
Médico” de Fernando Namora.
A actividade desenvolvida revela o empenho na “organização, conservação e desenvolvimento da
Biblioteca” que, continua hoje tão ou mais presente, como consagrado há 141 anos nos estatutos
fundadores da SGL, a projectar a BSGL para o futuro.
6. MUSEU
Director: Prof. Doutor Fausto Robalo Amaro
Curadora: Doutora Manuela Cantinho
O Museu desempenhou as suas funções nas diversas vertentes com regularidade. Destacamos as
seguintes actividades:
I.

Revalorização do espaço expositivo - Galeria Oriente
a) Deu-se continuidade à montagem da exposição.
b) Colocação de balizas em todo o perímetro expositivo para protecção das colecções.

II.

Organização de uma pequena mostra da colecção africana.
a) Legendagem em português/inglês
b) Produção de novas vitrinas.

III.

Revalorização dos espaços expositivos – Sala dos Padrões e Sala da Índia
a) Conclusão da montagem.
b) Colocação de balizas em todo o perímetro expositivo para protecção das colecções.

IV.

Revalorização de diversos espaços da Sociedade
a) Produção do mobiliário (balcão de atendimento e móveis expositores); instalação de
um novo sistema de iluminação no hall de entrada; execução das obras nas casas de
banho do r/c e do 2º piso; execução das obras de renovação do vestiário; criação de
dois novos espaços (gabinetes).

V.

Conservação e restauro das colecções
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a) Conservação e restauro do vitral alusivo à travessia aérea perpetrada por Gago
Coutinho e Sacadura Cabral em 1922.
b) Continuação dos trabalhos de conservação e restauro das colecções africanas.
VI.

Reabertura do Museu/Divulgação
a) No dia 10 de Novembro de 2017 o Museu da SGL reabriu oficialmente as suas portas
ao público.
b) Neste novo contexto a Sociedade de Geografia de Lisboa passou a oferecer
diariamente cinco visitas guiadas, de segunda a sexta-feira, nos espaços expositivos:
Sala da Índia, Sala dos Padrões, Galeria Oriente e Sala Algarve.
c) Número de visitantes: 451

VII.

Comunicações
Manuela Cantinho - Apresentou a comunicação “O espólio do Museu da SGL: Seu interesse

cultural e científico“, no âmbito do Colóquio As Academias em diálogo com a Ciência e a Cultura. O
passado e o futuro, que se realizou no Museu do Oriente no dia 24 de Novembro de 2017.
VIII.

Parcerias / Exposições
a) Participação na exposição “Aventuriers des mers: ocean indien” no MuCEM
(Marselha), entre Maio e Novembro de 2017.
b) Participação na exposição “ L’Afrique des routes” no musée du quai Branly (Paris),
entre 31 de Janeiro e 12 de Novembro de 2017.
c) Participação na exposição “210 anos do Embarque da Família Real para o Brasil: 1807
– 2017” no Museu Nacional dos Coches, a partir de 20 de Novembro de 2017.

IX.

