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Homenagem ao Senhor Prof. Adriano Moreira
nos 142 da fundação da SGL e na abertura ao público
do Museu Etnográfico e Histórico da Sociedade de
Geografia de Lisboa
Luís Aires-Barros
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa

Sua Excelência o Presidente da República não podendo estar presente, presidindo a esta Sessão,
por se encontrar ausente de Lisboa, comunicou, pelo seu Chefe da casa Civil, que “se congratula
com a iniciativa da homenagem ao Senhor Prof. Doutor Adriano Moreira, tendo em conta o
seu contributo para a dignificação dos valores da Ciência e da Nação Portuguesa e associa-se a
esta homenagem prestada ao Senhor Professor Adriano Moreira a quem apresenta as sinceras
felicitações”.
Sua Excelência o Senhor Ministro da Cultura por absoluta impossibilidade de agenda não pode
estar presente a esta cerimónia, fez-se representar pelo Chefe do seu Gabinete Senhor Dr. Jorge
Leonardo.

Aspecto da Sessão de Homenagem quando da intervenção do Presidente da Sociedade de Geografica de Lisboa,
Prof. Luís Aires-Barros.
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A Sociedade de Geografia de Lisboa comemora hoje os 142 anos da sua fundação. É uma
efeméride de relevo no devir sócio-cultural da Nação onde esta Sociedade de Geografia tem
tido participação relevante.
A SGL foi proposta ao rei D. Luís, em 1875 por um importante grupo de 70 personalidades
notáveis da sociedade civil portuguesa da época, liderado por Luciano Cordeiro. O rei D. Luís
não só aceitou a petição como se intitulou “Protector da SGL”.
Nos 142 anos da sua existência, as actividades da SGL não tiveram só acção na história
nacional, mas ainda e amplamente a nível internacional, em especial ligação com os antigos
territórios ultramarinos de administração portuguesa.
Desde 1875 a SGL tem sido dirigida por uma plêiade de homens que assumiram a sua presidência. Foram personalidades provenientes de diversos horizontes: militares e marinheiros,
juristas e cientistas, professores de vários domínios dos saberes.
No dia de hoje e nesta Sala Portugal homenageamos um homem especial na sua cultura,
no seu trajecto profissional, professor emérito da Universidade de Lisboa e presidente desta
Sociedade durante a década de 1964 a 1974. Trata-se do Senhor Professor Adriano Moreira
a quem a nossa Sociedade atribuiu e lhe entrega hoje 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” como estabelece o artigo 11º do
Estatuto Geral da SGL.
Adriano José Alves Moreira foi um dos mais dinâmicos presidentes da Sociedade de Geografia de Lisboa.
Nasceu em 1922, formou-se em Direito pela Universidade de Lisboa, sendo doutor em
Direito pela mesma Universidade e pela Universidade Complutense de Madrid com a tese
“A Europa em Formação”.
Foi professor e mais tarde director do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade Técnica de Lisboa de que é, hoje, professor jubilado. Foi director do Centro de
Estudos Políticos e Sociais da Junta de Investigação do Ultramar, vogal do Conselho Ultramarino e procurador à Câmara Corporativa.
Foi prémio Abílio Lopes do Rêgo da Academia das Ciências de Lisboa de que é académico de
número. É ainda membro da Academia de Ciências Morales e Políticas de Madrid, da Academia Portuguesa de História, da Academia de Marinha, do Instituto Hispano-Luso‑Americano
de Direito Internacional e da Academia Brasileira de Letras. Foi sócio fundador da Academia
Internacional da Cultura Portuguesa e seu primeiro e actual presidente.
Foi professor do Instituto Superior Naval de Guerra e Presidente do Conselho Nacional de
Avaliação do Ensino Superior. É curador da Fundação Oriente.
Foi ministro do Ultramar de 1961 a 1963, num período delicado da vida nas colónias.
Deve-se-lhe a criação dos Estudos Gerais de Angola e de Moçambique, posteriormente
transformados nas Universidades de Luanda e de Lourenço Marques.
Depois de 25 de Abril de 1974 Adriano Moreira ausentou-se para o Brasil onde leccionou
na Universidade Católica do Rio de Janeiro e foi curador da Universidade Cândido Mendes.
Regressado ao país em 1977 retomou a sua actividade política sendo eleito deputado à
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Assembleia da República em 1979. Foi vice-presidente desta mesma Assembleia da República
de 1991 a 1995.
Retira-se da vida política activa em 1995 e dedica-se a proferir conferências, escrever livros,
participar em inúmeros debates na comunicação social tornando-se em uma das referências
da vida sócio-cultural portuguesa, ouvido e lido com atenção e respeito. Goza de um estatuto
ímpar na cultura portuguesa.
É autor de vastíssima bibliografia do domínio do Direito e da Política Ultramarina, da
Ciência Política, bem como da Teoria das Relações Internacionais. Devem-se-lhe trabalhos
importantes no domínio da Estratégia que foram muito bem aceites não só na Universidade
como ainda nos meios militares.
Representou Portugal na ONU em 1957, 1958 e 1959.
É doutor honoris causa por diversas universidades brasileiras.
Possui várias condecorações nacionais, brasileiras, espanholas e inglesas.
Foi presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa durante dez anos, de 1964 a 1974.
Durante a vigência da sua presidência promove a realização dos 1º e 2º Congressos das
Comunidades Portuguesas. O primeiro realizou-se nas instalações da Sociedade de Geografia de Lisboa, em Dezembro de 1964 e deu origem à criação da União das Comunidades de
Cultura Portuguesa.
Em 2008 é eleito Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, cargo que ocupa até
2010. Nesta mesma data é eleito Presidente do Instituto de Altos Estudos cargo que ainda
hoje exerce.
A maior parte dos grandes actos da Sociedade realizaram-se nesta bela Sala Portugal.
Foi esta Sala, como as instalações da SGL, neste local, inauguradas em 1897, por El-Rei
D. Carlos. São passados 120 anos sobre esta efeméride que também queremos evocar hoje.
O projecto do interior deste edifício e da autoria do arquitecto municipal Jose Luis Monteiro que ao usar o ferro e o vido no conjunto das galerias e escadarias criou um amplo espaço
que procuramos usufruir na dupla função de museu e de zona social onde se realizam sessões
públicas diversas. Foi nesta bela sala que foram recebidos e homenageados vultos da nossa
história como Serpa Pinto, Azevedo Coutinho, Mouzinho de Albuquerque, entre outros.
A Sociedade de Geografia bem cedo pensou em criar um Museu Histórico e Etnográfico
na sua sede. Em circular de 15 de Fevereiro de 1884, dirigida aos sócios, diz ter começado
a sua instalação. Esse museu “irá crescendo” – dizia a circular – “pela colheita directamente
obtida e pelo depósito com que quaisquer pessoas nos queiram honrar de objectos dignos de
figurar nele”. Muitos são os que entendem o papel que esse Museu poderá desempenhar. E, se
recebe padrões e restos de padrões colocados pelos navegadores portugueses do século XV na
costa africana, também recebeu da Índia a urna funerária de Afonso de Albuquerque. Os mais
diversos objectos chegam, vindos da África, da Ásia, da Oceânia. Muitas foram as doações. A
variedade e importância das peças que têm figurado em exposições no País e no estrangeiro
mostram bem a riqueza do nosso Museu. Nessas exposições também têm figurado espécies
bibliográficas e documentais da nossa Biblioteca que evidenciam igualmente a sua riqueza.
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Escolheu-se para espaço expositivo mais importante a Sala Portugal.
A ideia que presidiu a esta escolha tão bem materializada por José Luís Monteiro ao usar o ferro
e vidro no conjunto das galerias e escadarias, foi a de ter um espaço aberto a usufruir na dupla função de museu e de zona social onde se realizam congressos, sessões públicas diversas, etc.
Assim esta bela Sala Portugal alberga o essencial do nosso espólio museológico, complementado com o que orna a Sala dos Padrões e a Sala da Índia e tem sido a sede dos grandes
eventos não só da História da Sociedade como da própria Nação.
Creio que este dia 10 de Novembro de 2017 ficará assinalado na História da Sociedade ao
juntar à homenagem ao nosso Presidente Honorário Prof. Doutor Adriano Moreira a recordação do que nos une e evoca esta bela Sala que, ao longo de 120 anos recebeu, homenageou
e aplaudiu os seus homens maiores. Abrimos ao público hoje, o Museu Etnográfico e Histórico associando este facto a todo o conjunto de acções que nos congregam aqui. Tem sido um
desejo de muitos anos a abertura ao público do nosso Museu. Trabalhamos nesta ideia desde
longa data. Já está mencionado em publicações de 2015 o interesse e a valia do espólio que
hoje, parcialmente, pomos à apreciação do público.
Para tal convergiram vários factos. Refiro os mais importantes: a acção dinâmica do Director do Museu Prof. Fausto Amaro em todo o empenho na obtenção de apoios mecenáticos,
o importante suporte financeiro do Ministério da Cultura pelo FFC. Pela sua compreensão
para as nossas pretensões, devemos ao Senhor Embaixador Luís de Castro Mendes, Ministro
da Cultura um agradecimento muito sentido; a Fundação Eng. António de Almeida, pela
mão generosa do seu Presidente Senhor Doutor Fernando Aguiar-Branco, que mais uma vez
veio até nós com o seu apoio que muito agradecemos; do mesmo modo um cumprimento e
agradecimento muito cordial é devido à CLESI-PORTUGAL (Centre Libre d´Ensegnement
Supérieure International), na pessoa dos seus dirigentes Prof. Bruno Ravaz, Dra. Christine
Ravaz, Prof. Jaime Lourenço, pelo apoio mecenático que nos vêm concedendo.
Mas pôs um Museu a funcionar de modo a poder ser fruído pelos nossos sócios e pelo
público em geral, exige competências profundas não só dos princípios da Museologia como
do conhecimento seguro do nosso espólio histórico, geográfico, etnográfico e antropológico.
Para isso vimos contando com a competência e dedicação plena da Doutora Manuela Cantinho, Curadora do Museu e do Senhor Carlos Ladeira. Para eles os nossos agradecimentos, e
eu, a título pessoal, rendo-lhes as minhas homenagens.
Toda a Direcção da SGL se empenhou nesta acção. Seja-me permitido nomear, para além
do Prof. Fausto Amaro, o Prof. Diogo Pinto, o Prof. João Pereira Neto, o General António
Bispo, o Dr. Dantas Saraiva e de modo especial o Gen. João Carlos Geraldes que dirigiu a instalação de todo o sistema de segurança e do suporte informático em toda a Sociedade. Contámos para isto com o apoio de vários departamentos técnicos do Exército, nomeadamente das
áreas da História e Cultura Militares, da Engenharia e das Transmissões. Este apoio tem sido
dado ao abrigo do Protocolo existente entre a SGL e o Estado Maior do Exército. Os meus
agradecimentos aos Srs. CEME e Vice-CEME.
De modo geral todos os nossos colaboradores de vários níveis e actividade se aliaram ao
nosso trabalho que nos permite chegar aqui hoje.
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Senhor Prof. Adriano Moreira, para além de uma Sessão Solene de Homenagem que lhe
é devida, ao envolve-lo no conjunto de efemérides e acções referidas, pretendemos que, para
quem continua a viver connosco, o que fazemos nesta, também sua casa, fique a elas indelevelmente ligado. É ainda uma forma de homenagem.
Nestes últimos quase vinte anos tenho tido o privilégio de privar consigo nas acções culturais e cientificas em várias instituições a que pertencemos. Algumas vezes em gabinetes de
trabalho contíguos.
Permita-me que a esta homenagem que a sua e nossa SGL hoje lhe presta, junte muito singelo reconhecimento pelo apoio pessoal com que me tem brindado precisamente aqui nestas
funções.
Bem-haja!

Aspecto da Sessão de Homenagem quando da intervenção do Prof. Adriano Moreira.
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A SGL tem, estatuariamente, duas vias de homenagear os seus sócios que lhe merecem
distinção singular. São elas, a atribuição da “Medalha de Honra” (regida pelo artigo 11 dos
nossos Estatutos) e a concessão do título de “Sócio Honorário” (regida pelo artigo 21 dos
nossos Estatutos).
A “Medalha de Honra” é uma alta distinção que a SGL confere a alguém, como singular
homenagem, de reconhecimento e de aplauso social por assinalados serviços à Ciência, à
Nação Portuguesa ou à Sociedade de Geografia.
Acresce que a título individual foram até hoje atribuídas 13 Medalhas de Honra, sendo as
duas últimas a Gago Coutinho e a Sacadura Cabral em 1922.
Há quase um século! Temos sido bastantes parcos nesta homenagem. Hoje ela ganha mais
um galardoado o Senhor Prof. Doutor Adriano Moreira a quem tenho a honra e o prazer de
entregar esta belas “Medalha de Honra”, como foi proposta pela Direcção da SGL à Assembleia Geral de 3 de Outubro de 2017, que a aprovou por unanimidade.

Aspecto geral da Homenagem ao Prof. Adriano Moreira.
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Cento e Quarenta e Dois Anos da Sociedade de Geografia
Adriano Moreira
Presidente do Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa
Professor Emérito da Universidade Técnica de Lisboa

A Sociedade de Geografia celebra hoje a fidelidade a um princípio, que em outros países
também vigora, que é o da fidelidade ao interesse permanente, de conteúdo variável, de Portugal. Sobretudo tendo sempre assumido e praticado a prioridade do credo dos valores em
relação ao credo do mercado, relação invertida e que por isso hoje debilita a posição da Europa
no centro regulador e disputado do globalismo mal sabido, salvo nos efeitos já produzidos,
menos no que respeita à estrutura dos poderes efetivos, incapaz de antecipar o imprevisto
que está sempre à espera de uma oportunidade. A iniciativa da sua fundação surge no ponto
crítico de uma decadência cujo início podemos convencionalmente marcar com as invasões
francesas. Em consequência deste último processo, as energias concentraram-se no Brasil, do
qual aliás tinha partido, em meados do século XVII, quando as lutas da Restauração consumiram os recursos e as energias metropolitanas, a expedição organizada e comandada por Salvador Correia de Sá, neto do fundador do Rio como foi notado, para expulsar os holandeses,
aliados da famosa Rainha Ginga, da qual se ocupou com brilho, recentemente, o escritor José
Eduardo Agualusa. Entretanto, no oriente as ambições dos futuros titulares do Império Euromundista, que se afundaria depois da II Guerra Mundial, iam ocupando ou desvalorizando
as posições portuguesas, e os territórios de África desmoreciam de atenção, dando liberdade
aos empresários da escravatura de todos os países, notando-se que, por exemplo, São Tomé era
considerado “um verdadeiro ninho de piratas”. Mas, como nota a imparcial e lúcida Suzanne
Chantal, na sua História de Portugal (1960), a qual nos honrou como membro da nossa Academia Internacional da Cultura Portuguesa, “em geral, os africanistas portugueses são ardentes patriotas que dedicam ao Portugal distante, indiferente, do qual foram com frequência
afastados pela miséria e perseguição política, um zelo infatigável e uma lealdade ilimitada”.
Para sempre, o maior símbolo nacional desse tempo é Silva Porto, instalado na sua Granja
de Belmonte no Bié, isolado como uma andorinha que faria, contra o ditado, a primavera,
à sombra da bandeira portuguesa que brilhava sempre sobre o seu pousio. Na Europa, que
construía a sua época de “luz do mundo”, apoiando-se no poder colonial que Anatole France
(1905) condenaria, via multiplicar as ações da Inglaterra não embaraçada pela aliança com
Portugal, a França a começar pela Argélia, a Alemanha sem resistir a talhar-se um domínio
africano, a Itália atrevendo-se, com mais ambição que engenho. O pequeno Portugal vai ser
enfrentado pela contradição entre a legitimidade histórica que lhe é negada, e a ocupação efetiva legitimadora segundo o parecer das potências. Não lembrarei aqui, porque nesta casa não
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são esquecidas, as intervenções de homens que levaram Cecil Rhodes, um dos nossos mais
persistente adversário, a declarar, perante a Chartered Company, que – “não devemos esquecer nunca que os portugueses foram os primeiros a civilizar a África”. Referia-se a homens de
uma estatura, nesse século XIX, que não encontraram resposta suficiente na debilidade do
País no tempo desafiante em que lhes aconteceu viver: Capelo e Ivens, António Enes, Caldas Xavier, Aires de Ornelas, Freire de Andrade, Paiva Couceiro, e o lendário Mouzinho de
Albuquerque, com o Mapa Cor de Rosa a desafiar o êxito, e finalmente o Ultimato de 1890
a agudizar a crise da questão política nessa mudança de paradigma mundial: o Rei D. Carlos
a afirmar que “Esta é uma monarquia sem monárquicos”; Oliveira Martins a exigir economia
e o nível que hoje chamamos austeridade; Eça de Queirós a ridicularizar a vida burguesa e
os assomos patrióticos; o seu companheiro Ramalho Ortigão temível na utilização das “Farpas”; os republicanos a empurrar a monarquia para “as soluções que humilham e as violências
que comprometem”. O símbolo da decisão e capacidade militar, Mouzinho, o Cavaleiro da
Rainha, suicida-se; os vencidos da vida, que pretendem modernizar o país, esses sonhadores
vencidos da vida sofrem com a perda do seu Santo Antero, ao suicidar-se em público na terra
natal. Uma situação que estava retratada por Alexandre Herculano quando, retirando-se para
Vale de Lobos, declara que “tudo isto dá vontade de morrer”, o tudo que levou Unamuno a
considerar os portugueses como uma “Nação de Suicidas”. A própria Republica, cuja propaganda levara ao assassinato de D. Carlos, sofrera que a sua crónica se iniciasse com o suicídio
do Almirante Cândido dos Reis, convencido pelas erradas notícias sobre a revolução, de que
“já não há portugueses”.
É neste ambiente depressivo que o conceito de “interesse permanente de conteúdo variável”, mobiliza um conjunto de cidadãos para a “estratégia do saber”, e a 10 de Novembro de
1875 requer ao Rei D. Luís a criação da Real Sociedade de Geografia de Lisboa, com o objetivo de promover o progresso das ciências geográficas e progresso das ciências. Entre eles estiveram Teixeira de Vasconcelos, António Enes, Eduardo Coelho, Luciano Cordeiro, Pinheiro
Chagas, Sousa Martins, Cândido de Figueiredo, António Lino Neto, e Teófilo Braga, que,
ainda tendo, julga-se, sangue dos Braganças, viria a ser o Primeiro Presidente da República. A
instituição, logo a partir de 1876, inicia a publicação do seu Boletim que é hoje preciosidade,
percebe a importância da internacionalização, espalha pelas instituições especializadas os
resultados das suas investigações, cria a melhor biblioteca sobre os trópicos existente em Portugal, organiza um museu que ajuda a firmar o princípio de que não há futuro sem apoio no
passado, exibe para sempre, na linha sucessória dos seus dirigentes, os nomes que se inscrevem
na elite mais prestante do país. Os dirigentes do governo vão consagrando os seus esforços e
contribuições com as mais veneráveis e significativas condecorações, incluindo a Ordem Militar de Cristo (1928) e a Ordem Militar de Santiago da Espada (1983). Todavia, e sempre com
a questão colonial presente, de novo, quando o Império Euromundista se dissolveu depois
da Segunda Guerra Mundial, de novo a Sociedade de Geografia resistiu à corrente ideológica
que a pretendeu extinguir, devendo salientar-se a intervenção da Marinha para a preservar e
dirigir, conseguindo fazer valer o facto de que a sociedade democrática não é apenas de cida-
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dãos, também o é de instituições, e por isso assumiu deliberada e responsavelmente a tarefa de
contribuir para a articulação, com êxito, do pequeno país que dera novos mundos ao mundo,
iniciando o globalismo, e gerindo um grande Império, com a reformulação das relações com
o Império Euromundista dissolvido; antecipando essa reformulação global, desencadeou um
processo de articulação e solidariedade das Comunidades Portuguesas instaladas no estrangeiro, organizando dois históricos Congressos dessas Comunidades, o Primeiro em 1964,
com participação de delegados de todas as latitudes e destaque para a cooperação do Brasil
com cerimónias inesquecíveis na Sede de Lisboa, na Universidade de Coimbra, e no Castelo
de Guimarães onde os Estatutos foram assinados; o segundo em 1966, num barco a partir
da então Lourenço Marques, até Nacala, com final inesquecível na Ilha de Moçambique, e,
a pedido de 14 catedráticos de origem portuguesa, fundando a Academia Internacional da
Cultura Portuguesa, que pretendiam como elo entre as suas diversas instituições. Como hoje
pode falar-se com bom humor de riscos passados, não posso evitar recordar o que a Sociedade
de Geografia deve à Marinha ao intervir, com igual ânimo ao da crise de 1910, quando da
Revolução de Abril. O excesso ideológico levou um grupo extremista a ocupar a sala de Portugal, para programar a extinção de tal colonial recordação. O Presidente de então, que era eu,
dirigiu-se ao Ministro da Marinha, onde era titular o Almirante Pinheiro de Azevedo, dizendo-lhe o seguinte: o natural excesso da Revolução coloca em perigo a Sociedade de Geografia,
que na época da sua fundação, era sempre beneficiado com a proteção do Ministro da Marinha e Ultramar; separadas as competências, passou à dependência, mais pessoal que legal, do
Ministério do Ultramar: agora, que este foi extinto, seria altura de a Marinha assumir a autoridade da proteção da Sociedade para a preservar. O Almirante manifestou preferir manter a
Direção eleita, mas foi-lhe explicado que essa Direção não era composta de fuzileiros navais,
que pudessem impor o respeito institucional, que era de interesse nacional, e que julgava mais
eficaz a presidência de um oficial de marinha. Concordou e pediu uma lista de personalidades, que lhe foi entregue, estando em primeiro lugar o Comandante Fonseca, considerado
um matemático respeitado. À noite, o senhor Almirante Pinheiro de Azevedo telefonou-me
para, rapidamente e com autoridade, me informar de que – “o Comandante Fonseca já recebeu ordem para ser eleito”. Assim foi iniciada a linha de marinheiros ilustre que asseguraram
chegarmos à Presidência Atual do Professor Aires-Barros, que enfrenta, esperamos que com
merecidíssimo êxito, dificuldades que as simples consagrações da Sociedade, representadas
pelas condecorações governamentais, deveriam ser suficientes para impedir que tivessem surgido. Todos os sócios da Sociedade de Geografia lhe estão gratos pela coragem com que vai
preservar para Portugal uma Instituição guiada pelo “interesse nacional permanente e de conteúdo variável”, certo de que o seu atual, estatutariamente, Presidente de Honra, com a sua
autoridade definitivamente tornará visível que a Instituição pertence ao património imaterial
e irrenunciável da Nação.
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Da ‘gente da casa’ ao ‘silvo da locomotiva’: Silva Porto
entre dois mundos
Nuno Canas Mendes, Marcus Silva Porto e Graça Maria Martins