Fototeca / Digitalização /Estúdio de Fotografia / Design Gráfico

O sócio Carlos Ladeira deu continuidade às tarefas de digitalização e de cobertura fotográfica dos
vários eventos realizados na SGL, bem como de resposta aos pedidos da Biblioteca e do Museu, a
considerar:
a) Cerca de 4 reproduções fotográficas e digitais (cartografia, livros e reservados). Tarefa
que contribuí para o enriquecimento do arquivo documental, bem como, para
resultados financeiros que no ano em apreço atingiram o valor de 209€.
b) Cobertura de alguns eventos realizados na SGL: actividades das comissões e secções,
realização de exposições e congressos e visitas de personalidades.
c) Cobertura fotográfica da embalagem e saída do quadro Retrato de Vasco da Gama
para figurar na exposição “Aventuriers des mers: ocean indien” (MuCEM-Marselha ).
d) Continuação da digitalização e acondicionamento das imagens em papel e vidro.
e) Cobertura e acompanhamento fotográfico das obras de conservação e restauro.
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f) Cobertura e acompanhamento fotográfico das obras realizadas no hall de entrada,
nomeadamente a protecção das estátuas e do quadro de Veloso Salgado e das obras de
requalificação das casas de banho (R/C e 2º piso).
g) 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.
h) Designe do equipamento expositivo para os objectos africanos actualmente expostos
na Galeria Oriente.
7. MOVIMENTO DE SÓCIOS
Durante o ano 2017 continuou a ser desenvolvido um esforço especial no sentido de se recuperarem a
quotização em atraso.
Para facilitar o processamento do pagamento de quotas e evitar os eventuais incómodos ou
esquecimentos, sugere-se que ele seja feito por intermédio de uma ordem de transferência bancária,
solicitando à Secretaria o formulário adequado.
A Direcção manifesta o seu pesar pelos 18 Sócios que faleceram no decorrer do ano 2017.
Muitos deles foram figuras de relevo na vida pública portuguesa. Registam-se os seus nomes:
Prof. Cat. Hermínio Gomes Martins
Prof. Cat. António Alberto Monteiro Alves
Dr. Francisco Manuel Reis Caldeira
Doutor Mário Ruivo
Dr. Mário Alberto Nobre Lopes Soares
Prof. Doutor Ilidio Melo Peres do Amaral
Eng. Eduardo Ferrugento Gonçalves
Dr. Dimas de Figueiredo Pereira da Rocha
Prof. Eng. Inácio Rebelo de Andrade
Eng. António Eira Leitão
Prof. Doutor Armando Monteiro Soares Coutinho de Lencastre
Sr. Carlos Pinto Gomes Ladeira
Dr. António Roseiro
D. Maria de Lurdes P. Gomes da Gama Pimentel Barata
Eng. José Joaquim Carecho Aquino
Dr. Óscar Manuel Narciso Reis Goes
Eng. Mário Pinto Alves Fernandes
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8. QUADRO DE OURO
Por no ano 2017 terem completado 50 anos de vida associativa, sem interrupção, foram inscritos no
Quadro de Ouro os seguintes sócios:
17462

Dra. Maria da Nazaré Farmhouse Carvalhosa

17489

V/Alm. António José Fonseca Cavaleiro de Ferreira

17498

Dr. Mário Gentil Quina

17567

Arqto. José Pedro Gameiro Martins Barata

9. QUADRO DE HONRA
Nos termos do § 2º do artigo 18º do Estatuto foram inscritos no Quadro de Honra, os seguintes sócios
por terem completado 25 anos de efectividade, sem interrupções:
19245

Dr. Carlos Fausto Bordalo Gomes Dias

19255

Dr. João Abel Rodrigues Baptista da Fonseca

19256

Dr. João Carlos Gomes Pais Monteiro

19257

Prof. Doutor João Correia de Freitas

19258

Cap.M.Guerra João Manuel do Carmo Silva

19259

Prof. Doutor João Martins Vieira

19270

Prof. Doutora Anabela Ferreira Félix Mateus

19285

Dr. Mário Nuno Pires Soares B. de M. Ferreira Jordão

10 – MOVIMENTO DA SECRETARIA
Movimento de Sócios durante o ano 2017 foi:
Sócios existentes em 31.12.2016......................... 1113
Efectivo (reentraram)..........................................

+2

Eleição de sócios em 7 de Fevereiro de 2017........ +47
Eleição de sócios em 3 de Outubro de 2017.......... +26
1188
Sócios Falecidos.................................................

- 18

Eliminados de sócio…………….........................

- 45

Declinação da Qualidade de sócio…………… . - 8 -71
Sócios existentes em 31.12.2017………………… 1117
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PARECER DA COMISSÃO REVISORA DE CONTAS
Excelentíssimos Consócios
A Comissão Revisora de Contas acompanhou com regularidade os actos e contas da gestão relativa
ao exercício de 2017, no cumprimento das normas legais e do preceituado no Estatuto Geral da
Sociedade de Geografia de Lisboa.
No exercício desta competência, recebeu da Direcção todos os elementos e esclarecimentos
solicitados, requeridos para apreciação das Contas e respectivos documentos complementares.
Nestes termos, emite o seguinte parecer:
1 . Que as demonstrações financeiras e principais políticas contabilísticas foram elaboradas no
quadro das disposições em vigor, em conformidade com a legislação aplicável;
2 . Que a Direcção desenvolveu, ao longo de todo o exercício, uma prudente e criteriosa gestão dos
recursos da Sociedade, como está evidenciado no Balanço e na Demonstração de Resultados;
3 . A Comissão Revisora de Contas acompanhou ao longo do ano toda a acção desenvolvida pela
Direcção, no sentido de criar as condições que superem as dificuldades orçamentais, nomeadamente
os resultados do funcionamento do "Convívio";
4 . A Comissão Revisora de Contas acompanhou a Direcção no significativo esforço de investimento
relacionado com a adequação do espaço interior às finalidades museológicas e às exigências da
abertura do museu ao público;
5 . A Comissão Revisora de Contas reconhece o apoio mecenático do C.L.E.S.I. - Centre Libre
d'Ensaigment Superieur International;
6 . Não obstante a prudente gestão da Direcção, foi registado um resultado líquido negativo,
justificado pelos motivos já reportados em exercícios anteriores, que se relacionam com o elevado
custo do arrendamento das instalações e pelos efeitos de flutuações cambiais negativas;
7 . A Comissão Revisora de Contas reconhece todo o esforço que a Direcção vem fazendo, com o
objectivo de contrariar estas adversidades, no sentido de encontrar e implementar as melhores
iniciativas e soluções, que possibilitem o aumento sustentado das receitas da Sociedade, dentro dos
mais exigentes princípios de gestão criteriosa.
E propõe:
1 . Um voto de louvor à Direcção pela sua constante dedicação, demonstrada no governo da
Sociedade, e de confiança pela continuação de uma política de gestão activa e empenhada;
2 . O agradecimento ao Governo de Portugal, à Câmara Municipal de Lisboa. à Fundação para a
Ciência e Tecnologia, ao Chefe de Estado Maior do Exército, ao Chefe de Estado Maior da Armada,
à Fundação Eng. António de Almeida e a todas as entidades oficiais e particulares, que têm prestado
à SGL, o seu imprescindível apoio;
3 . O reconhecimento a todos os Funcionários e Colaboradores, pela dedicação demonstrada;
4 . Que o Relatório e Contas da Gerência sejam aprovados.
Marco António de Oliveira
Ana Teresa Murta
José Braga Dias
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Quadro Bancário

CONTAS

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
Rua Portas Santo Antão, 100 - 1150-269 Lisboa
Contribuinte 500 788 928

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
RUBRICAS

Períodos

2017

2016

Recebimentos de Membros

+

76 070,00

Recebimentos de Vendas/Publicaçoes

+

7 691,13

6 546,54

Recebimentos de actividadades - CAI

+

50 222,06

43 298,51

Recebimentos de actividadades - eventos

+

17 125,00

43 960,00

Pagamentos a fornecedores

-

(331 061,79)

(322 905,27)

-

(131 451,40)

(129 322,23)

+/-

(311 405,00)

(271 767,45)

+/-

(311 405,00)

(271 767,45)

Ativos fixos tangíveis

-

(88 344,57)

(9 800,98)

Ativos intangíveis

-

Investimentos financeiros

-

Outros ativos

-

128 671,70

Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

-/+

Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais

86 655,00

+/(1)

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis

+

Ativos financeiros

+

Outros activos

+

Subsídios /Donativos

+

246 414,00

Juros e rendimentos similares

+

469,58

6 053,53

Dividendos

+

26 278,44

13 446,19

+/-

184 817,45

138 370,44

0,00

0,00

Fluxos de caixa das actividades de investimento

(2)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos

+

Realizações de fundos e de outros instrumentos de Fundos

+

Cobertura de prejuízos

+

Doações

+

Outras operações de Financiamento

+

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos

-

Juros e gastos similares

-

Dividendos

-

Reduções de fundos

-

Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento

(3)
(1)+(2)+(3)

(126 587,55)