Quando recebi o convite para falar sobre a figura de Silva Porto, para assinalar os duzentos
anos do seu nascimento, tenho de confessar que fiquei apreensivo. Que poderia eu dizer de
novo sobre Silva Porto? Que poderia eu acrescentar ao pouco ou muito que se sabe sobre este
português tão sintético das virtudes e defeitos dos seus concidadãos de então e de agora? Aventurar-me pelos manuscritos que deixou, pelos famosos ‘diários’? Fixar as minudências e impressionismos dos seus escritos? Inserir o homem num contexto histórico, nacional e internacional?
Tentar pesar o impacto que a dinâmica das relações internacionais, os jogos diplomáticos, o
poder e a influência dos Estados tiveram nos processos? Avaliar os «estilos» da colonização portuguesa e britânica postas em confronto quando se dá o memorável encontro entre o modesto
Silva Porto e o arrogante David Livingstone? As diferenças entre o empirismo, a que alguns
pouco benevolentes chamarão de improviso, e a robusta cientificidade e aparato técnico muito à
moda de Oitocentos que um e outro, representando uma e outra corrente, exibiram sem pudor?
A extraordinária capacidade de orientação sem mapas, seguindo os astros e os conselhos de
guias experimentados e a sistemática cartografia, baseada em aturados levantamentos, em contraposição, trouxeram para primeiro plano a necessidade de rever modelos, porque a medida da
‘eficácia’, do ponto de vista do colonialista, não excluía nem uma nem outra abordagem, apesar
de a supremacia técnica ter levado a melhor daí para a frente e de a Conferência de Berlim ter
consagrado esta nova lógica, como vamos ver. Porto é, de alguma forma, uma espécie de estereótipo da história de Portugal do século XIX, para não dizer de toda. Grande na simplicidade,
capaz de reconhecer as suas limitações (afinal era um homem muito pouco instruído) mas com
uma extraordinária consciência do seu valor e das suas capacidades.
Vamos a ver se deste conjunto de questões e perplexidades sai algum ponto que suscite a
curiosidade, porque o que estou a fazer é ‘pensar alto’ e, só entre nós, pensei alto com a Graça
Maria Martins sobre as várias dimensões da personagem e do quão ‘épica’ foi a sua vida, razão
pela qual ela me apresentou a sugestão de criar imagens ‘sintéticas’ que fossem quadros representativos dos ‘momentos altos’ desta vida. Esses quadros foram desenhados pelo ilustrador
Marcus Silva Porto, que trabalha com a Graça e que, coincidentemente ou talvez não, não só
tem os mesmos apelidos do evocado como também é natural da Invicta. No final as ilustrações serão reveladas e comentadas pela Graça…Agradeço muito aos dois a colaboração que
deram para o texto que aqui vos trago. Eu serei a interposta pessoa da voz e do traço deles.
Espero que me acompanhem nesta minha interpretação da figura, que é o que posso trazer de novo - o meu retrato de Silva Porto, a minha história de Silva Porto -, já que não fiz
nenhum trabalho de arquivo nem encontrei nenhum dado desconhecido ou um texto iné-
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dito. Não há investigação minha, mas somente um conjunto de observações ditadas pelo
interesse e fascínio que a personagem me causou, na vida e na morte tão singulares.
1. NA VIDA: ‘PEDRA BOLIDIÇA NÃO CRIA MUSGO’
Nasceu num meio pobre, na cidade do Porto que o marcou de tal forma que optou por
ostentar a sua origem no nome e, como tantos outros minhotos e portugueses em geral, procurou no Brasil recém-independente a sua sorte (sonho de infância que representava em desenho
“de uma árvore muito linda cheia de patacas”). Antes de partir, tinha apenas 12 anos, os pais
usaram uma expressão que acabaria por se tornar, se não um lema de vida, um ‘instantâneo’
muito certeiro do que viria a ser vida do então pequeno António Francisco Ferreira da Silva:
“pedra bolidiça não cria musgo”. Mas os maus-tratos que sofreu na atividade comercial, era ele
ainda um miúdo, no Rio de Janeiro inicialmente e depois em Salvador da Bahia, levaram-no a
cruzar o Atlântico em direção a Angola. Esta triangulação ocorreu muito durante o século XIX,
não só pela persistência do comércio de escravos, mas também nesta reconfiguração do Império, do qual se tomou consciência de que já não era o Brasil e de que Angola poderia ser uma
alternativa, ainda que fosse escassa a informação sobre os seus recursos e potencialidades. Silva
Porto viajou entre 1840 e 1890 por Angola e África Central, tendo assim tomado contacto com
diversas realidades enquanto observador participante. Em 1847 fez de Belmonte, no Bié (que
originaria a futura cidade de Silva Porto, depois Kuito), o seu quartel-general e aí se instalou
na célebre ‘embala’. Nestas viagens cruzou-se com os ‘novos’ agentes dos interesses europeus no
continente negro e com um dos seus mais famosos ‘exploradores’. Refiro-me a Livingstone que
não hesitou sequer em chamar-lhe mestiço e negreiro sem no entanto o nomear, até porque
lhe convinha esconder a presença de um branco no Barotze (hoje na Zâmbia), em 1853, como
chama a atenção Maria Emília Madeira Santos, grande especialista dos Estudos Africanos na
ótica da História e estudiosa de Silva Porto1. Este encontro foi muito descrito, incluindo o célebre jantar, e foi um dos momentos decisivos da sua vida e do afã de escrever que daí para diante
cultivou para colmatar a ‘assimetria’ que sentiu.
Descrever depreciativamente o que então se chamava de ‘cafrealização’ de muitos portugueses que, imersos nas práticas comerciais pelo sertão, de tal modo se acostumavam aos ambientes que mal se distinguiam dos locais, era obviamente um modo de afirmar supremacia. Ora
Silva Porto, embora um comerciante (tinha uma loja onde vendia tecidos, loiça e explosivos
e negociava marfim, mel e borracha), não era um sertanejo igual aos outros porque nunca
deixou de reportar, de manter o contacto com as autoridades, de ser um elo de ligação, e
nisto não há sinais de cafrealização. Era meticuloso, lia tudo quanto podia, fazia anotações de
tudo quanto observava com um rigor quase obsessivo, redigia notas e apontamentos, apesar,
como dizia, dos seus “fracos conhecimentos de literatura”. Não dominaria as técnicas e os
instrumentos, mas sabia que o conhecimento do terreno era uma vantagem não desprezível.
Ver o relato do próprio Silva PORTO - Silva Porto e Livingstone, Manuscripto de Silva Porto encontrado no seu Espolio, Lisboa: Sociedade de Geografia de Lisboa, 1891.

1
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Não havia na sua atitude despeito ou amargura quando confrontado com a sobranceria de
Livingstone, mas uma natural humildade, sem ponta de artifício ou calculismo, que é uma
manifestação de curiosidade e de ausência de preconceito.
E graças a esta atitude e ao conhecimento acumulado, recebeu e orientou sobretudo Serpa
Pinto, mas também, menos, Capelo e Ivens, que incarnavam já o espírito da viagem como
missão científica. Como tão expressivamente sintetizou Maria Emília Madeira Santos, Porto
queria acompanhar uma destas expedições para partilhar esse conhecimento empírico que
foi acumulando e difundir a ideia, entre os povos, de que estavam entre “gente da casa”, uma
expressão dessa imposição de uma ordem, numa convivência com lugares atribuídos2.
Mais: Silva Porto foi, se afinarmos a focagem das lentes, um colonizador avant-la-lettre no
sentido que se consubstanciaria no espírito de Berlim. Como explica Diogo Ramada Curto:
“Ora, conforme uma investigação importante, em 1850 Silva Porto fazia parte de um grupo
de 38 sertanejos do Bié que imploraram justiça ao governador-geral de Angola contra as
opressões e vexames que lhes infligiam o soba e o povo do Bié. E o mesmo grupo ofereceu-se
não só para construir fortalezas, pagar impostos e cumprir as leis, mas também para pagar
uma força armada, a que eles próprios se juntariam, para impor a sua própria ordem colonial”3. É verdade que Silva Porto também queria marfim e recolhê-lo implicava avançar para
o interior, adensando redes comerciais e constituindo uma atividade económica alternativa
ao tráfico de escravos, a que o nosso homem também não se furtou. E deste modo ele aliou a
dinamização da economia local ao desempenho de um papel político, não descurando outro
‘chapéu’ indispensável: o de geógrafo.
Quando em 1852, se disponibilizou a acompanhar os arabo-swaili a regressarem à África
Oriental (Zanzibar) donde tinham vindo a pedido das autoridades e com promessa de recompensa, tem a preocupação de descrever a expedição num diário que muito rapidamente o
ministro Sá da Bandeira se apressou a publicar nos Anaes do Conselho Ultramarino (1856). A
viagem, como foi referido anteriormente, culminou com o encontro com o bem preparado
missionário escocês perto do Zambeze e com a interrupção que faz da viagem, que no entanto
prossegue, primeiro acometida a João da Silva e depois aos ‘pombeiros’ que chegam à Ilha
de Moçambique. O que é extraordinário é, a esta distância, ter a noção de que a incipiência
de meios, uma enorme desvantagem competitiva de Portugal em relação aos países europeus
com interesses em África, os ‘recursos humanos’ eram um trunfo de que o voluntarismo de
Silva Porto é bem um sinal. A este respeito ele escreve: “ (…) quando se pretende profícuos
resultados em empresas desta ordem, escolhem-se pessoas habilitadas para o efeito, fornece-se-lhes os
meios que elas exigem, e ultimadas que sejam, abre-se-lhes o cofre das graças a fim de que encontrem aí a remuneração dos seus sacrifícios”4.
Maria Emília Madeira Santos, Silva Porto e os Problemas da África Portuguesa no Século XIX, Coimbra, Imprensa da
Universidade, 1982, p. 124.
3
Público, 29 de maio de 2014. https://www.publico.pt/2014/05/29/culturaipsilon/noticia/africa-nossa-1658975,
consultado a 20.09.2017.
4
Silva Porto, Biblioteca Municipal do Porto, Manuscrito E-7-1236, Viagens e apontamentos de um portuense em
África, vol. II, p. 156, 1 de Abril de 1861, apud M.E. Madeira Santos, p. 121.
2
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Muitas outras viagens viria a empreender, incansavelmente. Em 1881 giza um plano que
é uma antecipação do que viria a ser poucos anos depois o Mapa Cor-de-Rosa: no fundo era
definir um mapa das esferas da influência portuguesa que não só não existia como seria de
extrema utilidade para apresentar em algumas chancelarias dos países europeus. Isto porque já
tinha entendido bem que a colonização de caranguejos, como lhe chamou um monge brasileiro, sempre à beira-mar, tinha os dias contados. Era forçoso avançar para o interior de forma
organizada, apelando ao investimento da Coroa e privado em grandes companhias coloniais e
exortando a que se pudesse ouvir o ‘silvo da locomotiva’. Em 1885, nomeado finalmente pelo
Governo capitão-mor do Bié (era-o interinamente desde 1848), recebe a responsabilidade de
consolidar a presença portuguesa, mas tal ocorre em simultâneo com o início oficial do scrumble for Africa. Tudo mudaria. Silva Porto vai conviver com muita gente estranha e nova naquelas paragens, missionários e militares. E perante a lentidão da reação do governo português,
ele, em desespero de causa, solicita que lhe sejam enviados missionários portugueses e funda
uma escola primária, que pagava do seu bolso. Estava a pôr a «missão civilizadora’ em prática
e embora admirado na metrópole, lutou sempre com aquela sensação de um certo desamparo
para não dizer abandono, que uma série de maus negócios e a promessa incumprida de uma
pensão por serviços prestados tinham agravado. Aliás, a Sociedade de Geografia, cujo fundador era seu grande amigo, houvera feito diligências nesse sentido alguns anos antes (1877).
Entretanto (1889) mandaram-lhe um ajudante cuja colaboração declinou e pouco depois
chegava Paiva Couceiro, a caminho do Barotze, em ‘expedição militar’ para ‘avassalamento’
e ‘pacificação’, em concretização do imaginário do mapa cor-de-rosa, facto que acabou por
dar lugar a um desentendimento com o soba Dunduna, que estava ciente de que Couceiro
pretendia a sua submissão e que lhe fizera um ultimato em que a intermediação de Silva Porto
foi ineficaz. A sua ‘influência sobre os gentios’ não funcionou. Com isto, assegurou a noção de
que o seu tempo estava a chegar ao fim. Cinquenta anos de África com independência, com
um sentido apurado de realismo, com uma atenção e uma sensibilidade às especificidades dos
locais e dos povos. O sertanejo,comerciante, bem integrado nas sociedades locais (onde até
constituiu família), que não é capaz de se situar no mapa mas tem a sede de conhecimento
de um autodidata, foi um homem de transição. Se por um lado vive bem com a “gente da
casa”, tem a dolorosa perceção de que nada deterá o “silvo da locomotiva”, que aliás só seria
inaugurada em 1899.
2. NA MORTE: A PÓLVORA E A BANDEIRA
A consciência aguda dos novos ventos que sopravam, e sobretudo de que eram muito diferentes daquele que era o seu, vai levá-lo a cometer o suicídio com um aparato de teatralidade
que lhe trouxe uma outra camada de grandiosidade, uma aura especial e, em certa medida,
transformou-o no símbolo de um nacionalismo que se esboça com o Ultimato. Não por
acaso, Silva Porto no seu encontro com Livingstone foi muito diligente na exibição da bandeira e como se sabe usou-a para se embrulhar antes de se fazer explodir. Portugal era concebido como um todo orgânico, em que o espaço africano passaria a ser prioritário e a morte de
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Silva Porto, a 1 de Abril de 1890, se marcou o fim de uma época, foi lida e projetada como
um estímulo à necessidade de uma revisão urgente da política colonial. Não nos é possível
senão especular, aventando um conjunto vasto de razões, sobre a decisão de pôr termo à vida.
Num homem da sua têmpera, mesmo que alquebrado pela idade e doenças, não se detetam
facilmente sinais evidentes de dificuldade em lidar com a nova realidade, dado que foi sempre
um homem aberto à mudança, a novos atores e dinâmicas, sempre recetivo à necessidade de
adaptação. Sabemos, por outro lado, que não obstante o reconhecimento e admiração públicas que recebeu em vida, muitas das suas iniciativas esbarraram com as bizarrias do Estado,
cuja máquina é sempre reativa, lenta e frequentemente traiçoeira. Já foi aqui mencionado
que estava com dificuldades financeiras, que almejava obter uma pensão que lhe desse maior
desafogo e que acometido dos achaques próprios da idade manifestou o desejo de regressar a
Portugal. Mesmo assim, Silva Porto não deixava cair projetos, assumindo ele, por sua conta e
risco, a iniciativa de os levar por diante. Admite-se que um cansaço extremo possa induzir a
atos mais drásticos, mas não é este o lugar para interpretações psicológicas. Contudo, a encenação, recorrendo a um barril de pólvora, tem que se lhe diga5.
Silva Porto é um herói humano, que soma muitas virtudes a muitas fraquezas. Ele é modesto
e humilde, ambicioso e audacioso, empreendedor e autodidata, perseverante e metódico.
Silva Porto tem uma enorme lucidez na perceção da dificuldade de se encontrar num cenário de mudança drástica, em que o “silvo da locomotiva” transformará radicalmente aquele
mundo da “gente da casa”. Silva Porto, para além de mais desencantado com os governos de
Lisboa, ele que fora um agente oficial e oficioso da soberania portuguesa, fica perplexo com
os métodos do exaltado Paiva Couceiro e desencontra-se com o ‘seu’ soba, sucumbe. Ora o
suicídio ocorre de uma forma que lhe pode trazer o estatuto de imortal, a ele que já era um
grande sertanejo, com uma camada não pouco densa de uma visão clara dos interesses de
Portugal e da sua articulação com a sua ‘gente da casa’, no Bié. Com certeza que Silva Porto
era um ‘colonialista’, como se viu. Como o próprio escreveu, de forma bastante expressiva: “a
cruz e a espada, aquela catequizando, esta castigando, serão os únicos motores da redenção
desses povos”6.
Não é difícil admirá-lo, nas suas incoerências e idiossincrasias, no seu caráter tão multidimensional. Correndo o risco de entrar em terreno pantanoso e nada científico, Silva Porto,
para além de ser um homem de transição de paradigmas, como tenho tentado evidenciar,
poderia ser igualmente a figuração ou a representação ‘essencialista’ do português, aventureiro, comerciante, colonialista e simultaneamente humanista, adaptado aos meios adversos,
incentivador do diálogo e da intermediação, incuravelmente curioso, modesto e corajoso.
Mas também o é no lado sombrio, do ‘desencanto’, o homem que se sente patriota mas não
considera que o seu país o reconheça como merece, que espera que o Estado ‘dê uma mão’ às
Paiva Couceiro, que assistiu de muito perto, escreveu sobre o assunto A morte de Silva Porto (1890); Rodrigo
de Abreu em Silva Porto na Vida e na Morte (1948) e Maria Emília Madeira Santos, Para uma nova compreensão
histórica da morte de Silva Porto (1991).
6
António Francisco Ferreira da Silva Porto, Viagens e Apontamentos de um Portuense em África, Leitura, com introdução e notas de Maria Emília Madeira Santos, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1986, p. 224.
5
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Da ‘gente da casa’ ao ‘silvo da locomotiva’: Silva Porto entre dois mundos

suas iniciativas. Se o Oliveira da Figueira, de Hergé, é a caricatura, Silva Porto poderia cristalizar bem esta ideia do ‘homem português’ que Livingstone deliberadamente identificou
e desprezou objetivando em Silva Porto: não era mais do que um sertanejo ou ambaquista
como tantos outros, reduzido à condição de ‘mestiço’ e ‘negreiro’.
O que se vê em todo este percurso é uma espécie de História de Portugal do século XIX,
em miniatura, como escrevi no início. E vê-se também aquela insuperável inspiração que o foi
guiando até ao fim, fim incluído, por ele tão bem definida: era preciso “chegar ao infinito”.