(133 397,01)

Efeito das diferenças de câmbio

+/-

(19 436,40)

(72 415,38)

Caixa e seus equivalentes no início do período

+/-

748 112,29

953 924,68

Caixa e seus equivalentes no fim do período

+/-

602 088,34

748 112,29

Variação de caixa e seus equivalentes
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SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
Rua Portas Santo Antão, 100 - 1150-269 Lisboa
Contribuinte 500 788 928
BALANÇO

RUBRICAS

NOTAS

ACTIVO

EXERCÍCIOS
31-12-2017
31-12-2016

Ativo não corrente:
Ativos fixos tangíveis……………………………………………
Mobiliário e Material

6

22 903,22

6 459,99

Museu

6

30 965,38

20 311,05

Bibloteca

6

64 440,44

64 440,44

Outros- Obras

6

88 763,60

36 738,57

Ativos fixos em Curso
Investimentos financeiros ………………………………………

29 601,80

29 413,66

236 674,44

157 363,71

Activo corrente:
Inventários…………………………………………………………………
Livros, Medalhas, Publicações e outros

17

118 389,67

110 197,67

Centro de Apoio a Investigadores (convívio)

17

553,50

1 308,06

15

3 916,23

2 591,79

Créditos a receber………………………………………………………
Estado e outros entes públicos………………………………………….
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

10

Diferimentos……………………………………………………………….

1 628,34

0,00

31 025,00

27 860,00

2 309,47

Ativos financeiros detidos para negociação…………………………

4;7

Caixa e depósitos bancários…………………………………………….

4;9

Total do Activo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

2 009,81
33 521,65

602 088,34

748 112,29

759 910,55

925 601,27

996 584,99

1 082 964,98

1 103 000,00

Fundos Patrimoniais
Fundos ………………………………………………………………..

12

1 103 000,00

Reservas …….…………………………………………………………..

12

377 362,11

377 362,11

(436 828,74)

(214 849,05)

1 700,00

1 700,00

1 045 233,37

1 267 213,06

(106 324,73)

(221 979,69)

938 908,64

1 045 233,37

Resultados transitados…………………………………………………..
Ajustamentos/Outras variaçoes nos fundos patrimoniais ………….

Resultado líquido do período……………………………………………..

Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente:
Provisões…………………………………………………...

16

2 535,21
2 535,21

Passivo corrente:
Estado e outros entes públicos………………………………………….

8

13 931,80

14 571,10

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

10

2 400,00

1 860,00

16

38 809,34

21 300,51

Diferimentos……………………………………………………………….
Outras passivos correntes………...………………………………………………

Total do passivo

Total dos Fundos patrimoniais e do Passivo
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55 141,14

37 731,61

57 676,35

37 731,61

996 584,99

1 082 964,98

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
Rua Portas Santo Antão, 100 - 1150-269 Lisboa
Contribuinte 500 788 928

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
31-12-2017
31-12-2016

RENDIMENTOS E GASTOS
20

Vendas

7 837,15

6 546,54

Prestações de Serviços:
Quotas e Diplomas

10

87 540,00

87 730,00

Quotas e Diplomas (anos anteriores)

10

(10 705,00)

(13 920,00)

Centro de Apoio a Investigadores (convívio)

19

50 222,06

43 298,51

Subsídios, doações e legados à exploração

14

246 414,00

128 671,70

18;19;21

(19 920,94)

(19 044,75)

Fornecimentos e serviços externos

18

(237 111,60)

(222 740,89)

Gastos com o pessoal

18

(200 062,84)

(191 567,24)

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Provisões

(2 535,21)

Aumentos/reduções de justo valor

7

Outros rendimentos

11
9;11

Outros gastos

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
6

Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

13

Juros e rendimentos similares obtidos

739,73
17 335,95

44 683,30

(44 394,90)

(84 930,99)

(105 381,33)

(220 534,09)

(27 691,42)

(20 945,32)

(133 072,75)

(241 479,41)

26 748,02

19 499,72

(106 324,73)

(221 979,69)

(106 324,73)

(221 979,69)

Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
22

Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período
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