ILUSTRAÇÕES E COMENTÁRIOS, POR MARCUS SILVA PORTO
E GRAÇA MARIA MARTINS
As botas gastas prendem-me a esta história: representam não
só a caminhada de Silva Porto, como a monarquia gasta. Este
que morreu com botas ao lado, gastas e cambadas de léguas,
morreu com dignidade. Ainda que de traços realistas, esta imagem está cheia de simbolismo: a bandeira, velha, desistente e
consumida, longe da vocação de nascença de uma bandeira,
pende num dos lados do barril que sabemos estar prestes a
explodir. Conhecemos a sentença, do Ultimato ao último
minuto, porém sempre olho para esta imagem com a secreta
esperança que este minuto do seu destino não tenha o seu fatal
e anunciado minuto seguinte.

Mãos que falam duas línguas, ou uma
língua e um dialecto. Tudo é desigual
e dissonante. Tudo é contraste e assimetria. A prepotência descarnada de
um Livingstone face a um Silva Porto
humilde, desconfortado e apreensivo,
que se ampara segurando uma mão na
outra. Das coordenadas do mapa, uma
fatalidade: o silvo da longa locomotiva
que investe na sua direcção. Na direcção
do mundo da “gente da casa”.
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Grupo Abreu: 175 anos de sucesso ao serviço do turismo
em Portugal
João Martins Vieira

A Sociedade de Geografia de Lisboa, com esta sessão, evoca e homenageia todos aqueles
que, no Grupo Abreu, e ao longo de mais de 175 anos, têm dado corpo a um projeto que se
traduz na prestação de um serviço muito simples: ajudar outros a viajar.
Foi para prestar esse serviço aos emigrantes que a Abreu nasceu no Porto, em meados do século
XIX. Na verdade, o que Bernardo Abreu, seu fundador, fez, a partir de 1840, não foi apenas
desenvolver um negócio cuja oportunidade ele próprio tinha vislumbrado enquanto emigrante
no Brasil para onde partira com apenas 18 anos, em 1819, quando ainda lá estava o rei de Portugal. O que Bernardo Abreu realmente fez foi prestar um serviço quase público, melhor dizendo,
na linguagem de hoje, abrir uma “Loja do Cidadão” para emigrantes onde, num mesmo local, se
tratasse de tudo o que era necessário para uma grande viagem para o estrangeiro.
Mais de cem anos depois, com o desenvolvimento do turismo, para além de continuar a
apoiar as comunidades de emigrantes já estabelecidas nos seus vários destinos, a Abreu centrou a sua atividade no apoio a todos os que queriam viajar e que designamos hoje, genericamente, por turistas.
Ainda hoje a Abreu mantém essa atividade ao serviço do turismo, com o mesmo empenho
e qualidade, sempre na primeira linha, a linha da frente onde se correm mais riscos e se desbravam novos horizontes mas também onde as grandes e as pequenas vitórias têm mais sabor,
como a Família Abreu muito bem sabe.
A Sociedade de Geografia de Lisboa não podia ficar alheia a efeméride tão importante na
história do turismo em Portugal. Fundada em 1875, pioneira e promotora de explorações em
novas terras e em novos domínios do conhecimento – por isso é uma sociedade científica – a
Sociedade de Geografia de Lisboa tem, há mais de um século, fortes e históricas ligações ao
turismo. Em 1905 a sua Secção de Excursões Científicas organizou a primeira excursão científica visitando Tomar. Em Maio de 1911 na sua sala maior – a Sala Portugal – Bernardino
Machado, nascido no Brasil e então Ministro dos Negócios Estrangeiros no primeiro governo
da república, anunciou ao IV Congresso Internacional de Turismo nela reunido, a institucionalização do Turismo com a criação, na Administração Pública, de serviços a ele dedicados como
a então chamada Repartição de Turismo integrada no Ministério do Fomento e chefiada por
José Ataíde. Foram estes serviços públicos pioneiros que, durante o último século, promoveram
e organizaram o turismo em Portugal desenvolvendo-o até alcançar o nível e o sucesso que hoje
conhecemos. Não eram tempos fáceis: em Portugal o turismo era, então, algo muito estranho
olhado com pouca convicção e alguma desconfiança. Foi também nas salas da Sociedade de
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Geografia de Lisboa que se realizaram, em 1936, o I Congresso Nacional de Turismo e, em
2011, o Congresso do Centenário. A partir do ano 2000, esta Sociedade tem, entre as suas inúmeras Comissões Gerais e Secções Profissionais, uma Secção Profissional de Turismo.
Em virtude desta histórica ligação ao Turismo, a Sociedade de Geografia de Lisboa, através
da sua Secção de Turismo, promove esta sessão e manifesta, assim, o público reconhecimento
pelos serviços prestados ao Turismo pela “Abreu”, pelo seu fundador Bernardo Abreu e pelos
seus sucessores Daniel, Augusto, Aníbal e Artur, uma família pioneira e continuadora do
sonho e do projeto iniciado há tantos anos, acompanhada pelos seus atuais administradores e
colaboradores que hoje temos o prazer e a honra de receber.
O início de um percurso de 175 anos de sucesso
A história do Grupo Abreu, ou simplesmente da Abreu como os portugueses carinhosamente lhe chamam, decorreu ao longo do último século e meio em paralelo com a história de
Portugal e, nos últimos sessenta anos, fazendo mesmo parte, como ator de primeira linha, da
nossa recente história do turismo.
De facto, se, em meados do século XIX, Bernardo Abreu não tivesse apoiado milhares de
portugueses que desejavam emigrar, nem Portugal teria hoje, espalhados pelo mundo, um
terço dos cerca de quinze milhões de portugueses, nem algumas regiões em países como os
Estados Unidos e, sobretudo, o Brasil teriam, como ainda hoje têm, as marcas indeléveis da
maneira de ser e de estar portuguesas.
À audácia, à coragem e à iniciativa que mostravam ao decidirem partir, esses portugueses
acrescentavam determinação para afrontarem um primeiro grande desafio: vencer o desconhecimento dos complexos meandros da máquina administrativa que lhes exigia o requerimento e o passaporte, dos transportes e da terra para onde partiam, desconhecimento a que
se somavam outras dificuldades como o facto de nem sequer serem capazes de escrever o seu
próprio nome. Houvesse alguém a quem confiar segredos de família que não tinham a certeza
de voltar a ver, que lhes explicasse o processo de uma aventurosa viagem para o desconhecido
e que lhes preenchesse e assinasse a papelada a rogo, e o sonho de iniciarem uma vida nova e
melhor poderia, finalmente, começar a tornar-se realidade.
E quem sabia tratar dessa papelada? Bernardo Abreu.
Mas partir para onde?
Uma dúvida importante, embora as alternativas não fossem muitas, que só podia ser esclarecida com o avisado conselho de alguém em quem se confiasse.
Apesar de a condição de emigrante não ser fácil e de se saber que no destino sobrava trabalho e faltava salário, a necessidade de partir tornara-se imperiosa e não resultava apenas de um
impulso individual ou coletivo mas também, e sobretudo, de um conjunto de circunstâncias
que a todos envolvia e condicionava, e de fatores push e pull que determinaram o singular
fenómeno da emigração portuguesa sobretudo no século XIX.
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O sucesso da Abreu, a partir de 1840, resultou da correta leitura desses fatores feita por
Bernardo Abreu e pelos seus seguidores e da construção de uma firme mas flexível estratégia
empresarial que lhes permitiu acompanhar, durante mais de 175 anos, a evolução dessas circunstâncias adaptando o seu negócio e explorando todas as oportunidades à medida que elas
foram surgindo.
Em Portugal, as perspetivas de um futuro risonho eram reduzidas e as ruturas económicas e sociais, fruto das novas ideologias fraturantes vindas da França revolucionária, da fuga
do rei para o Brasil e da guerra contra os invasores franceses e da sua expulsão com o apoio
inglês, foram violentas. Com a Guerra Civil, entre 1832 e 1834, as chamadas de rapazes e de
homens para o exército eram frequentes. O conflito entre o Estado e a Igreja agudizara-se e as
ordens religiosas foram extintas. Em 1846, iniciara-se uma grave crise financeira seguida da
regeneração fontista e da expansão africana a que não foi estranha a criação da Sociedade de
Geografia de Lisboa em 1875.
Perante um quadro tão negro, os portugueses foram forçados a escolher uma de duas alternativas: ficar por cá e esperar que a adversidade passasse, contrariando-a, se possível, ou partir
para outro país. Mas qual?
Em meados do século XIX, a instabilidade geral na Europa além Pirenéus não convidava à
fixação de emigrantes portugueses e a África portuguesa era, à época, uma região estranha e
pouco conhecida.
Restavam, pois, como destinos possíveis, a América do Norte, a Austrália e o Brasil para
onde a emigração de portugueses residentes no Portugal continental, sobretudo no Norte, foi
atraída por diversas razões.
Os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália, países com enormes extensões territoriais mas
com fraca ocupação humana, tinham entrado num imparável processo de desenvolvimento que
perdura até hoje e para o qual precisavam de abundantes recursos humanos que não tinham.
A emigração para o Brasil era menos arriscada. Facilitada pela língua, já se iniciara há muitos anos e devia ser segura até porque o rei tinha fugido para lá, e o mais que provável sucesso
era evidente como comprovavam os “brasileiros de torna viagem” que investiam, com algum
espavento, na sua terra onde faziam a casa e organizavam a procissão. Eram, normalmente,
emigrantes realizados na vida e gostavam que os outros o soubessem.
Como resolver os problemas dos emigrantes: o «simplex» Abreu
O quadro geral da situação portuguesa levou a que, ao longo de pouco mais de meio século,
entre 1855 e 1914, tenham emigrado, só para o Brasil, mais de um milhão de portugueses,
cerca de 20% da população portuguesa de então, a maior parte do norte de Portugal. Este
enorme fluxo de pessoas exigia um apoio logístico cada vez mais complexo quando as comunicações eram primitivas e as exigências administrativas cada vez mais apertadas.
Para emigrar era necessário vencer um complexo processo administrativo que nunca foi
fácil mas que se complicou muito em Portugal depois da Revolução Liberal de 1820 e, no
Brasil, depois da sua independência em 1822. Requerimento era a palavra então mais usada
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em Portugal. Para tudo era preciso um requerimento. A essa dificuldade Bernardo Abreu
respondeu com aquilo a que chamo de «simplex Abreu» tratando no seu escritório na rua do
Loureiro, no centro do Porto, de todos os documentos pessoais dos emigrantes, do seu transporte entre o Porto e Lisboa onde embarcavam nos navios transoceânicos até ao destino, e
das fianças para os rapazes poderem partir sem terem cumprido o serviço militar obrigatório.
Lembremos que em meados do século XIX a navegação era feita em lentos barcos à vela e a
vapor e que não havia ligação ferroviária entre Lisboa e o Porto, só concluída na década de 70
desse século. Os transportes internacionais eram então uma teia de complexidades.
E quem sabia de transportes? Bernardo Abreu.
Nessa época o prestígio de Bernardo Abreu junto dos emigrantes era enorme e, devido à
qualidade dos serviços prestados, foi sempre crescendo.
A segunda geração de uma família empreendedora
A partir de 1878 Daniel Abreu continuou os negócios do pai diversificando-os mas mantendo sempre a exploração de uma agência de passaportes e viagens, um negócio cuja prosperidade aumentou quando se iniciou e desenvolveu o caminho-de-ferro, quando as viagens
transoceânicas começaram a fazer-se em enormes navios a vapor, quando surgiram os Zeppelin e se viveram os chamados “gloriosos anos 20”. Pressentia-se que o mundo estava em profunda transformação e que viajar, ou melhor dizendo na linguagem de hoje, o turismo era um
dos motores dessa transformação.
Já na década de 30 do século XX a Abreu concentrou a sua atividade como agente de passagens e passaportes para emigrantes e em 1940 alargou o seu negócio organizando viagens de
recreio ou viagens turísticas para França, Suíça e Reino Unido. A ideia era boa mas a ocasião
não podia ser pior. A II Guerra Mundial começara há apenas um ano o que não aconselhava
a que viajantes em descontraído passeio turístico fossem para lá dos Pirenéus.
Entretanto, as dificuldades na emigração para o Brasil aumentaram e a navegação no Atlântico tornou-se cada vez mais perigosa. A atividade da Abreu reduziu-se então substancialmente até surgir, depois da II Guerra Mundial (entre 1939 e 1945), nova oportunidade de
negócio com a aviação comercial.
Em Portugal, em 1948, a atividade das agências de viagens organizava-se e passou a estar
enquadrada por legislação própria sendo exercida apenas por detentores de alvará. Em 1950
Augusto Lopes Vieira de Abreu transformou a Abreu das passagens e dos passaportes em
Agente de Viagens e deu-lhe uma designação simples e histórica: “Agência Abreu”. Tratava da
obtenção de passaportes, vendia bilhetes e, com grande sucesso, organizava cruzeiros e excursões nos circuitos europeus em comboio e, sobretudo, em autocarro.
Acompanhando o progresso na fase moderna
Começou então a fase moderna da histórica viagem da renovada Agência Abreu com Aníbal Lopes Vieira de Abreu. Já com a nova designação, “Agência Abreu”, em 1959 mudou as
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instalações da rua do Loureiro estrategicamente vizinha da Estação de S. Bento mas relativamente discreta, para a principal artéria do Porto, a avenida dos Aliados, com uma loja de
grande visibilidade.
O desenvolvimento da aviação comercial chegou em força a Portugal. Em 1960 a TAP
acompanhou esse desenvolvimento e alargou a sua operação regional na Europa com os Caravelle e, seis anos depois, inaugurou as linhas aéreas para o Rio de Janeiro e Nova Iorque, primeiro com o Super Constellation a hélice e, depois, já em plena era do jacto, com o Boeing
707 e o Boeing 747. Os voos para Nova Iorque começaram a ser feitos em code share em
aviões da Alitália o que dava origem a situações difíceis de entender por passageiros possuidores de bilhetes TAP.
Se a aviação comercial mudou o turismo, também o turismo mudou o mundo e a Abreu
entendeu e participou nessa enorme transformação. Como Augusto Abreu dizia ainda na década
de 50 no século passado, passou-se do “turismo de alfaiate” para o “turismo pronto-a-vestir”.
Essa transformação foi bem evidente na TAP e na Abreu, primeiramente em Portugal e
depois no Brasil. Aqui, o nome da “Agência Abreu” estava profundamente associado ao seu
circuito “Europa Maravilhosa”, uma viagem de iniciação social e cultural, em autocarro, de
cerca de um mês pelas principais cidades europeias que representava, para os brasileiros, o que
o histórico Grand Tour fora para a aristocracia inglesa no século XVIII. O seu Grand Tour, a
viagem de uma vida, passou a ser, para eles, a viagem à “Europa Maravilhosa” que desejavam
conhecer e a que estavam quase todos ligados por laços de parentesco, sobretudo os descendentes de portugueses.
É a Abreu que “ensina” os brasileiros a entrarem na Europa por Portugal. E quem oferece
confiança aos brasileiros numa viagem tão complexa pela Europa? A “Agência Abreu”.
A decisão estratégica da Abreu de acompanhar a implantação da TAP no Brasil foi vital para
as duas empresas com resultados notáveis como ainda hoje se pode constatar.
Ficaram ainda para a história do turismo em Portugal, outras notáveis iniciativas da Abreu
como o “voo da Amizade” entre Portugal e o Brasil, os célebres charters da Abreu e os cruzeiros
no “Funchal”. Em 1981 foi constituído o Operador Turístico Club 1840, o maior grossista
no mercado de viagens em Portugal.
Razões para o sucesso da Abreu: união e trabalho
Como terá sido possível, numa atividade geograficamente tão dispersa e com tantas valências, a Abreu ter alcançado tão grande sucesso e durante tantos anos seguidos?
A resposta é simples. O Grupo Abreu foi sempre liderado por mão firme, tendo como
colaboradores os melhores profissionais – alguns dos quais tive o privilégio de ter entre os
meus melhores alunos – e seguindo uma estratégia que tomou e toma em conta os constrangimentos que o mundo dos negócios está constantemente a impor e a alterar. Na Abreu, os
princípios base da liderança foram seguidos à risca: só sabe qual é o caminho certo a seguir
quem sabe para onde quer ir. Mas para haver liderança com sucesso é ainda preciso pensar,
planear, programar, decidir e agir, sempre por esta ordem.
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A lição que a Abreu nos dá é que, para se ter sucesso num mundo em permanente turbulência e mutação, e sobretudo no caso do turismo em que o crescimento é constante mas pelo
qual é necessário lutar e sonhar todos os dias, é preciso ir sempre um pouco mais à frente do
que os outros para se liderar, levando os amigos e colaboradores. Foi isso que a Família Abreu
fez durante mais de 175 anos e faz ainda hoje, discretamente e com passo seguro.
Muitos desses amigos e colaboradores estão hoje aqui a participar nesta homenagem evocativa que a Sociedade de Geografia de Lisboa promove ao Grupo Abreu, aos seus administradores e colaboradores e na qual é acompanhada por diretores de hotéis, diretores de outras
agências concorrentes, mas amigas, jornalistas e outros profissionais do turismo que alavancaram o turismo em Portugal para o elevado nível que já alcançou no quadro de um turismo
moderno que vai muito para além da simples viagem e que hoje se transformou na fruição de
emoções fortes, resultantes da vivência da partilha de recursos e de afetos.
Estamos certos que o Grupo Abreu continuará o seu caminho de sucesso no futuro como
promotor e facilitador dessa partilha.
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O Hospital de Todos-os-Santos
Anastásia Mestrinho Salgado e Margarida Ataíde

Começo por agradecer o convite que me foi dirigido para fazer esta conferência ao Senhor
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Prof. Engº Luis Aires de Barros, e ao Senhor
Presidente da Secção de História da Medicina, Dr. Manuel Mendes Silva.
Portugal, pela sua situação geo-estratégica, era visitado por vários povos de toda a
Europa. Porquê? Durante toda a Idade Média, mercadores italianos comerciavam com
os Árabes os produtos do Oriente. Também na região da Europa, flamengos (de Bruges,
Ruão, Amsterdão) e povos dos países bascos que eram detentores da rota da seda, comercializavam este produto, além de veludo, perfumes, vernizes, tintas e madeiras exóticas,
etc. Os comerciantes do Norte da Europa encontravam-se nas afamadas feiras de Champagne com os mercadores italianos (de Veneza, Nápoles, Milão e Génova), onde trocavam produtos de luxo, produtos de alimentação, juntamente com obras de arte e livros.
Quando a Europa se envolve em guerras pela anexação de territórios por alguns senhores
feudais (por usurpação ou por herança dos mesmos), os comerciantes não arriscam atravessar determinadas regiões europeias para comercializarem os produtos acima referidos
e vão procurar novas rotas. É assim que os povos do norte da Europa procuram Portugal,
bordejando a costa marítima até ao Golfo da Biscaia, arrastando consigo os biscaínhos, e
chegam ao estuário do Tejo.
Os italianos, navegando costeiramente no Mediterrâneo, atravessam o estreito de Gibraltar e vão aportar a Lisboa. O porto de Lisboa chegava a estar cheio de embarcações de várias
nações europeias. Assim, Fernão Lopes, na sua crónica de D. João I, relata que em Lisboa se
encontravam «muitas e desvairadas gentes».
Ora estes comerciantes, ao chegarem a Portugal, precisavam de artesãos para arranjos nas
embarcações. E por isso, artesãos de vários ofícios deixam as suas lojas e passam para fora das
muralhas fernandinas, onde montam as suas tendas para dar apoio aos comerciantes que nos
visitavam. O comércio não se faz só de barco para barco: a baixa ribeirinha tornou-se um local
de grande comércio, grande agitação e também de grande promiscuidade.
Estes visitantes vinham muitas vezes doentes, outras vezes adoeciam quando chegavam a
Portugal. O apoio à saúde, tanto para residentes como para os estrangeiros, era então rudimentar. Existiam em Lisboa e periferia perto de 60 orfanatos, gafarias, albergarias e mercearias, e
pequenos hospitais, de um máximo de 10 camas. Estas instituições estavam obsoletas e sofriam
de má administração. Já o Infante D. Pedro (o Infante das Sete Partidas) escrevera de Bruges
(a célebre «Carta de Bruges») ao seu irmão, o rei D. Duarte, aconselhando-o a reformar essas
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Figura 1 – Localização das pequenas unidades hospitalares a partir das informações obtidas nos Arquivos dos Hospitais Civis de Lisboa (tomando como base a reconstituição da planta de Lisboa atribuída a José Valentim de Freitas).
In SALGADO, 2015: 195-202.

instituições de assistência. Não foi D. Duarte, nem seu filho D. Afonso V, mas sim D. João II
quem, ainda enquanto regente do reino, se interessou por esta situação.
Nesse sentido, pede à Santa Sé autorização para reunir algumas instituições e fazer um
grande hospital que viesse resolver os problemas de saúde, um hospital mais moderno, tal
como já existia na Europa, nomedamente em Itália.
Foi o Papa Sixto IV quem respondeu positivamente. D. João II, na sua prática centralizadora, quer no campo político, económico e assistencial, com a autorização do papa, faz a
unificação de 43 instituições (cada uma dedicada ao seu santo patrono, como S. Sebastião,
Santa Bárbara, Santa Clara, Santo Estevão, Corpo Santo, etc...) e irá fundar um novo hospital
que dê resposta às necessidades sanitárias.
Tal como narra Garcia de Resende, na sua Crónica de D. João II, aquele monarca, no dia
15 de Maio de 1492, comemora «bem disposto», almoça na casa do conde de Monsanto e
nesse mesmo dia lança a primeira pedra no local onde se irá construir o Hospital Real de
Todos-os-Santos, que vai ter grande importância na Expansão Ultramarina.
Anastásia Mestrinho Salgado
Queria igualmente começar por agradecer a oportunidade de vos dirigir algumas palavras e
o convite que me foi endereçado (por intermédio da Drª Anastásia Salgado), ao Ex.mo Senhor
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Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Digníssimo Prof. Engº Luis Aires de Barros, e ao
Ex.mo Senhor Presidente da Secção de História da Medicina, Dr. Manuel Mendes Silva.
O tema que nos traz aqui hoje tem sido desde há muito investigado e discutido. Historiadores, documentalistas, olisipógrafos, historiadores da arte, historiadores da arquitectura e
arqueólogos têm desenvolvido trabalhos diversos e substanciados para trazer ao nosso conhecimento toda a informação possível e disponível sobre o Hospital Real de Todos-os-Santos,
hoje desaparecido, mais de 500 anos sobre a data do lançamento da primeira pedra que a
Drª Anastásia Salgado acabou de referir. E mesmo o que vos apresento hoje não é exaustivo.
A afluência de tantas e variadas gentes a Lisboa no período dos Descobrimentos colocou em
dificuldades os pequenos hospitais medievais até então existentes, com frequência mais vocacionados para a assistência propriamente dita (apoio à terceira idade, protecção aos meninos «enjeitados», remissão dos cativos, apoio aos pedintes andantes, etc.) que para os cuidados médicos
em geral.
Estes, de pequena dimensão e não ultrapassando as 25 camas por unidade (com uma média
de apenas 5 camas), correspondendo às corporações dos diferentes ofícios ou mesteres e ostentando o nome dos santos que eram seus patronos, a obras pias de origem religiosa ou a obras de
caridade de privados afortunados, depressa se viram ultrapassados e se mostraram ineficazes face
ao impacto resultante do aumento crescente da população e do afluxo da população flutuante.
E essa situação ia ao encontro da tendência centralizadora e da reestruturação que tanto
D. João II como posteriormente D. Manuel levaram a cabo.
O mapa que vos mostramos apresenta a localização dessas pequenas unidades hospitalares
(que pouco ultrapassavam as 6 dezenas) a partir de informações obtidas nos Arquivos dos
Hospitais Civis de Lisboa pela Drª Anastásia Salgado e por ela elaborado, tomando como
base a reconstituição da planta de Lisboa atribuída a José Valentim de Freitas. Destas, mais de
metade foram anexadas ao Hospital de Todos-os-Santos.
Tomando como modelo, no tocante à sua forma e ao seu funcionamento, os hospitais
centralizados de Florença (Hospital de Santa Maria Nuova, com origem no século XIII, mas
ampliado e modernizado no século XV), de Siena (Hospital de Santa Maria), de Milão (Hospital Maggiore) ou de Roma (Hospital do Espírito Santo) - os dois últimos apresentavam
planta em forma de cruz, D. João II envia em 13 de Agosto de 1479 ao Papa Sisto IV o
pedido de autorização para fundar um grande Hospital em Lisboa (à semelhança do que
aconteceria depois em Coimbra, Évora ou Braga).
E essa permissão papal era necessária em virtude da concentração dos bens de cerca de
43 instituições de assistência existentes em Lisboa e arredores e pertencentes a comunidades
religiosas que o monarca previa adicionar aos rendimentos próprios com que pensava dotá-lo.
Apenas em 15 de Maio de 1492 a primeira pedra é lançada. Como diz no seu livro a
Drª Anastásia Salgado «A decisão de incorporar numa só instituição a quase meia centena dos
hospitais dispersos pela cidade de Lisboa, que se regiam por regulamentos antigos, desactualizados, e por isso mesmo dificilmente adaptáveis aos condicionalismos dos finais do século XV, era
uma medida que se impunha, tanto mais quanto é certo que algumas dessas pequenas unidades,
à falta de um regulamento interno, eram administradas arbitrariamente com as consequentes
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irregularidades que a falta de normas mais facilmente permitia. Daí que essa deficiente organização e mau funcionamento, agravados ainda com a escassez de recursos normalmente verificada
nesses pequenos hospitais, impusessem a necessidade de canalizar toda a diversidade de rendimentos para um só organismo que, sob a protecção e fiscalização do poder central, estaria em
condições de prestar um serviço social mais eficaz».
Representativo de uma nova filosofia hospitalar, o Hospital de Todos-os-Santos – que deve
provavelmente o seu nome à reunião sob a sua alçada de todas as pequenas unidades hospitalares que acabámos de referir e que eram designadas por nomes de variados santos padroeiros das corporações - é então dotado
de um Regimento, de que constam os
pontos seguintes:
– Estrutura Administrativa
– Definição das funções inerentes aos
diversos oficiais e ao pessoal menor
– Preceitos de Higiene e Cuidados
Terapêuticos
– Alguns aspectos disciplinares
– Referência à Sífilis (casa das boubas)
– Referência ao ensino da cirurgia
– A dieta alimentar
Para a escolha do local onde veio a
edificar-se o Hospital Real - a horta
do Convento de São Domingos, lado
Oriental do Rossio, sítio que por ser
baixo e alagadiço não apresentava as
melhores condições para uma fun- Figura 2 – In MOITA, 1992: 21.
dação destinada a proteger a saúde
pública -, concorreu certamente, além da sua situação central e acessível, o facto de ser terreno
«despejado», isto é, sem quaisquer outras construções. A circunstância de, tratando-se de um
terreno doado por D. Afonso III ao Convento para cultivo, ser fácil ao rei retomá-lo em troca
de compensações por si concedidas, também devia ter pesado nesta decisão.
Construída na zona onde se encontra a atual Praça da Figueira, a planta do Hospital Real
de Todos-os-Santos estava disposta em cruz, talvez baseada no exemplo dos hospitais espanhóis que eram cruciformes, tendo os mesmos sido projectados, na sua grande maioria, pelo
arquitecto Henrique Egas
Os degraus da escadaria que dava acesso ao respectivo templo situavam-se a 8,6 metros do
Rossio, na sua actual configuração. Vestígios desses degraus chegaram até nós e foram descobertos em 1953 no interior do restaurante «Irmãos Unidos» (CARMONA, 1954).
Quanto ao aspecto exterior do edifício, restam-nos hoje algumas gravuras e ainda um painel de azulejos que nos apresenta uma vista do Rossio tal como ele era em 1699.
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Figura 3 – Rossio antes do terramoto de 1755. Painel de azulejos baseado na água-tinta, desenho à pena a nanquim de
Zuzarte, século XVIII.

Uma estampa de Zuzarte mostra em toda a extensão do lado oriental do Rossio uma arcada,
desde a esquina da Betesga até ao limite norte do Convento de S. Domingos, apenas interrompida, mas só aparentemente, por uma ampla escadaria de cinco faces e um largo patamar
poligonal precedendo a entrada da igreja.
Edifício abrangente, este englobava o hospital, propriamente dito, e outros edifícios nas
suas dependências (as aposentadorias
«para inválidos e carentes», residências
«para oficiais e serventuários», espaços
de serviços de apoio como cozinhas e
botica (MOITA, 1993: 41). No edifício principal, no primeiro piso, localizavam-se as enfermarias de São Vicente,
São Cosme e Santa Clara. Estas dedicavam-se ao internamento de enfermos
passíveis de cura.
Existia ainda uma enfermaria para os
sifilíticos, uma «Casa dos Doudos», bem
como uma enfermaria para os doentes incuráveis (hospital-hospício dos
«Entrevados Incuráveis») e um Criandário (que acolhia as crianças «enjeitadas»)
(MOITA, 1993: 44).
A contínua procura de atendimento
no local levou a sucessivas alterações e
acrescentos, pelo que até à transferência do hospital em 1775 se passaram a Figura 4 - Estudo preparatório da decoração de um dos teccontar com duas enfermarias de sifilíti- tos do Hospital Real de Todos-os-Santos, elaborado por Fernão Gomes. Centro da composição: representação simbólica
cos, cinco «Casas dos Doudos», havendo da Ceia de Cristo, que se articula com duas séries temáticas:
ainda referência a novas enfermarias (S. Hospitalidade (à esquerda) e Curas milagrosas (à direita). In
Damião, S. Francisco, Madre de Deus e MARKL e SERRÃO, 1980: 178, 185.
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Figura 5 – O Hospital de Todos-os-Santos, in MOITA, 1966.

Santa Maria Madalena), desconhecendo-se neste último caso se corresponderiam a novas
instalações ou a anteriores enfermarias para as quais foi atribuída uma denominação concreta
(MOITA, 1993: 40).
O Hospital Real foi a primeira grande instituição estatal portuguesa dos tempos modernos
(MOITA, 1993: 40) e terá funcionado num sistema que hoje se designaria de auto-gestão
(MOITA, 1993: 41). Nele eram internados os pobres que padeciam de doenças infecto-contagiosas tratáveis. Os não tratáveis estariam colocados nas aposentadorias também instaladas
no complexo, que albergavam ainda peregrinos numa lógica herdada da tradição medieval.
Durante os trabalhos de construção da estação do Metropolitano de Lisboa no Rossio, em
1960 (entre 22 de Agosto e 24 de Setembro, um período assaz curto), foi efectuada por Irisalva Moita a escavação de salvamento nas ruínas do Hospital Real de Todos-os-Santos (CNS
1925; FABIÃO, 1994: 152-153).
À descoberta de «[...] um poço de secção oval, com 1,80 x 1,20m de aberturta e cerca de
5,50m de profundidade, forrado de silharia e situado a cerca de 20 m do cunhal do prédio
da esquina da Rua dos Douradores, lado direito[...]», de cujo «[...] interior foram retirados
os restos de uma nora e 12 alcatruzes, de mistura com fragmentos de louças várias de uso
comum, algumas das quais com a inscrição EMFERMA [...]» (MOITA, 1964-1966: 77),
seguiu-se a Ermida de Nossa Senhora do Amparo e respectivos Apêndices, os níveis inferiores da enfermaria de Santa Clara e a frontaria poente-norte do Hospital (construções que até
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aí não tinham sido identificadas). Pôs-se ainda a descoberto o cano Real de São Domingos
(IGESPAR; BUGALHÃO e TEIXEIRA, 2015:93).
O espólio arqueológico encontrado, e exposto ou em depósito no Museu da Cidade de
Lisboa, era então constituído por:
Espólio cerâmico (numeroso e variado), que se
declina em faianças, porcelanas e objectos de barro;
– Azulejos
– Espólio numismático
– Conjuntos arquitectónicos e cantarias soltas
Esse trabalho de acompanhamento então conduzido por Irisalva Moita – verdadeira pioneira
da arqueologia urbana em Lisboa - e prolongado
durante o ano de 1961, deu de seguida lugar, em
1962, a uma escavação arqueológica dirigida por
Fernando Bandeira Ferreira (sob os auspícios da
Junta Nacional da Educação), que nunca seria
publicada (SILVA, 2012: 74).

Figura 7 - Ermida de Nossa Senhora do Amparo,
in MOITA, 1966.

Figura 6 – Espólio do Hospital Real de Todos-Os-Santos, In MOITA, 1992: 21.

Figura 8 - Claustro do Quadrante NW, in MOITA,
1966.
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Figura 9 - Baixos da Enfermaria de Santa Clara,
in MOITA, 1966.

Figura 10 - Fachada Poente e restos da arcada
do Rossio, in MOITA, 1966.

Figura 11 - O Hospital de Todos-os-Santos (in SILVA, R.B.; RODRIGUES, 2015: 8).
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Figura 12 - Reconstituição do aspeto geral do Hospital Real de Todos os Santos no séc. XVI.

Em 1989, em informação técnica (Inf. 20/10/89), José Luís de Matos menciona a existência de uma importante necrópole romana que havia já sido descoberta durante a construção
do túnel do Metropolitano de Lisboa; indica então que seria de supor que parte dessas estruturas romanas permanecia sob os restos do Hospital de Todos-os-Santos.
Finalmente, entre 1999 e 2001, no âmbito das campanhas de intervenção arqueológica
urbana preliminares à construção de um parque de estacionamento subterrâneo na Praça da
Figueira, desenvolvida pelo Serviço de Arqueologia do Museu da Cidade de Lisboa (SILVA,
R.B.), foi identificada, entre outros contextos, a necrópole do extinto Hospital Real de Todos
os Santos. Durante os séculos XVI a XVIII, o HOSPITAL REAL DE TODOS-OS-SANTOS foi constituído como um hospital de referência no cuidado de patologias como a sífilis
e a tuberculose, bastante comuns na época. O estudo de parte do espólio osteológico fundamenta a hipótese de algumas das populações referidas, assim como pelo menos um exemplo
provável de sífilis adquirida (CARDOSO, CASIMIRO e ASSIS, 2013: 1103-1109; CARDOSO et al., 2017).
O termo «bouba» designava ainda um pequeno tumor cutâneo, ou uma intumescência dos
gânglios linfáticos da virilha. Acabou no entanto por ser usada na acepção de Sífilis ou pústula sifilítica, como inicialmente se disse. A primeira referência a esta doença entre nós parece
ter-se verificado no Cancioneiro Geral de Garcia de Resende. Rui Diaz de Ysla, que trabalhou
no Hospital de Todos-os-Santos na primeira metade do Séc. XVI, desde 1511 até aos anos
30, dedicou uma obra a esta enfermidade, datada de 1539: «Tractado cõtra el mal serpentino:
que vulgarmente en España es llamado bubas... Etc.». Ora Ysla tinha-se especializado no seu
tratamento durante a sua actividade profissional exercida em Todos-os-Santos, onde obteve o
material clinico que lhe serviu para a elaboração da obra citada. Assim, o HOSPITAL REAL
DE TODOS-OS-SANTOS foi igualmente o palco do desenvolvimento, exercício e ensino
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da cirurgia em Portugal, reflectindo a evolução
gradual das práticas e da terapêutica médica
(Juma, 1982).
O espólio arqueológico resultante das diversas intervenções tem sido continuamente estudado de forma a permitir o avanço no estado dos
conhecimentos a respeito do Hospital Real de
Todos-os-Santos. Tal é o caso dos trabalhos de
Olinda Sardinha (SARDINHA, 1992), Paulo
Botelho (BOTELHO, 2002), Carlos Boavida (BOAVIDA, 2012), Rodrigo B. da Silva e
Ana Filipa Rodrigues (SILVA e RODRIGUES,
2015), André Bargão (BARGÃO, 2015), para
apenas mencionar alguns1.
Construído a partir de 1492, no reinado de D.
João II, que quis com ele constituir um Hospital Central em Lisboa2, foi durante o reinado de
D. Manuel (que o terminou em 1502) que atinFigura 13 - O Tratado das Boubas, do Cirurgião giu o seu expoente máximo. A particularidade
Dias de Ysla, escrito entre 1510 e 1520 e dedicado a deste edifício é que, no decurso dos trabalhos
D. Manuel de Portugal. A capa é da raríssima edição
ordenados por D. Manuel, as pedras tumulares
única de Lisboa, 1539 (cópia fotográfica da colecção
do almocavar muçulmano de São Gens (zona
E. Duarte).
da Graça) teriam para aí sido levadas, depois da
extinção e demolição do mesmo a mando daquele rei, para servir como material de construção de reaproveitamento3 (MACIAS, 1998: 67; SILVA, 2008: 85). Parece ser este o caso referido por Mário Barroca (BARROCA, 2000: 61-62), que menciona a inscrição funerária que
memorizava o óbito de Al-Ab-bas Ahamad, falecido em 17 de Julho de 1398 (Insc. N.º 37).
De entre os bens para a sua manutenção podem incluir-se:
– Produtos da Casa da Índia (especiarias e incenso)
– Açucar da Madeira, que daqui era distribuído para outros pontos do País (Bens confiscados aos mouros, judeus e cristãos-novos4
Ou ainda como Celso Mangucci (MANGUCCI, 2007).
Recordemos que era esta a época de surgimento das grandes instituições de caridade (Ramos, 1993; Graça, 2000a: 59).
3
«(…) Uma lápide funerária foi reutilizada como material de construção, resultado, tudo o indica, duma disposição
régia de D. Manuel I que autoriza o uso de cantarias dos cemitérios judeus e mouros na edificação do Hospital Real de
Todos-os-Santos. A lápide, datada de 1398, poderia fazer parte do almocavar que existia na encosta do morro da Graça,
provavelmente na zona do Forno do Tijolo.» (Macias, 1998: 67). Igualmente segundo Carlos Guardado da Silva (Silva,
2008: 85) e informação oral do Dr. Rodrigues Ferreira.
4
Ao consultar documentação na Casa Forte do Arquivo do Hospital de S. José, a Drª Anastásia Salgado detectou
mais do que uma chave cozida à documentação de bens imobiliários urbanos, que teriam pertencido, em parte, a
membros da população judaica.
1
2
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– Multas referentes ao não cumprimento de certas cartas e alvarás respeitantes às propriedades
do Hospital, além de outro tipo de multas como, por exemplo, a do incumprimento da proibição de se desmantelarem navios no Tejo até ao Catefarás
– Escravos da Guiné: o melhor escravo de cada carregamento (navio) vindo da Guiné, quer fosse
do Rei ou de algum arrendatário, era vendido, revertendo para o Hospital a quantia obtida
– Rendimentos de capelas, albergarias e confrarias
– Rendimento dos bens (móveis e fazendas)
dos Tangomanos em Cabo Verde, Guiné e
Serra Leoa
Receitas das representações na Casa das
–
Comédias
–
Outros rendimentos, como os produtos
(cereais e gado) das lezírias de Vila Franca de
Xira, as rendas de casas pertencentes à Coroa
(SALGADO e SALGADO, 1986; RAMOS,
2013; A.H.H.C.L., RG. Livro I, fols. 189v,
190, in SALGADO, 2015: 82), e mesmo uma
herança de A. Pinheiro (que incluia salinas no
Figura 14 – Rotas privilegiadas de comércio do açuTejo e Sado e extensas propriedades no Brasil). car da Madeira, propriedade do Hospital de Todos-os-Santos (in SALGADO e SALGADO, 1986: 16).

Importante pólo da vida quotidiana da cidade,
no perímetro do hospital funcionaram, além das enfermarias que em 1715 atingiam já o
número de vinte, um serviço de urgência, de consulta externa e de admissão de doentes - a
Casa das Águas ou Banco - a Casa dos Enjeitados (vocacionada para receber e criar crianças
órfãs e abandonadas) e, ainda, a Casa dos Vinte e Quatro. No hospital residiam a maioria dos
seus «Familiares», sobretudo enfermeiros e ajudantes, cuja formação, empírica e não estruturada, era obtida na própria instituição. Digna de nota é, ainda, a Escola de Cirurgia, responsável pela formação de inúmeros cirurgiões e sangradores (PACHECO, 2010: 15).
Anexado à Misericórdia de Lisboa a partir de 1564, o Hospital de Todos-os-Santos seria seriamente danificado durante o terramoto de 1755 e pelo incêndio monumental que a ele se seguiu;
já antes o edifício tinha sofrido alguns danos com um incêndio que ocorreu em 1601 e ficou
parcialmente destruído devido a outro, este em 1750 (Relação…, 1750), que atingiu a igreja e
várias dependências; tal facto levou o rei D. José a ordenar a compra de várias propriedades destinadas à sua reconstrução (AATT). As escavações arqueológicas dirigidas por Irisalva Moita em
1960 deixam perceptível a sobrevivência de algumas secções do hospital anteriores ao terramoto
de 1755. Os trabalhos arqueológicos, efectuados na zona noroeste da praça do Rossio identificaram parte da famosa arcaria da fachada principal. Puseram igualmente a descoberto o claustro
noroeste e toda a área do piso térreo sob a enfermaria de Santa Clara, bem como a Ermida de
Nossa Senhora do Amparo (MOITA, 1990: 2), a enfermaria dos entrevados e incuráveis e mais
alguns compartimentos não identificados (MOITA, 1993: 21).
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A seguir ao terramoto foram erguidos hospitais provisórios em São Bento e na casa dos
Almadas, seguidamente no Rossio e às Portas de Santo Antão, enquanto se faziam as adaptações necessárias no Colégio de Santo Antão, que pertencera aos Jesuítas. Vinte anos depois,
procedeu-se à transferência dos doentes e serviços para as novas instalações. Sob a orientação
do então enfermeiro-mor, D. Jorge Francisco de Mendonça Furtado, os habitantes de Lisboa,
incluindo a nobreza da corte e as comunidades religiosas, ajudaram a transportar as macas
com os doentes e feridos, para as suas novas instalações. O Hospital passou a chamar-se Real
de São José em homenagem ao monarca, mantendo-se a estrutura orgânica e funcional que
tinha antes do terramoto (AATT, in http://www.aatt.org).
Demolido o edifício para a construção de um novo urbanismo da cidade de Lisboa, com
a organização da atual Praça da Figueira, a história do Hospital Real de Todos-os-Santos não
termina com a sua transferência e extinção.
As vicissitudes da sua história, fases de reestruturação, ampliação, adaptação e reconstrução
e de todos os elementos que referi anteriormente, mas sobretudo a nova filosofia hospitalar
adoptada, foram difundidas pelos médicos do Hospital Real de Todos-os-Santos que prestavam serviço a bordo das embarcações
que rumavam a outras paragens. No Brasil, por exemplo, esses profissionais de
saúde desempenharam a partir do século
XVI um papel importante na cobertura
sanitária da colónia portuguesa de então
(CARVALHO, 1937: 73).
O plano de colonização do Brasil de
1530 e o consequente sistema de Capitanias, substituído pelo Governo-geral do
Brasil em 1549, foi reforçado a partir dessa
data pela presença dos Jesuítas no território que, nos primeiros tempos da sua permanência, quase monopolizaram a assistência médica. O profundo conhecimento
da medicina, das doenças (como a varíola,
o sarampo, a malária ou a disenteria) e dos
socorros médicos de urgência, aliaram-se ao estudo e utilização da farmacopeia
indígena tradicional. Na sua maioria desconhecida, as plantas medicinais tropicais
são inclusivamente estudadas nos colégios
jesuítas, num conjunto de manuscritos
Figura 15 - Focos históricos da febre amarela e suas princiintitulado «Colecção de Receitas», de que
pais irradiações nos séculos XVII e XVIII segundo A. Correia
(gráfico de L. G. de Oliveira, conforme esboço de Carlos J. fazem parte drogas simples e drogas compostas e respetivas instruções para uso.
Lucena. In SALGADO, 2015: 139).
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Assim, a medicina no Brasil, durante a segunda metade do século XVI, foi predominantemente exercida pelos irmãos e padres da Companhia de Jesus. O seu papel foi, pois, relevante
neste domínio, nomeadamente durante as epidemias, altura em que punham as suas instalações à disposição dos doentes que aí eram internados e tratados. Supriam assim as carências de
médicos, enfermeiros e boticários e da sua actividade, do seu contacto com os nativos, com a
flora brasileira, e com o próprio «pagé» resultou a observação, o estudo, ou o conhecimento
da terapêutica indígena. Deste modo, puderam experimentar e conhecer as propriedades de
muitas plantas que os naturais utilizavam para o tratamento de numerosas afecções. Estabeleceram um elo, uma ponte, entre «os preceitos da Arte hipocrática, trazidos da Europa» e os
conhecimentos adquiridos nos seus contactos com
os indígenas.
Por outro lado, essa convivência colocou-os em
contacto com doenças até aí desconhecidas no
continente europeu; por um lado os marinheiros
que faziam o trajecto marítimo entre continentes,
por outro os ocidentais que se instalavam nesses
novos territórios: febres palustres e recorrentes,
papeira, afecções provocadas por insectos, carbúnculo, envenenamentos por mordedura de cobras,
tétano, tifo, gripe, escorbuto, beribéri, coqueluche, lepra, filariose, sarna, varíola, sarampo, escarlatina, febre-amarela, banzo ou banzar , malária,
anemia tropical, sífilis, entre outras.
De acordo com Luis Fróis, tiveram lugar reuniões médicas regulares no convento jesuíta, da
iniciativa do Dr. Dimas Bosque ou Bosco (CARVALHO, 1934: 63). A primeira dessas reuniões
contou com a participação do Dr. Garcia de Orta,
«que é um velho já quase decrépito, dos milhores letrados quaa há nestas partes», conforme Fróis Figura 16 - Rua e Casa de Garcia da Orta em Lisboa, tomando como base a ilustração de Augusto
nos dá notícia numa carta datada de Novembro de da Silva Carvalho. In SALGADO, 2015: 150.
1559. Se estes dois médicos marcaram a medicina
goesa, foi no entanto Garcia de Orta uma das maiores glórias da medicina portuguesa e um
dos grandes nomes da história da medicina mundial.
Nascido em 1501 em Castelo de Vide, filho do cristão-novo Fernão de Orta (que ali encontrou refúgio da senha persecutória dos reis de Castela) e de Leonor Gomes, nascida na vila de
Albuquerque, povoação espanhola muito perto da fronteira portuguesa. Estudou medicina
em Salamanca e Alcalá de Henares (CARVALHO, 1934) e em 1530 foi lente de filosofia
natural na Universidade de Coimbra, então sediada em Lisboa. Em 1533 aceitou o convite
de Martim Afonso de Sousa para ser seu médico pessoal; acompanhou, assim, na viagem para
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Goa o então recém-nomeado capitão-mor do mar das Índias, permanecendo aí ao seu serviço durante o período em que Martim Afonso exerceu as funções de Governador das Índias
(1542-1545). Casou em 1541 com Brianda de Solis, senhora de haveres, de quem teve duas
filhas. Quando Martim Afonso de Sousa retornou a Lisboa, Garcia da Orta não partiu com o
seu «amo e amigo». Pelo contrário, fixou-se em Goa, aí desenvolvendo a sua vida profissional.
Além de uma clínica privada, exerceu como médico no Hospital Real e nas prisões de Goa.
Recolheu pacientemente plantas asiáticas durante vinte e oito anos, algumas trazidas de
muito longe por missionários ou aventureiros. Cultivou-as no seu horto de botânico, informando-se junto da população autóctone e de médicos indianos quanto aos seus efeitos, verificando e experimentou a acção das mesmas nas várias situações patológicas que lhe eram apresentadas quer na clínica hospitalar quer na privada. Todo esse conhecimento foi condensado
no livro que o tornaria conhecido em todo o mundo, impresso em Goa em 1563 pelo alemão
João de Endem: Coloquios dos Simples e Drogas he Cousas Medicinais da India…. Fugindo ao
latim vernáculo, utilizado usualmente pelos escritores médicos à época, Garcia da Orta redigiu o seu tratado em português; utilizou a dialéctica grega, visível no diálogo entre dois médicos (ele próprio e um médico imaginário, Dr. Ruano, que caracterizaria como um recém-chegado espanhol) (SERRÃO, 1971: 248-250). Notabilizou-se, inclusivamente, por ter sido o
primeiro a descrever a cólera-asiática (mordexi) e a escrever sobre a medicina oriental (indu).
O Hospital Real do Espírito Santo de Goa, situado perto da casa onde Garcia de Orta
teria vivido e onde ele próprio exerceu clínica, era o mais notável dos nossos hospitais ultramarinos, cujas características denunciariam a intenção de tomar por modelo o Hospital de
Todos-os-Santos.
No Japão, a nossa influência teria incidido quase exclusivamente no âmbito militar e artístico, no primeiro caso, com a introdução das armas de fogo e, no segundo, com a curiosidade que despertamos, expressa nos famosos biombos namban; omite-se assim, em termos
de divulgação entre o grande público, o contributo Português para o avanço da medicina no
Japão do século XVI. Não esqueçamos a actividade desenvolvida pela Companhia de Jesus
no Japão que, por questões tácticas, procuraram também melhorar as condições sociais e
materiais das respectivas populações. Daí a actividade desenvolvida no âmbito da Medicina.
No entanto, a influência exercida neste domínio é um aspecto particular de uma influência
mais vasta, no domínio da língua (com a utilização de cerca de 4.000 palavras portuguesas,
nomeadamente no domínio da medicina (JANEIRA, 1988)); da geografia e da astronomia
(por intermédio dos padres Luis Fróis e Organtino); nas técnicas de navegação; na música e
na pintura; na arquitectura e no urbanismo; na literatura, na língua e na historiografia; na
tipografia; na arte militar; na arte do chá; e na medicina.
Neste campo, a acção de Luís de Almeida foi primordial. Médico e jesuíta, organizou uma
espécie de irmandade de amas que se ocupava de crianças abandonadas num orfanato. Esta iniciativa foi o ponto de arranque para a construção de um hospital que no ano de 1559 já estava
em pleno funcionamento, com doentes internados em secções diferenciadas, caso fossem feridos, ou sofressem de doenças contagiosas, funcionando ainda em regime de consultas externas.
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Segundo refere Akira Kikkawa, médico do Hospital Luís de Almeida, haveria nessa altura cerca
de cem doentes internados e um grande número de doentes externos a receber tratamento.
A grande predominância Portuguesa no comércio com a China (através de Macau), aliadas
ao renome e conhecimentos técnicos de Luís de Almeida deram uma extraordinária relevância ao hospital, o primeiro que nestes moldes se instituiu no Japão, caracterizado também pela
sua polivalência e por ser um importante centro de formação médica, de tal modo que foi na
altura considerado como a escola médica dos «bárbaros do Sul». No ensino ministrado, Luís
de Almeida não se limitou a garantir apenas a manutenção dos cuidados médicos prestados.
Procurou ainda garantir o futuro da instituição, formando também médicos japoneses, o que
se veio a revelar de extrema importância, dada a posterior proibição de os membros da Companhia de Jesus exercerem a medicina e atendendo ainda à própria expulsão dos Portugueses
que mais tarde se seguiu.
Introduzida a medicina europeia no Japão, ela adquiriu rapidamente um grande prestígio
e de tal modo que ao hospital
fundado por Luís de Almeida
chegavam doentes dos mais
diversos pontos do país, mesmo
os mais distantes.
Além do dispensário, o hospital passa a ser constituído por
duas outras secções praticamente independentes:
- Uma para o tratamento de
feridos e doentes curáveis.
- Outra para as doenças contagiosas incuráveis, incluindo
uma leprosaria.
O hospital fornecia alojamento por uma noite para os
doentes externos que morassem longe. Mais tarde, foi construído um novo edifício para
pessoas de qualidade, os «VIPs»
da época, com 16 quartos individuais e um apartamento para
o médico residente, o que constituiu uma inovação. Havia
ainda um pavilhão para as ope- Figura 17 – Pormenores de biombos Namban: detalhes de personagens
rações cirúrgicas.
com óculos, in SALGADO, 2015: 171).
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O Hospital passou a ser constituído por:
1 – Um orfanato
2 – Uma creche
3 – Um hospital em dois edifícios independentes
4 – Três secções: curáveis, incuráveis e leprosaria
5 – Consulta externa
6 – Serviços domiciliários
Com tudo o que acabei de vos descrever, espero ter conseguido fazer uma súmula do que
foi o papel do Hospital Real de Todos-os-Santos na organização centralizadora da assistência
médica no continente europeu e a forma como este funcionou como modelo não apenas para
a construção de hospitais ultramarinos no Brasil, na Índia e no Japão, mas na difusão da assitência médica naquerles territórios.
Não queria deixar de agradecer à Drª Anastásia Salgado a confiança que depositou em
mim, uma vez que tudo o que acabei de vos mostrar é o resultado de muitos anos de investigação por ela efectuada nos Arquivos dos Hospitais Civis de Lisboa. Uma prova de que o
saber e a investigação também é algo que se transmite para que outros continuem.
Bem ajam.
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Quem era efetivamente João da Rocha Pinto,
que teve entre outras funções, o cargo de veador
da Imperatriz D. Leopoldina do Brasil?
Orlando da Rocha Pinto*

Em continuação do número anterior deste boletim, referente ao texto, Olha meu Rocha, vais
levar a proposta à Áustria para o mano Miguel casar com a minha filha.

Com efeito, João da Rocha Pinto é uma daquelas figuras de proa do relacionamento de
D. Pedro, Imperador do Brasil, que merecia ser amplamente estudada pela grande intervenção que teve na sociedade luso-brasileira do seu tempo e que o próprio imperador tanto
apreciava, quer pela sua pessoa em si, por ser “homem muito polido” conforme tivemos oportunidade de apontar na primeira parte deste texto e já publicado no número anterior deste
Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, o qual era também “homem mais cortesão, e
que lhe pode servir de algum conselho”, assim retratado (pág. 405 do Vol. III “Correspondência do 2.º Visconde de Santarém”), quer ainda pelo seu mavioso e impoluto caráter; sobre
este sublime predicado, é de recordar o que o diplomata liberal Luís António de Abreu e Lima
(1787-1871), futuro visconde da Carreira em 1834, conde em 1862 e depois aio e camareiro
mor dos reis D. Pedro V e de D. Luís I, o qual tinha em sua opinião, quando informava a
“Regência na Terceira” em carta redigida na cidade de Londres em 29 de agosto de 1831 e que
vem transcrita nas páginas 479 e 480 da sua “Correspondência Oficial de 1828 a 1835”, edição de 1874, ao relatar naquele preciso momento “que não se ache ao lado de Sua Majestade
Imperial João da Rocha Pinto, único indivíduo que de entre os que cercam aquele senhor,
tem sentimentos de decência e força de carácter para lhe representar o que convém”.
Sobre ele e em linhas muito gerais poder-se-á dizer, como consta nas páginas 1426 e seguintes da parte III do tomo IV do “Anuário da Nobreza de Portugal” do Instituto Português de
Heráldica e soberbamente dirigido por António de Mattos e Silva em edição da “Dislivro
Histórica”, Lisboa, 2006, que nasceu na cidade do Porto, a 2 de julho de 1791 na casa de seus
pais, Tomás da Rocha Pinto e D. Maria Tomásia do Sacramento, situada na rua Nova dos
Ingleses, no então n.º de porta 79, 80 e 81 (atual rua do Infante D. Henrique), freguesia de
S. Nicolau, cuja residência vem mencionada na página 85 da obra “O Porto, Das Luzes ao
Liberalismo” de Francisco Ribeiro da Silva, vindo a lume em março de 2001 pelas Edições
Inapa S. A., Lisboa, como sendo uma das casas, entre outras, mais interessantes e ricas do seu
tempo, informação esta retirada do manuscrito anónimo intitulado “Compêndio Histórico e
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Topográfico da Cidade do Porto” presente na Biblioteca Pública Municipal do Porto, escrito
entre os anos de 1760 a 1804. Foi batizado no dia seis do dito mês e ano, sendo seu padrinho
o Doutor José de Carvalho da Cunha e Silva e madrinha D. Leonarda Maria da Silva (17541825), mulher do capitão e magnata Manuel Velho da Silva (1736-1807), os quais se encontravam moradores na cidade do Rio de Janeiro, tendo por procurador João José de Gouveia
Mourão, este que era tio paterno do neófito, e o referido capitão era seu tio-avô, porquanto
este era irmão de D. Ana Maria do Sacramento (Velho da Silva), sua avó materna, cujo
assento se encontra no livro de batismos da freguesia de S. Nicolau da cidade invicta, o qual
corresponde ao de n.º 18, fólio 141, do Arquivo Distrital do Porto; faleceu João da Rocha
Pinto por suicídio com a idade de 46 anos, 4 meses e 14 dias na cidade de Lisboa, freguesia
de São Paulo, “na sua casa no Páteo do Pimenta onde morava”, como bem observa a nota do
prefácio1 escrito por Raul Brandão à obra de “O Cerco do Porto” do coronel Hugh Owen, a
16 de novembro de 1837, tendo sido sepultado no dia seguinte no cemitério lisboeta dos Prazeres, como menciona seu assento d’óbito, lavrado então pelo padre José da Rocha Martins
Furtado, o qual está patente no livro respetivo, na folha 83, no Arquivo Distrital de Lisboa /
Torre do Tombo, tendo recebido o número de sepultamento 554, como bem nos informou
por escrito a secretaria daquele cemitério.
Bem novo de idade, com pouco mais de quinze
anos vai para Londres, assim consta pelo passaporte
passado em seu nome a 26 de dezembro de 1806,2
a fim de completar o “tirocínio prático mercantil” e
ao mesmo tempo representar seu pai nos prósperos
armazéns e escritório de “Importação-Exportação”
de vinho do Porto naquela cidade, onde conheceu
e convive amiúde com múltiplas individualidades,
designadamente entre outras, com o compositor João
Domingos Bomtempo, que lhe dedica em letra de
forma a “First Grand Symphony”, como assim vem
impresso seu nome no rosto da partitura, editada pela
casa da especialidade em Londres, a bem conhecida
“Clementi, Banger, Collard, Davis & Collard” em
1811 ou 1812, como elucida João Pedro d’Alvarenga
João Domingos Bomtempo dedica “First
no catálogo ao músico, este publicado pelo Instituto Grand Symphony” a João da Rocha Pinto.
da Biblioteca Nacional e do Livro em 1993. Entretanto regressa à sua cidade natal, e aqui no Porto “devido à sua capacidade e experiência,
é eleito para esta cidade em “treze do mês de Dezembro de 1812” seu “Cônsul Deputado
do Reino das Duas Sicílias”, posição transcrita no livro 17 do “Registo Geral”, fls. 236v e
238, patente no Arquivo Histórico Municipal do Porto. Interessante constatar ainda que foi
padrinho de batismo do primeiro filho do doutor José Pereira Menezes, oitavo elemento das
conhecidas reuniões designadas por “Sinédrio” que deu origem depois ao movimento portuense de 24 de agosto de 1820 e futuro 1.º Visconde de Menezes, ao qual foi dado igual
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nome do seu progenitor, nascido a 11 de agosto de 1815, cujo ofício religioso se realizou no
mês seguinte a 6 de setembro na igreja de Santo Ildefonso, e que foi lavrado no seu tempo no
livro dos correspondentes anos de 1813 a 1816 na folha 187, atualmente no Arquivo Distrital do Porto e terá falecido sem sombra de qualquer dúvida ainda criança, pois que em 22 de
março de 1822 o seu primeiro nome é dado a um outro seu irmão, como se observa no livro
de batismos também de Santo Ildefonso (Porto), na folha 275 verso, o qual está no mesmo
arquivo distrital.
Além de se terem conhecido por certo na cidade
londrina, ouve um estreitamento de relações familiares, pois Menezes era cunhado do irmão de João,
Francisco de Paula da Rocha Pinto (1784-1830), este
que como músico amador lhe dedica uma partitura
para piano forte, de que se apresenta o seu rosto, porquanto as respetivas suas mulheres eram irmãs, de apelidos Edwards e Desanges as quais eram naturais da
cidade de Londres, de nome Elisa, a de José Pereira de
Menezes e Isabela, a de Francisco de Paula da Rocha
Pinto, recebidas na cidade de Londres no ano de 1814
pelos seus futuros maridos portugueses, oriundos da
cidade do Porto; a primeira casou em 20 de junho
na paróquia de Saint Georges, Hanover Square e a
segunda descrita, a 13 de maio em Saint Marylebone,
cujos termos se encontram no “London Metropolitan Rosto da partitura escrita por Francisco de
Paula da Rocha Pinto, que a dedica ao seu
Archives”. Curiosamente ambas foram depois madri- futuro cunhado José Pereira de Menezes.
nhas de batismo de seus diretos sobrinhos, por meio
de procuração, designadamente a Isabela, de Luís (futuro 2.º Visconde de Menezes e pintor
romântico consagrado), em 18 de abril de 1817 e a Elisa de sua sobrinha Isabela, filha de
sua irmã de igual nome, em 12 de fevereiro de 1820.3 Depois da morte de seu pai Tomás da
Rocha Pinto, ocorrida na sua residência na então e bem conhecida rua Nova dos Ingleses, a
17 de março de 1815 pelas “nove e um quarto da noite”, hora esta conhecida por um apontamento redigido por seu filho Francisco de Paula, que se encontra em arquivo de família,
considerado no seu tempo um dos treze comerciantes de melhor nota da cidade do Porto,
como a ele se refere um documento existente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo,4 e
devido depois a algumas vicissitudes funestas imperadas por negócios conjunturais e estruturais,5 levaram a firma à insolvência ou bem perto dela. Perante tal calamidade, seus familiares
brasileiros e residentes na cidade do Rio de Janeiro apelam à sua aproximação, o que ele assim
fez, sem se conhecer concretamente bem a data da sua ida, mas sabemos com efeito que terá
zarpado para a terra sul-americana só depois de 5 de novembro de 1817, pois foi procurador
na cidade do Porto de sua irmã “Dona Maria Rita da Rocha Pinto Velho”,6 como assim refere
o assento de batismo realizado na igreja de Santo Ildefonso, daquela cidade, de seu sobrinho
e homónimo João da Rocha Pinto (1817-1888), filho do seu irmão Francisco de Paula e de
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“Dona Isabella”, a qual ainda se encontrava por aquele tempo ainda no Brasil, residente na
cidade do Rio de Janeiro.7
Depois da sua ida, e devidamente estabelecido na capital brasileira na companhia de seus
familiares no bairro da Glória,8 integrou-se assim o futuro veador de S. M. I. Dona Leopoldina
na melhor sociedade, pois que estes seus parentes de apelido “Velho da Silva” além de alguns
pertencerem ao conselho de Sua Majestade eram também dos maiores magnatas da cidade
carioca, armadores e “negociantes de grosso trato” e “da melhor fina-flor” do Rio de Janeiro,
sendo sua tia por afinidade, a qual foi também sua madrinha de batismo por procuração, D.
Leonarda Maria Velho da Silva, até intitulada de “Dama do Paço”, como refere e mostra também o seu retrato,9 Wanderley Pinho em “Salões e Damas do Segundo Reinado”.10 E foi esta
família devidamente apontada ao ser abordado o seiscentista Manuel Gonçalves da Fonseca no
criterioso e monumental trabalho de Carlos G. Rheingantz intitulado de “Primeiras Famílias
do Rio de Janeiro / (Séculos XVI e XVII)”,11 que entre outros nobilitados, consta inclusive que
o seu primo Amaro Velho da Silva (irmão mais novo do falecido marido de D. Maria Rita da
Rocha Pinto) que além de ser fidalgo de “cota d’armas” e dos atributos que vêm mencionados
na carta de brasão,12 foi por despacho do dia 3 de maio de 1819 “Deputado da Real Junta do
Comércio, Agricultura, Fábricas, e Navegação”,13 e depois Barão de Macaé em 12 de outubro
de 1826 sendo mais tarde elevado a Visconde com Grandeza da mesma localidade de Macaé
em 18 de outubro de 1829, e o seu cunhado médico doutorado pela Universidade de Coimbra, Manuel Bernardes Pereira da Veiga casado com D. Matilde Carolina Velho da Silva foi
agraciado com o baronato de Jacutinga, título concedido em 1830,14 bem como um outro seu
cunhado, este casado com D. Mariana Eugénia Alexandrina Velho da Silva, o comendador José
Luís da Mota, que integrou então a recém-criada junta do Banco do Brasil em 1815, tendo
sido seu deputado no ano seguinte, e em 1817, diretor e depois em 1821 passou a ser também
um dos seus principais acionistas,15 cujos antecedentes bancários familiares remontam quando
o príncipe regente D. João, criou pelo decreto de 4 de agosto de 1808 o “Banco do Troco do
Ouro”, que “atendendo à abonação e probidade de Amaro Velho da Silva, negociante desta
praça”, o nomeia “Director do referido Banco”,16 como bem apontou em 1960 Pinto de Aguiar
no seu interessante trabalho sobre “Bancos / No Brasil Colonial / Tentativas de Organização
Bancária em / Portugal e no Brasil até 1808”,17 o qual teve uma efémera duração, pois que o
decreto de 5 de setembro de 1812 mandou extinguir “o banco do troco das barras de ouro”.18
Havia ainda um outro cunhado de Amaro (logo primo também por afinidade de João da Rocha
Pinto), o capitão Manuel Guedes Pinto, casado com sua irmã D. Maria Tomásia Angélica Velho
da Silva, grande negociante de “grosso trato” que, entre outros comércios, estava à cabeça de
uma empresa de traficantes de homens africanos, em que conjuntamente com mais duas, foram
responsáveis por “quase um quinto dos desembarques realizados por esse grupo e por 10% de
todas as expedições negreiras montadas entre 1811 e 1830”, como efetivamente registou o doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, Manolo Florentino.19 Também o ilustre
desembargador Cláudio José Pereira da Costa é cunhado de Amaro Velho da Silva porquanto
tinha casado em 1810 com uma outra das suas irmãs, esta de nome Leonarda Maria Velho da
Silva, logo, portanto, também este era familiar relativamente próximo de João da Rocha Pinto.
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Assim, com efeito, observamos que João da Rocha Pinto, sem dúvida que pelos seus méritos mas concomitantemente por ser de família distinta e de certo modo da confiança do
regime, é colocado por “Despacho” em “Administrador da Alfândega da Repartição do Mar”,
cuja notícia saiu na “Gazeta do Rio de Janeiro” de 19 de julho de 182020 e perto de dois anos
depois, na mesma gazeta carioca, agora de 4 de maio de 1822, aponta que obteve o lugar de
selador na mesma alfândega, então vago pela morte de quem o detinha; mais tarde, e a nível
de nota de rodapé, poderemos salientar que recebe as serventias vitalícias quer de “Selador da
Alfândega” em 19 de novembro de 1825 como a de “Administrador da Alfândega da Repartição do Mar”, esta em 31 de janeiro de 1826, cujos diplomas estão presentes no Arquivo
Nacional do Rio de Janeiro, ambos no Códice 137, respetivamente no vol.32, fl. 40, 40v e
vol.70, fl.39 e 39v.
No mês seguinte, após ter sido iniciado como selador de alfândega, a 2 de junho de 1822,
encontramo-lo em reunião participativa, assim como o seu primo Amaro Velho da Silva no
meio de tantos ilustres membros, ambos fazendo parte do processo de iniciação do recém-criado e efémero “Apostolado da Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz”, cujos seus
estatutos indicam que todos os associados estavam dispostos a “defender por todos os meios a
integridade, categoria e independência do Brasil”, sendo o então príncipe D. Pedro eleito na
sessão seguinte de “Arconte-Rei” e José Bonifácio, “Cônsul”.21 Ainda nesse mês, a 17 de junho
de 1822, com a finalidade específica de elaborar um movimento de intervenção para a “Independência do Brasil”,22 foi recriado o maçónico “Grande Oriente Brasílico ou do Brasil” com
as suas respetivas lojas distribuídas e assim designadas: “Comércio e Artes” (que já existia e
que era agora reerguida), “Esperança de Niterói” e “União e Tranquilidade”, todas dependentes da “Grande Loja”, onde se encontrava a sua “Alta Administração” cujo Grão-Mestre escolhido foi José Bonifácio de Andrada e Silva e os restantes cargos foram entregues aos diversos
elementos participativos, mormente: Delegado Grão-Mestre, Marechal Joaquim de Oliveira
Alvarez; 1.º Grande Vigilante, Joaquim Gonçalves Ledo; 2.º Grande Vigilante, Capitão João
Mendes Viana; Grande Orador, Cónego Januário da Cunha Barbosa; Grande Secretário,
Capitão Manuel José de Oliveira; Grande Chanceler, Francisco das Chagas Ribeiro; Promotor Fiscal, Coronel Francisco Luiz Pereira da Nóbrega; Grande Cobridor, João da Rocha
(Pinto) e Grande Experto, Joaquim José de Carvalho, como bem elucida José Castellani;23 no
entanto, e tudo parece indicar que o primeiro passo se bem que ainda não oficial dos maçons
foi o celebérrimo “Fico” de D. Pedro, em 9 de janeiro de 1822, cujo autor indigitado parece
ter sido José Clemente Pereira “o qual representou uma desobediência aos decretos 124 e 125
emanados pelas cortes gerais portuguesas e que exigiam o imediato retorno do príncipe a Portugal e, praticamente, a reversão do Brasil à sua condição colonial” tendo sido aquele “Fico”
a pedra de toque para que D. Pedro se iniciasse ritualmente na loja “Comércio e Artes”,
tomando o nome de “Guatimozim” ao receber o grau de “Mestre” no mês de agosto de 1822.
Como se viu, João da Rocha Pinto tinha as funções de “Grande Cobridor”, que era uma
das funções maçónicas talvez de maior importância e de confiança, pois estava encarregado
de vigiar a segurança interna e externa durante os “trabalhos”, tendo dois “cobridores” para
aquele efeito, que em conjunto o auxiliavam, como ensina Joaquim Gervásio de Figueiredo24
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e que o historiador e professor universitário doutor Hélio Vianna ainda a respeito da maçonaria, escreveu um interessante texto25 motivado pelo “Livro de Juramentos Maçónicos” que
encontrou na “Biblioteca Imperial”, onde menciona vários nomes de indivíduos com os seus
cargos, referindo que para aquele lugar, “João da Rocha Pinto foi Eleito Secreto”. E julgamos
que terão sido estes dois elementos preponderantes para efetivação de uma grande e futura
amizade que se estabeleceu e se cimentou entre os dois, por partilharem as ditas “sociedades
secretas” como apresentado, além de ser pessoa distinta que falava fluentemente a língua
inglesa, como se compreenderá, depois de tantos anos que esteve na capital britânica à testa
da casa comercial de seu pai e que muito provavelmente o comprovou, quando o embaixador britânico Sir Charles Stuart esteve no Rio de Janeiro em julho de 1825 a reconhecer a
Independência do Brasil, o qual teve, assim consta, com D. Pedro vários encontros à porta
fechada e que Rocha Pinto lhe poderá ter servido de intérprete, mostrando toda a sua destreza intelectual e só assim se poderá entender que quatro meses passados seja nomeado para
um lugar bem próximo de D. Pedro, de “Guarda Roupa da Imperial Câmara” e que no ano
seguinte seja indicado para ir à Áustria trazer D. Miguel ao Brasil, conforme já se reportou
no boletim anterior; além de tudo mais era “homem mui polido” como o próprio D. Pedro
escreveu a seu irmão D. Miguel em carta datada do Rio de Janeiro em 24 de outubro de
1826,26 e era também personagem de “muito boas maneiras”, como de certo modo sugere e
incrementa o ilustre Doutor Pedro Soares Martinez,27 fatores conjuntos que foram, de certo
modo, essenciais na aproximação do futuro imperador D. Pedro para com o seu áulico João
da Rocha Pinto; por certo existirá um outro elemento mais a ter em conta a fortalecer esse
companheirismo, pois que ambos eram melómanos convictos. Em cartório familiar existem
ainda algumas partituras pertencentes a João da Rocha Pinto, em que uma tem a sua rubrica.
Depois do célebre “Grito do Ipiranga”
dado a 7 de setembro de 1822, José Bonifácio sendo nomeado Ministro de Estado
aproveita o seu cargo para perseguir os
seus antigos companheiros maçons, acusando-os de “quererem mudar a forma de
governo monárquico pelo republicano,
pelo menos os mais significativos, aqueles
que pudessem sombrear o seu caminho
político”, como bem observou o historiador brasileiro A. Tenório d’Albuquerque.28
Desta forma, a 30 de outubro de 1822 José Livro de partitura musical com a rubrica: “De J R Pinto”.
Bonifácio de Andrada e Silva inicia o processo jurídico, continuado em 4 de novembro seguinte, contra catorze dos seus mais importantes opositores que eram concretamente, o brigadeiro Domingos Alves Branco Moniz Barreto, João da Rocha Pinto, Luiz Manuel Alves de Azevedo, Tomás José Tinoco d’Almeida,
José Joaquim Gouveia, Joaquim Valério Tavares, João Soares Lisboa, os quais foram imediatamente postos em reclusão, apesar da enorme diligência feita pelo Dr. Joaquim Gaspar
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de Almeida que advogou os processados, infelizmente sem levar a melhor; e deram-se por
ausentes uns tantos outros perseguidos, pois ainda conseguiram passar as fronteiras brasileiras.29 E aqueles referidos sete elementos foram logo presos conforme sublinhado e recolhidos
à fortaleza de Santa Cruz, tendo sido depois separados, sendo cada grupo removido para as
fortalezas das ilhas das Cobras e da Conceição.
Em Portugal, o “Diário do Governo” de 15 de maio de 1823, dava aos seus leitores uma
notícia muito superficial, sem entrar em factos concretos nem em grandes pormenores aos
seus leitores metropolitanos, referindo somente que João da Rocha Pinto e o brigadeiro
Domingos Moniz Barreto bem como outros, se encontravam encarcerados (genericamente)
na fortaleza de Santa Cruz. Sabemos efetivamente que estes dois estiveram detidos na fortaleza da Ilha das Cobras e que ainda lá permaneciam, muito provavelmente no dia 2 de junho
de 1823, quando foi lida uma sua petição dirigida ao “Soberano Congresso” que não era
mais que a Assembleia Constituinte, na qual pediam para que essa mesma fosse distribuída
a todos os membros, onde afirmavam que se encontravam presos depois de uma devassa
instalada por ordem de José Bonifácio e solicitavam apoio dos congressistas que criticavam
aquele expediente, sendo a dita petição registada no “Diário da Assembleia Constituinte”
na sessão daquele dia de 2 de junho, conforme consta no soberbo trabalho do doutor em
História Social, Vantuil Pereira.30 O que se sabe verdadeiramente é que os catorze cidadãos
pronunciados na devassa rotulada de “Bonifácia”, foram depois “Julgados Innocentes” por
falta de provas, exceto João Soares Lisboa condenado a “dez anos de prisão segura e em cem
mil reis para as despezas da Relação” e isto porque ficou provado a “ter uma conduta mais criminosa, travando amizade e correspondência com outras pessoas conhecidamente contrárias
ao sistema do Império Brasileiro”, cuja sentença foi proclamada em 5 de julho de 1823 no
então “Tribunal Supremo da Suplicação da Corte do Rio de Janeiro”.31 Interessante verificar
“a talhe de foice” como se costuma dizer, que cinco anos mais tarde, dois destes elementos
que tinham sido apontados por José Bonifácio de Andrada e Silva de subversivos e de republicanos vinham agora destacados no jornal político e literário de “A Aurora Fluminense” de
24 de setembro de 1828, em que informava os seus leitores em “notícias correntes” que o Sr.
Joaquim Gonçalves Ledo e Sr. João da Rocha Pinto tinham sido nomeados, respetivamente:
“Deputado da Junta do Comércio” e “Conselheiro da Fazenda”.
Todavia aquele acontecimento não terá dissipado o estreitamento de relações de amizade
entre o Imperador e João da Rocha Pinto pois que em 19 de novembro de 1825, é nomeado
Guarda-Roupa da Imperial Câmara, e nesta nova função, sabe-se que acompanhou em fevereiro de 1826 Suas Majestades Imperiais e a pequena D. Maria da Glória na viagem marítima
à cidade da Baía na velha nau “D. Pedro”, cuja escritora de origem alemã, Dr.ª Gertrude
Schultz Steigleder nos elucida esse facto no seu precioso livrinho editado em 198232 com o
título de “Imperatriz / Sob um Véu de Lágrimas”. De facto e concretamente apresenta nele,
na respetiva página 134, a lista das individualidades que receberam convite de partir com os
Imperadores (D. Pedro e Dona Leopoldina), esclarecendo que era “pouca gente, sim, todos
fidalgos do melhor estofo”. Com efeito, João já o era desde que seu pai Tomás da Rocha
Pinto e seus três irmãos, Tomás, Francisco e José foram nobilitados em “Fidalgo Cavaleiro”
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pelo alvará de 17 de maio de 1815.33 Em 12 de
outubro de 1826 é Rocha Pinto nomeado veador
da Imperatriz, cuja carta patente se encontra em
arquivo de família, da qual apresentamos cópia e
que o “Diário Fluminense” n.º 89, de 16 desse
mês e ano o indicava aos seus leitores.34
Depois de ter regressado da sua espinhosa missão na Europa, conforme relatado na primeira
parte deste texto, editado no número anterior
deste boletim, em que o periódico contemporâneo
“Diário Fluminense” de 26 de outubro de 1827
noticia que “aportou no Rio de Janeiro no anterior dia 23”; conseguimos descortinar ainda que
pelo mês de dezembro desse ano de 1827, foi dado
como testemunha presencial no “Inventário de
Bens de Partilha” pelo falecimento de sua tia por
Carta de nomeação de João da Rocha Pinto como
afinidade em segundo grau e madrinha de batismo veador da Imperatriz D. Leopoldina.
por procuração, como aliás já relatado, D. Leonarda Maria Velho da Silva, que tinha deixado este mundo no dia 8 de outubro de 1825;35 e
apesar da sua malograda viagem à Áustria, continua a ter a enorme estima, afeição e confiança
do Imperador, sendo-lhe atribuídos depois os seguintes cargos: Superintendente das Imperiais
Fazendas e Quintas, 1828;36 Conselheiro de Capa e Espada do Conselho da Fazenda, a 30 de
setembro de 1828,37 que se apresenta a reprodução da despesa feita, datada de 10 de outubro desse ano; Gentil Homem da Imperial Câmara, cuja
carta de nomeação se conserva em arquivo de família,
datada de 7 de junho de 1829 e que se publica; Camareiro-Mor, 1829, e nestas funções recebe, a 19 de outubro
de 1829 a futura imperatriz do Brasil, D. Amélia de Leuchtenberg;38 Estribeiro-Mor do Imperador, 10 de julho
de 1830.39 Foi-lhe ainda dado o título de Marquês de
Santa Cruz, que não aceitou, como se lê num documento
existente no cartório familiar.
Aceitou contudo, o Hábito e a Comenda da Ordem
de Cristo em 3 e 4 de abril de 1826, que saldou em
emolumentos com a importância de 32$000 réis, cujo
recibo ainda se encontra no cartório familiar e aqui se
apresenta sua cópia e depois, em 17 de outubro de 1829
foi agraciado com a Comenda da Ordem da Rosa,40 que
não recusou.
Depois de grandes e pérfidas intrigas saídas em certos
Documento relacionado com a despesa das
vespertinos do Rio de Janeiro, caso por exemplo, o que
cartas de Conselheiro da Fazenda.
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transpareceu no jornal “Aurora Fluminense”41 de
Evaristo Ferreira da Veiga que venenosamente
comentava: “Pode porventura acreditar-se que
um Francisco Gomes, um Rocha Pinto decidam os destinos do Brasil!” o que tudo leva a
crer que terá sido o início do rastilho para depois
se desenvolver uma onda de protesto contra os
dois válidos portugueses, como bem apontou
o Professor Catedrático da História do Brasil da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Doutor
Hélio Viana (1908-1972) no seu notável trabalho sobre “D. Pedro I / e D. Pedro II / acréscimos às suas biografias”,42 onde se dizia sistematicamente também noutros vespertinos, que
os dois íntimos do Imperador, Gomes da Silva e
Rocha Pinto também eram adeptos da recoloniJoão da Rocha Pinto, Gentil Homem da Câmara de
zação por parte de Portugal (como se isso fosse Sua Majestade, O Imperador D. Pedro I.
possível!) e por estes falsos pretextos, o marquês
de Barbacena (n. Minas Gerais,1772 - f. Rio de Janeiro,1842), então recém-ministro, aproveita a ocasião e impõe ao Imperador que eles se retirem do Brasil, condição básica para que
forme governo, que D. Pedro I acedeu a custo e com muita mágoa, como é referido por certos
historiadores. Todavia, segundo uma personagem portuguesa contemporânea dos acontecimentos e que esteve no Rio de Janeiro entre os anos de 1828 a fins de 1833, o escritor e jornalista José Maria Sousa Monteiro (1810-1871),
autor da “História de Portugal, desde o Reinado da Senhora D. Maria primeira, até à Convenção de Évora Monte”, no volume IV (edição
de 1838 e única), nas páginas 139 e 140 refere
a situação ligeiramente diferente e sinopticamente, na medida em que foram eles próprios,
perante a conturbada situação motivada pelos
jornais e pelo referido marquês, a corroborar
e a apoiar a sua própria saída do Brasil. Apresenta efetivamente que “o conselheiro Francisco
Gomes da Silva e falecido43 commendador João
da Rocha Pinto, contra os quaes começarão a
desencadear-se os jornaes e a Tribuna com tal
virulência, exigindo a sua remoção de junto do
Imperador, que elles se dicidirão a aconselhal-o
Recibo referente aos emolumentos do Hábito e que os sacrificasse às exigências dos descontentes, pois não querião que a sua presença fosse
Comenda da Ordem de Cristo.
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a pedra d’escandalo, o muro de bronze que separasse os dous Poderes, de cuja harmonia
depende todo o systema Constitucional. O Imperador ao princípio recusou, mas instado por
eles, teve a fraqueza de ceder, mandou-os para a Europa” antes contudo, referimos nós, que a
João da Rocha Pinto por decreto de 22 de abril de 1830 (“com rubrica de Sua Magestade o
Imperador. (e do) Marquez de Caravellas.”) o autorizar e dar-lhe permissão como seu “Gentil
Homem da sua Imperial Camara” a organizar em Londres uma “Companhia para os trabalhos de mineração na Província de Minas Gerais ou na de Goyaz”,44 de que não temos mais
qualquer notícia relacionada ao assunto.
E em 25 de abril de 1830 embarca Rocha Pinto para o continente europeu no paquete
inglês “Swallow”, na companhia de Francisco Gomes da Silva (1791-1852), ambos fiéis servidores da Casa Imperial, tendo-lhes sido proposto que exercessem respetivamente funções
de Encarregados de Negócios do Brasil nos reinos da Suécia e Nápoles, que ambos rejeitaram
pelos motivos de falta de conhecimentos da função; no entanto, apesar de tudo, foram na
qualidade de secretários do imperador, “com o propósito de tratar dos negócios privados de
D. Pedro no Velho Mundo”,45 o que foi depois fator essencial para D. Pedro, quando este
regressa a Portugal para lutar pelas pretensões de sua filha, futura rainha D. Maria II.
A saída do Brasil para a Europa dos dois válidos do Imperador, não passou despercebida
a certa imprensa internacional que citaram a situação. Temos informação por exemplo, da
“Gaceta de Madrid” de 6 de julho, que ao abordarem notícias de Portugal apontaram esse
facto, bem como alguns periódicos alemães de diversas localidades que também salientaram
o acontecimento, caso do “Allgemeine Zeitung Munchen” de 8 de maio e “Regensburger
Zeitung Freitag” de 9 de julho.
Depois de estabelecidos na Europa era constante receberem notícias redigidas pelo próprio imperador do Brasil, sinal de grande amizade e carinho, mesmo de alguma intimidade.
Existem referências de algumas dessas cartas na obra intitulada “História dos Fundadores
do Império do Brasil”46 do historiador brasileiro Octávio Tarquínio de Sousa (1889-1959),
sobretudo no tomo III e IV, estes relacionados com a vida de D. Pedro. É o caso por exemplo,
as que se encontram na página 868 e seguinte do citado volume IV, em que D. Pedro escreve
a Rocha Pinto encomendando “cocheiros em Lisboa e um picador na Inglaterra”, que com
a devida vénia transcrevemos a continuação do texto do excelso escritor, referindo que “com
grande solicitude, aconselhando-o a divertir-se, ao mesmo tempo que lhe contava um terrível
temporal que assustara o Rio de Janeiro durante quatro dias, temporal de todos os diabos, em
virtude do qual se tinham perdido dentro do porto quatro embarcações”.
Com efeito, através da correspondência patente ao tempo no Arquivo do Castelo d’Eu,
e analisada por Octávio Tarquínio de Sousa, quer Francisco Gomes da Silva como João da
Rocha Pinto “eram na verdade”, como o historiador apresenta “os amigos do peito, tratados
com um apreço que poucas pessoas mereciam, e bem se sente que D. Pedro se esmerava em
demonstrar-lhes que não variava da antiga afeição. Amigos íntimos, conhecia-lhes os segredos de alcova e gostava de referi-los, como neste pós-escrito de carta a Rocha: Parabéns de já
estar em Londres Santo Amaro et relíquia, não sei se me explico bem: mas entende-me, não
é assim? Parece-me ouvi-lo dizer- metade bastava”. De seguida, aproveita o historiador brasi-
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leiro para informar os seus leitores, que era uma “alusão a um caso amoroso de Rocha com a
marquesa de Santo Amaro”.47
Na Europa, designadamente na Inglaterra e França fizeram aqueles dois “brasileiros adotivos” um magnífico trabalho, acompanhados por alguns dos liberais portugueses. É também
dessa opinião o esclarecido membro da Academia das Ciências de Lisboa e do Instituto de
Coimbra, Marques Gomes (1853-1931), onde na sua interessante obra intitulada “Luctas
Caseiras / Portugal / de 1834 a 1851”48 refere em conformidade com outros historiadores,
onde na página 128 (numeração romana) deste seu labor, diz perentoriamente que “D. Pedro,
pouco depois da sua chegada a França, dirige-se a Londres onde foi quase exclusivamente
rodeado por João da Rocha Pinto, Francisco Gomes da Silva e Luís António de Abreu e Lima,
os quais tiveram toda a preponderância e domínio nos seus conselhos públicos e privados”.
Com efeito, talvez mesmo antes da chegada do ex-imperador brasileiro à Europa, e por
notícias que iam recebendo, foram paulatinamente construindo um excelente campo diplomático e de secretariado realizado pelo dois áulicos para D. Pedro e sua causa, onde a própria “Regência da Terceira” na pessoa de Mouzinho d’Albuquerque relatava para Abreu e
Lima esse facto, salientando os “bons serviços prestados por João da Rocha Pinto e Francisco
Gomes da Silva”,49 inteiramente corroborados também pelas inúmeras epístolas relacionadas
com a situação, sobretudo as que se constatam no primeiro volume dos “Documentos para a
História Contemporânea / José da Silva Carvalho / e / O Seu Tempo”.50
Curiosamente e a propósito, João da Rocha Pinto usava o seu monograma no papel da sua
correspondência, de que apresentamos dois deles.
Observa-se em boas das verdades que se encontrava
sempre bem próximo do antigo imperador do Brasil,
como bem recorda Oliveira Martins51 ao referir quando
D. Pedro ia a Paris e se hospedava “no hotel da rua
Courcelles, onde recebia visitas e dava audiências (…),
ladeavam-no os seus fiéis brasileiros, Rocha-Pinto, e
Rezende”; aliás ele era presença constante, e sempre próximo da futura rainha D. Maria II e da sua 2.ª mulher
D. Amélia, sendo inclusive uma das dezoito testemunhas
do nascimento da princesa D. Maria Amélia, conforme
indica a sua assinatura no termo respetivo, datado de
Paris, 1 de dezembro de 1831.52 Mais tarde, já em Portugal também se observa a sua aproximação à mulher e filha
de D. Pedro, assim informa a primeira página do jornal
“Chronica Constitucional de Lisboa” de 13 de dezembro
de 1833, referindo que na véspera foram “acompanhadas
dos Camaristas Breyner e Rocha Pinto à Quinta e Palácio
de Belém”, encontrando-se ausente D. Pedro pois tinha
Dois monogramas ampliados de João da saído nessa manhã para Vila Nova da Rainha “em direção
ao exército”, como noticia o mesmo jornal.
Rocha Pinto localizados em papel de carta.
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Facto bem curioso, é que meses antes de ter sido testemunha daquele nascimento real,
encontramo-lo na cidade de Londres no funeral do escritor e jornalista Joaquim Ferreira
de Freitas, célebre autor do periódico “Padre Amaro”, que se publicou até 1826 e depois o
“Appendice ao Padre Amaro” imprimido até 1830,53 onde no “Dicionário Bibliográfico Português”54 se nota a relação próxima de Freitas com os dois secretários de D. Pedro, pois lhes
solicita quando se encontrava muito doente que “procurem haver o pagamento da pensão
vitalícia” que lhe foi atribuída pelo governo do Brasil, a fim de pagar aos seus credores.55
Certos escritores recentemente omitiram, vá se lá saber porquê, o nome de João da Rocha
Pinto em textos subordinados àquele período, o que logo forçosamente alteram a verdade da
História, como foi o caso do professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do
Porto, Eugénio (Francisco) dos Santos56, ao apontar sem qualquer rigor histórico o válido, que
foi veador da imperatriz D. Leopoldina, no seu trabalho intitulado “D. Pedro IV / Liberdade,
Paixões, Honra” que foi à estampa em 2006 pelo “Círculo de Leitores”; com efeito e lamentavelmente se observa na página 151 sua incúria, sem ter averiguado da sua exatidão, onde
se nota a total ausência factual da verdade, bem como de total ponderação no seu contexto
ao afirmar que “os homens da inteira confiança do imperador (D. Pedro) controlavam-lhe
os passos e tinham nomes conhecidos: João Carlota ou João da Rocha Pinto, Plácido António Pereira de Abreu e Francisco Gomes da Silva. Homens de baixa extração social, excepto
o último, galgaram o cursus honorum com a maior rapidez e dispunham-se a satisfazer todos
os desejos e caprichos de seu amo, complicando a vida à Imperatriz”. Ora acontece que esta
trapalhada parece ter sido retirada dum livro similar ao de “As Maluquices do Imperador” de
Paulo Setúbal (1893-1937), cuja 4.ª edição data de 1935, proveniente de uma casa da cidade
de São Paulo conhecida por “Companhia Editora Nacional” ou de um outro denominado
por “A Corte no Brasil” cujo seu autor foi A. C. D’Araújo Guimarães, o qual veio a lume pela
primeira vez em 1936, em “Edição da Livraria do Globo” de Porto Alegre.
Sabe-se, na verdade, que João Carlota e João da Rocha Pinto são duas pessoas completamente distintas, bastava somente observar um “Anuário do Rio de Janeiro” da época, tal como
o fizemos com o relacionado ao do ano de 1827 e que foi também à estampa na “Revista do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro”, volume 300, julho-setembro-1973, o que torna
mais acessível a sua consulta, onde na página 155 apresenta João Carlota como criado “particular efectivo” da “Mordomia - Mor” e João da Rocha Pinto encontra-se referenciado na
página 152, como um dos “Veadores de SS AA II”, informando os seus leitores que se encontra
naquele momento em França. Aliás, o indivíduo João Carlota tinha por último o nome de Ferreira, como bem informa a historiadora francesa Denyse Dalbian no seu excelente e ponderado
livro “Dom Pedro / Empereur Du Brésil / Roi de Portugal / (1798-1834)” publicado em 1959
pela parisiense “Libraire Plon”, onde na página 82 da edição referida, apresenta curiosamente
até as duas personagens mesmo juntas, uma a seguir à outra, salientando efetivamente que:
“João da Rocha Pinto, homme cultivé, fils d’un riche commerçant de Porto, João Carlota
Ferreira, inspecteur des écuries impériales”. E o mais interessante nisto tudo é que ambos até
foram a bordo do navio “D. João VI”, quando João da Rocha Pinto em 1 de novembro de
1826 zarpou em direção à Europa a fim de acompanhar depois o infante D. Miguel da Áustria
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ao Brasil; entre a numerosa comitiva encontrava-se também João Carlota Ferreira sob as suas
ordens, como se observa na larga notícia vinda no “Diário Fluminense” de 3 de novembro
desse ano, e o mesmo jornal no ano seguinte, a 26 de outubro de 1827 dá aos seus leitores o
apontamento do regresso da mesma nau, que chegou à cidade do Rio de Janeiro no dia 23
passado, depois de cinquenta e oito dias de viagem, referindo textualmente que “transporta
o Ex.mo viador João da Rocha Pinto, o moço de câmara Paulo Martins de Almeida, o moço
particular João Carlota e outros criados que forão na dita para Brest”.
De facto, João da Rocha Pinto não era nada como o que pretendeu demonstrar o professor
catedrático Eugénio Santos no seu livro sobre “D. Pedro IV”. Bastará observar dois depoimentos de ilustres personagens que o conheceram pessoalmente na própria época e que aludem sobre o veador em causa, para nos inteirarmos da realidade em si.
Nos apontamentos do barão de Georg Heinrich Von Lowenstern (1786-1856) que foi
embaixador da Dinamarca no Brasil de 1827 a 1829, publicados na criteriosa e insuspeita
“Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro”,57 refere que em 2 de dezembro de
1827 ao visitar pela primeira vez o palácio imperial no Rio de Janeiro foi apresentado a Rocha
Pinto, que recentemente havia retornado da sua missão extraordinária em Viena, de onde
deveria ter trazido o infante Dom Miguel, o que como é sabido, não logrou êxito. Relatava
o diplomata, que “é um homem fino, agradável, cheio de vida”. O outro considerando, este
narrado por Sá da Bandeira (1795-1876) pelo fim do ano de 1828 quando esteve no Rio
de Janeiro, e que vem escrito no seu “Diário da Guerra Civil”,58 no qual se nota em duas
ou três passagens que se falavam com verdadeira e em absoluta sintonia e cordialidade onde
expressava que “Rocha Pinto disse que havia conhecido meu irmão Estevão”, este que foi efetivamente o tal oficial da marinha que se tinha suicidado, já em águas europeias, atirando-se
borda fora da nau “D. João VI”, quando esta ia do Brasil para o porto de Brest, no norte de
França, sob a chefia do veador João da Rocha Pinto, conforme relatado na primeira parte
deste texto; outro do seu apontamento, que transcrevemos integralmente, noticia que João
da Rocha Pinto lhe tinha dito que “quando veio a nova da morte de D. João VI, o Imperador
mudara quatro vezes sobre se ficaria com ou abdicaria a Coroa (sic) e que dizendo a alguém
que a coroa de Portugal era uma coroa de espinhos, este lhe respondera: pois ponha-a Vossa
Majestade por cima da outra que logo não picará”.
Com efeito, quer Rocha Pinto como Gomes da Silva foram conselheiros de D. Pedro, por
vezes de absoluta e enorme subtileza. Neste contexto, curiosamente faz conta disso o historiador português Simão José da Luz Soriano (1805-1891) ao relatar a “Vida / do / Marquez
de Sá da Bandeira”,59 onde no tomo I, página 253, aponta que foram propriamente eles que
efetivamente conseguiram que o imperador tomasse a resolução “a seu cargo de se pôr à frente
da causa de sua filha, auxiliados nisto” também “pela imperatriz D. Amélia, segunda esposa
de D. Pedro”.
A estreita amizade de João da Rocha Pinto terminou inevitavelmente, quando o cognominado “Rei-Soldado” deixou para sempre este mundo em 24 de setembro de 1834, fruto de
terrível maleita, a tuberculose, que o vinha minando desde o final do ano transato, se bem que
se tenha deslocado tempos antes, com algumas hipóteses de melhoras, às Caldas da Rainha no
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dia 18 de agosto, por isso a este propósito Rocha Pinto ao escrever ao marquês de Resende em
carta datada desse dia, lhe transmitia com alguma fé: “permitta Deus que nosso Amo colha os
benefícios que todos lhe dezejamos”, assim divulga o professor Joaquim Veríssimo Serrão no
volume oitavo da sua História de Portugal (Editorial Verbo 1986).
De observar com interesse a personagem histórica de João da Rocha Pinto inserido em
outros trabalhos, designadamente no de âmbito teatral na peça “O Imperador Galante”,60 do
historiador e teatrólogo brasileiro Raimundo Magalhães Júnior (1907-1981), que foi também jornalista e biógrafo e que pertenceu à Academia Brasileira de Teatro, o qual nos legou
de igual índole “Carlota Joaquina” e “Vila Rica”. Foi com efeito, uma magnífica “comédia
de fundo histórico em três atos”, acompanhada por catorze quadros, que segundo a sua apresentação no próprio volume “abrange acontecimentos desenrolados no espaço de doze anos,
desde a sessão do Conselho de Estado, a 2 de Setembro de 1822, no Rio de Janeiro, até a
morte de D. Pedro, em Queluz, Portugal, a 24 de Setembro de 1834”, sendo de destacar as
personagens históricas, além da de Rocha Pinto como referido, também a de D. Pedro, D.
Leopoldina, marquesa de Santos, José Bonifácio, D. Maria da Glória, Gomes da Silva, Gonçalves Ledo, duque da Terceira, a qual foi à cena no Teatro Dulcina (rua Alcindo Guanabara,
17/21, Rio de Janeiro) em 1953, com numeroso elenco de artistas.61
Depois do decesso de João da Rocha Pinto, o seu sobrinho Hugo Owen (1825-1891) filho
da sua irmã Maria Rita e do coronel Hugh Owen, ao se nobilitar como barão da Torre de
Pero Palha, não se esqueceu de elevar os serviços prestados por seu tio materno ao primeiro
Imperador do Brasil e à sua filha, a rainha D. Maria II de Portugal, em requerimento lavrado
pelo seu punho, a 30 de maio de 1866, cujo título foi fixado por uma vida, pelo decreto de
1 de agosto de 1866, estando os termos originais presentes no Arquivo da Torre do Tombo.62
Para se compreender bem o contexto social do veador de D. Leopoldina, forçoso será
conhecer bem os seus progenitores, que para isso damos alguns sucintos apontamentos, devidamente comprovados. Filho de Tomás da Rocha Pinto (1748-1815), cuja paternidade deste
se deve a João de Gouveia Mourão e a D. Maria da Conceição (da Rocha Pinto),63 e de sua
mãe D. Maria Tomásia do Sacramento (1761-1800), esta descendente da família Velho da
Silva por parte de sua mãe e Dias de Figueiredo pela de seu pai.
João da Rocha Pinto é o sexto filho do rico comerciante “de grosso trato” e dos maiores
exportadores de vinho do Porto para Inglaterra, desde o “Aviso de 14 de Dezembro de 1792”
que o habilitava a “legítimo exportador de vinhos”, cujos seus armazéns se encontravam
“junto ao desembarque na praia de Vila Nova”;64 além de proprietário de diversos prédios e
quintas foi ainda armador de naves de grande calado, que faziam sistemáticas viagens transatlânticas, entre Portugal e o Brasil.65
Sobre seu pai Tomás da Rocha Pinto (1748-1815), de seus filhos e de alguns dos seus
netos apresenta a “Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira” excelentes entradas, se
bem que curtas, nas páginas 857 e 858, relacionadas à família “Rocha Pinto”, no respetivo tomo 25, cujos pequenos textos foram retirados de “Os Apontamentos Biográficos da
Família Rocha Pinto” escritos por Costa Leão, então publicados na revista “Arquivo Nacional”.66 Foi ainda lembrado o pai de João, Tomás da Rocha Pinto por Ana Sílvia Albuquer-
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que de Oliveira Nunes na sua prova de doutoramento sobre “Municipalismo e Sociedade
do Porto, de Pombal às Invasões Francesas”,67 onde lhe conferiu algumas palavras significativas na página 235 e seguinte, não só a ele mas também a seu tio e padrinho de batismo
de igual nome (1713-1774) que foi almotacé em 1761 na Câmara Municipal do Porto e
outras funções houve não expostas no dito livro, como a de capitão e “Familiar do Santo
Ofício” em 2 de dezembro de 1748, e lhe ter sido passada mais tarde “Carta de Brazão
d’Armas” em 17 de outubro de 1764,68 e ao filho deste, logo seu primo em primeiro grau,
Manuel Tomás de Figueiredo da Rocha Pinto (1753-1801) do qual também se encontram
no dito livro certas informações interessantes. No que concerne propriamente ao pai do
veador, apresenta a ilustre académica que em 1778 foi eleito almotacé (inspetor camarário
de pesos e medidas, que fixava o preço dos géneros) do município do Porto, e mais tarde em
18 de março de 1802, nomeado cônsul deputado da nação Sarda (Sardenha) para a mesma
cidade e depois, já em plena ocupação francesa é eleito para Tesoureiro da Câmara da
Cidade do Porto, que solicitou para que fosse “aliviado do cargo”, como assim se expressou
Tomás da Rocha Pinto, o que se veio a concretizar, conforme consta no documento datado
de 5 de março de 1808, presente no Arquivo Histórico Municipal do Porto e publicado no
dito volume, página 236. A este propósito, refere a prezada doutora Ana Sílvia Nunes que
“esta tomada de atitude que podemos interpretar como Não querendo servir os franceses, está
plenamente de acordo com a atuação patriótica que lhe valerá em 1815 a mercê concedida
pelo Rei D. João VI”, do foro de fidalgo da casa real para ele e para os filhos Tomás, João,
José e Francisco de Paula, como esclarece ainda a ilustre investigadora no seu livro, salientando e bem que o “alvará de foro de fidalgo” foi dado com assinatura real no Rio de Janeiro
e depois registado, referimos nós, num alfarrábio próprio para este efeito, também presente
no referido Arquivo Histórico Municipal do Porto.69
Ainda antes de ter sido agraciado com aquele foro em 1815, já lhe tinha sido atribuída a
comenda da ordem de Cristo a 13 de maio de 1913, precisamente pelo mesmo ato “de zelo e
patriotismo” com que foi mais tarde nobilitado.
Será interessante focar que depois de viúvo, Tomás da Rocha Pinto volta a casar na sua
residência da rua Nova dos Ingleses no último dia do ano de 1803 com D. Ana Maria
Tomásia, mulher do referido seu primo, Manuel Tomás, este falecido em 1 de dezembro de
1801 na sua quinta localizada na freguesia de Requião (São Silvestre) do concelho de Vial
Nova de Famalicão, a qual era filha de D. Josefa Margarida de São José e Sousa e de Manuel
de Sousa Pires, que por sinal também se encontra descrito no volume da tese de doutoramento de Ana Sílvia, bem como o seu filho Joaquim, irmão desta D. Ana Maria Tomásia,
porque ambos tiveram o cargo de tesoureiro da edilidade do Porto, em datas diferentes,
designadamente o pai em 1783-85 e o filho em 1802-03; faleceu D. Ana Maria Tomásia
no fim da segunda década do século XIX, no preciso dia 2 de dezembro de 1828, data da
abertura do seu testamento,70 que nos transmite a informação de não ter tido descendência
de ambos os casamentos. Talvez por isso mesmo, na falta de filhos diretos, tenha acarinhado
um seu sobrinho, de nome João Batista Moreira (1798-1868), levando-o a morar em casa
do seu segundo marido. Foi ele, depois o futuro barão de Moreira71 e dele se conhece parte
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da sua vida pois lhe fizera o seu “Esboço Biographico” José Feliciano de Castilho Barreto
e Noronha (n. Lisboa, 1810 - f. R. de J. 1879), o qual foi publicado no Rio de Janeiro em
1862 e que apresenta concretamente na página 9 parte da sua ligação familiar ao referir que
depois ter estado algum tempo em França e na Inglaterra, regressa “ao Porto, e sob a poderosa proteção de parentes mui considerados” onde o “seu tio por afinidade, o comendador72
Tomás da Rocha Pinto chefe da primeira casa comercial do Porto, em riqueza, vulto e crédito, quis que o sobrinho de sua mulher D. (Ana) Maria Tomásia de Figueiredo (da) Rocha
Pinto fizesse o tirocínio prático mercantil sob os seus olhos, e o tratou com desvelo de um
pai”; realmente o dito escritor José Feliciano de Castilho não estava de forma alguma a exagerar com respeito à casa comercial de seu “tio por afinidade”, pois que existe no Arquivo
Nacional da Torre do Tombo um interessante documento do seu tempo relacionado com
a sua posição comercial,73 onde foi incluído, como já referido nas primeiras páginas deste
texto, numa lista de treze nomes considerados como sendo dos “Comerciantes de melhor
nota da cidade do Porto”.
Sem sombra de qualquer dúvida que era um dos mais conceituados comerciantes da
invicta cidade, pois que até o Padre Agostinho Rebelo da Costa o cita na sua magnífica
“Descrição Topográfica e Histórica da Cidade do Porto”, onde na página 104 da tiragem
do ano de 1789, a propósito da “igreja de S. Nicolau ser das mais ricas de todas por causa
do grande número de comerciantes que dela são fregueses e se desvelam em desempenhar
as suas funções com a mais plausível magnificência”, elucidando depois o Padre Agostinho
que um deles é “Thomaz da Rocha Pinto, Cavaleiro professo na Ordem de Cristo, e um dos
principais Comerciantes desta Praça”, que em “21 de dezembro de 1785 à sua custa e com
maior despesa foi depositado o corpo de São Vicente, Mártir”, que o tinha mandado conduzir de Roma, cuja fotografia está patente no texto assinado por Souza Viterbo intitulado
“Relíquias de Santos”,74 acontecimento este depois sublinhado entre outros historiadores de
grande craveira, quando aludiram o município portuense.75 Em relação a Tomás da Rocha
Pinto ter tido aquela nobilitação, como indicou o Padre Rebelo da Costa, poder-se-á esclarecer que tal habilitação e o seu processo à dita ordem está presente no Arquivo Nacional
da Torre do Tombo,76 com carta de provisão da tença de 12$000 do “Hábito da ordem de
Cristo de 29 de Abril de 1780”.
O Pai do veador foi também tesoureiro e depositário geral da “Mitra e Juízo Eclesiástico do
Bispado do Porto”77 corria o ano de 1799, bem como ainda nesse ano inicia também a carreira de “Sargento-Mor dos Coutos da Mitra do Porto”, pelo “Decreto Conselho de Guerra”
em carta com a rubrica real de “Mafra a sete de Novembro de 1799”78 e depois outorgado no
mês seguinte, a 16 de dezembro do dito ano de 1799.79
Tanto o pai como a mãe do veador João da Rocha Pinto foram admitidos em 12 de abril
de 1800 na Venerável Irmandade de Nossa Senhora do Terço e Caridade da cidade do Porto,
conforme reza o seu “livro 1.º de entradas de Irmãos”,80 que em esmola D. Maria Tomásia
do Sacramento, “actual Enfermeira Mor do Nosso Hospital, nos deixou em seu testamento
50$000 réis” como consta no “Livro do Secretário António Jorge de Araújo Guimarães anno
de 1799 para 1800”.81
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Ambos foram ainda irmãos da Ordem Terceira de São Francisco da mesma cidade do Porto,
cuja entrada se deu no mesmo dia, a 29 de janeiro de 1777; ele, Tomás da Rocha Pinto através de um processo de agregação, pois já era irmão da mesma Ordem no Rio de Janeiro e ela,
D. Maria Tomásia do Sacramento, também de igual sentido, porquanto era irmã professa da
Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, daquela cidade.82 Aqui, na Ordem Terceira de
São Francisco, foi irmão mesário por diversos anos bem como seu ministro, nas anuidades da
década de oitenta, de 1783 a 1785 e da de noventa, de 1794 até 1798, sem qualquer interrupção.83 Interessante constatar que no livro “Silva de História e Arte” de A. de Magalhães
Basto,84 menciona nas páginas 28 a 31, Tomás da Rocha Pinto nestas funções de “Ministro”
em 1796, no capítulo IV relacionado a “Duas Imagens de Machado de Castro”, as quais consistiam em “S. Domingos e S. Francisco” em que lhes foram mandados colocar a cada um, os
seus “resplendores de prata, com os meios cravados de pedras encarnadas executados à direcção do Ir. Minº o Sr. Tomás da Rocha Pinto”.
E para terminar esta sinóptica biografia dos pais do veador, transmitir que foram depositados,
infelizmente cada um para seu lado, ela D. Maria Tomásia do Sacramento da Rocha Pinto falecida a 11 de abril de 1800 e sepultada no dia seguinte a 12 de abril, não como apresenta o seu
assento d’óbito que consta erradamente que foi no Convento de São Francisco, mas sim na igreja
dos Clérigos, como assim refere o livro dos irmãos finados existente na Venerável Ordem Terceira
de São Francisco; e o seu marido, Tomás da Rocha Pinto, cujo decesso aconteceu a 17 de março
de 1815, foi seu corpo colocado em “um carneiro ou sepultura do convento de São Francisco”,
como formula e bem o seu registo d’óbito,85 hoje local denominado por “catacumbas”.
Teve o dito casal sete filhos, designadamente:
1- Reverendo padre Tomás da Rocha Pinto (1779-1846). Chantre da Sé do Porto e presidente da irmandade dos Clérigos. Foi sepultado na Igreja dos Clérigo, Porto, em carneiro
destinado aos presidentes.
2 - Francisco de Paula da Rocha Pinto (1784-1830), intendente das reais cavalariças do rei
D. João VI, que na ausência do marquês de Loulé, era o seu estribeiro-mor. Foi sepultado no
convento da Ordem Terceira da cidade de Lisboa.
3 - Vicente da Rocha Pinto, (1786-1794). Jaz sepultado na igreja de S. Nicolau, Porto.
4 - Reverendo padre José da Rocha Pinto (1788-1843) que teve o cargo de tesoureiro-mor
da Sé do Porto e foi como seu irmão, presidente da irmandade dos Clérigos e cónego reitor
da Ordem da Santíssima Trindade da cidade do Porto em 1841/1842. Apesar de ter sido presidente da irmandade dos Clérigos, foi sepultado no Claustro da Catedral da Sé Porto.
5 - D. Maria Rita da Rocha Pinto, (1790 -1858) a qual casou em primeiras núpcias com
seu primo, nascido na cidade do Rio de Janeiro, conselheiro e fidalgo de cota d’armas Manuel
Velho da Silva (1783-1813) falecido precocemente, e em segundo tálamo, com o conhecido
coronel britânico Hugh Owen, (1784-1860), da guerra peninsular. Foi depositada no cemitério da Lapa, Porto.
6 - João da Rocha Pinto, veador da imperatriz D. Leopoldina, (1791-1837). Sepultado no
cemitério dos Prazeres, Lisboa.
7 - D. Tereza da Rocha Pinto, (1794-1795). Sepultada na Igreja de S. Nicolau, Porto.
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Notas:
1

Conforme consta na pág. 33 - 2.ª Ed., Editores Renascença Portuguesa - Porto, s/d.

2

Presente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, M.N.E., Livro 365, fl.229, 1.º assento.

Cujos termos se encontram nos livros respetivos da paróquia de Santo Ildefonso da cidade do Porto, atualmente
presentes no seu arquivo distrital.
3

4

No maço 641 relacionado ao Ministério do Reino.

Como por exemplo George Sandeman, antigo sócio londrino, de que existem duas cartas ou circulares datadas
respetivamente de agosto de 1805 e de abril de 1809, as quais mencionam essa participação associativa nas páginas
35 e 36 do excelente trabalho histórico de Ned Halley relacionado ao livro “Two Hundred Years of Port and Sherry”,
editado por The House of Sandeman (1990), e depois se ter estabelecido por sua conta na cidade do Porto em 1814,
exportando individualmente o seu produto, como mais tarde, três ou quatro colheitas desastrosas na região do Douro, depois do ano de 1815, em que grandes “Firmas” se afastaram, deixando de adquirir o produto aos agricultores,
o que não aconteceu com a casa denominada de “Rocha Pinto & Filhos” e outras, que as levou depois à insolvência,
como nota e bem o magistral artigo de Paul Duguid intitulado de “O Render da guarda. Firmas britânicas no comércio do vinho do Porto de 1777 a 1840”, inserido nas páginas 218 a 279 do volume 4 da “História do Douro e do
Vinho do Porto”, com a coordenação de Gaspar Martins Pereira, Edições Afrontamento, novembro 2010.

5

6
Então viúva de seu primo, conselheiro Manuel Velho da Silva, n. R. de J. 1783 - f. Idem, 1813; fidalgo de cota
d’armas, cujo brasão foi outorgado por D. João, príncipe regente, no Rio de Janeiro a 28 de janeiro de 1813 e vem
reproduzido na estampa IX do “Catálogo de Iconografia, Coleção Alberto Lamego” com “Introdução, Organização,
Bibliografia, Catalogação e Índices, de Júlio Caio Velloso”, publicado pelo Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, 2002.

Regressa mais tarde a Portugal, onde casa por procuração a 7 de dezembro de 1820 com o famigerado coronel
britânico Hugh Owen, ele que na ocasião se encontrava a residir na cidade de Lisboa e ela então “moradora na sua
Quinta de Villar do Paraíso, freguesia de Sam Pedro de Villar do Paraíso, Comarca da Feira, Bispado do Porto”, como
elucida e bem o assento da folha 4, do livro de casamentos da freguesia de São Paulo (C-5) existente no Arquivo
Distrital de Lisboa / Torre do Tombo, e não como equivocadamente vem reportado em diversas obras, caso por
exemplo no prefácio de Raúl Brandão de “O Cerco do Porto / Contado por uma Testemunha / O Coronel Owen”,
nota 1, pág. 13, 2.ª Ed. s/d, Editores Renascença Portuguesa - Porto), que informa que casaram na cidade do Porto
a 20 de dezembro desse ano de 1820.

7

Como bem apontou Alberto Rangel (1871-1945) em “Marginados / Anotações às Cartas de D. Pedro I a D.
Domitila”, pág. 275, da anotação 168, Rio de Janeiro, Ed. Conselho Federal de Cultura e Arquivo Nacional, 1974,
onde relatou que nesse bairro carioca moravam várias personalidades de importância, das quais João da Rocha Pinto.

8

Que ao tempo pertenceu à coleção de um dos ramos familiares dos Velho da Silva, os Motta Maia, cujo conde de
igual título, era médico e amigo dedicado de D. Pedro II.

9

Vem o retrato de D. Leonarda publicado num conjunto de fotografias entre as páginas 32 e 33 na obra dita, que
veio a lume pela “Livraria Martins Editora S.A.”, 4.ª edição, São Paulo, 1970.

10

11
Nas respetivas páginas 312 e 313 do Tomo II (F-M), cuja obra que foi à estampa em 1967 pela “Livraria Brasiliana
Editôra / Rio de Janeiro”.

Que vêm reproduzidas só as duas primeiras folhas da carta de brasão d’armas, atribuídas por D. João, príncipe
regente, a Amaro Velho da Silva, sem apresentar o desenho do brasão, passada “em Rio de Janeiro, 28 de janeiro
de 1813”, nas respetivas páginas 36 e 37 do volume “Arquivo Nacional / 150 Anos / Visão Histórica”, da Editora
Index, R. de J., 1988; apresenta na sua primeira folha “BRAZAM / de /ARMAS / do / CONSILHEIRO / AMARO
/ VELHO DA SILVA / Cavalleiro Proffeço / e Commendador na Ordem / de CHRISTO, FIDALGO / Cavalleiro
de Minha Caza Real / Tenente Coronel de Milícias / desta Corte.
12
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13
Como apresenta a “Relação dos despachos publicados na corte no Faustíssimo Dia 3 de maio de 1819 do Baptismo
da Sereníssima Senhora Princeza da Beira” na primeira (n.º 1) “Gazeta Extraordinária do Rio de Janeiro” de 6 de
maio de 1819.
14
Foi camarista e médico do Paço Imperial, sendo o título de Barão de Jacutinga concedido pelo 1.º Imperador do
Brasil, a 17 de outubro de 1830.
15
Assim relata Afonso Arinos de Melo Franco em “A História do Banco do Brasil - Primeira Fase, 1808 / 1835”,
vindo ao público em 1947 pelo “Instituto de Economia da Associação Comercial de São Paulo e da Federação do
Comércio do Estado de São Paulo”.
16

Faleceu em 1811 e era o tio paterno do visconde de Macaé, Amaro Velho da Silva.

Nas respetivas páginas 109 e 110, dado à estampa pela intervenção do “Sindicato dos Estabelecimentos Bancários
no Estado da Bahia”.

17

Como bem aponta em 1992 Eugénio Vergara Caffarelli, na página 411 de “As Moedas do Brasil / Desde o Reino
Unido: 1818 - 1992”, São Paulo, 1992.

18

No seu bem conseguido trabalho, que lhe serviu de base à sua tese de doutoramento e que obteve o “Prémio Arquivo Nacional de Pesquisa de 1993” intitulado “Em Costas Negras / Uma História do Tráfico de Escravos entre a África
e o Rio de Janeiro”, onde na pág. 191 salienta o assunto, editado pela “Companhia das Letras”, São Paulo, 1997.

19

20
Para o efeito, João da Rocha Pinto solicita dispensa de habilitações, cuja petição foi devidamente registada no seu
tempo e está presente no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, códice 15, volume 8.
21
Disso faz referência o advogado e historiador Gustava Barroso (1888 -1957) na sua “História Secreta do Brasil”,
2.º Vol., pág. 117, anotação 94, (reedição, “Coleção Comemorativa do Centenário de Gustavo Barroso, 1991).

Era inevitável. Desde 1808 que na américa latina se vinha incentivando a independência das colónias espanholas.
O México tornou-se independente no ano anterior, em 1821, já para não contar com os estados já soberanos que
faziam fronteira com o Brasil; Venezuela em 1810; Paraguai em 1811; a Argentina 1816; e se bem que um pouco
mais distante, o Chile em 1818. Com a ida para o Brasil em 1808 de D. João, Príncipe Regente e respetiva corte,
a América Portuguesa tornou-se cabeça do Império, na qual se criaram e fomentaram desde logo um sem número
de instituições que até então não existiam, de ordem económica, militar, cultural, científica, etc., cuja prosperidade
parecia insuficiente. Pedia-se liberdade onde circulavam as ideias da revolução dos Estados Unidos e da dos vizinhos
que se emancipavam, de modo que a população nascida brasileira ambicionava a sua legítima autonomia, cada vez
mais contra os reinóis. A fim de travar essa franca possibilidade, a legação portuguesa no Congresso de Viena, que
decorreu entre 11 de novembro de 1814 e 9 de junho de 1815, onde se estabelecia e discutia as novas condições
políticas europeias, recebe o conselho e a interessante sugestão do príncipe Talleyrand (1754-1838) então ministro
francês, para o Brasil ser elevado à categoria do Reino Unido aos de Portugal e Algarves, aliás como já existia com
a Grã-Bretanha e Irlanda, com o intuito a que “se estreitasse por todos os meios possíveis o nexo entre Portugal e
o Brasil, devendo este país, para lisonjear os seus povos, para destruir a ideia de Colónia que tanto lhes desagrada,
receber o título de Reino”, assim recomendava a dita legação ao Príncipe Regente, cuja ideia foi bem aceite, de
modo que a 16 de dezembro de 1815, D. João assina uma carta de lei elevando “o Estado do Brasil à categoria
e graduação de Reino Unido aos de Portugal e Algarves, de maneira a formarem um só corpo político”, como
apresenta o ilustre catedrático e historiador Hélio Vianna na sua “História do Brasil” (Edições Melhoramento, São
Paulo, s/d.), ficando assim a ser conhecido por Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves; dora avante parecia que
estava atenuada a sujeição colonial e o monopólio metropolitano que até então fora votado; e no ano seguinte, novo
elemento concorre para maior ligação, pois que a heráldica nacional se modifica pela carta de lei de 13 de maio de
1816, onde se expressa uma nova identidade para o Reino Unido, nas suas Armas. Apesar desta nova situação, meramente burocrática, o clima existente em quase todo o Brasil ainda se mantinha bem tenso em algumas capitanias,
mesmo com algumas vilas sublevadas, sobretudo aquelas na zona de Pernambuco, onde através da sua cidade do
Recife se chega a declarar a sua separação do Reino Unido, proclamando em 1817 a República, que terminou com
forte repressão e condenações à morte.

22
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23
Na sua “História do Grande Oriente do Brasil / A Maçonaria na História do Brasil”, Gráfica e Editora do Grande
Oriente do Brasil, Brasília, 1993.
24

No seu “Dicionário de Maçonaria”, “Editora Pensamento”, São Paulo, Brasil,1970.

25

Na “Revista Brasileira de Cultura” de “Abril/Junho -1971”.

A qual vem citada por Octávio Tarquínio de Sousa na pág. 706 do volume III, tomo II da “História dos Fundadores do Império do Brasil”, cuja obra foi à estampa em 1957 pela “Livraria José Olympio Editôra / Rio de Janeiro”.

26

27

Na sua “História Diplomática de Portugal”, pág. 450, anotação 76, “Edições Almedina. SA”, Coimbra, 2010.

28

Em “José Bonifácio / O Falso Patriarca”, publicada pela “Gráfica Editora Aurora”, Rio de Janeiro, 1970.

Foram eles: o Conselheiro José Clemente Pereira, General Luiz Pereira da Nóbrega (de Sousa Coutinho), Cónego Januário da Cunha Barbosa, Padre António João Lessa, Pedro José da Costa Barros, João Fernandes Lopes
e Joaquim Gonçalves Ledo, antigo aluno da universidade de Coimbra que exercia então a profissão de jornalista
e redator do “Reverbero”, o qual, logo a seguir a estes acontecimentos publica na “Gazeta do Rio” n.º 134 de 7
de novembro de 1822, em espaço próprio reservado a “Avisos”, onde informava que nesta “gazeta se distribuía
gratuitamente aos Senhores Assinantes huma Representação” indicando nela que tinha feito “subir à Augusta
Presença de SMI, pedindo um Ministro” que não era mais que um advogado para que o pudesse defender.
Com efeito os tempos estavam difíceis para todos eles e muito em particular para o ausentado Joaquim Gonçalves
Ledo (1781-1847), como se constata nove dias depois de ter apresentado aos leitores da “Gazeta do Rio” aquela
exposição, que por certo seria uma reclamação feita em termos justos e persuasivos, mas que não teve qualquer
efeito pois na de n.º 138 de 16 de novembro, novamente no espaço reservado a “Avisos” anunciava sua mulher
D. Ana Carolina de Araújo Ledo, “procuradora de seu marido Joaquim Gonçalves Ledo, que por sua ordem se
ausenta(va) do Brasil” para Buenos Aires, tendo necessidade de “vender a casa e chácara de sua residência, (…)
cocheiras, jardim e todos os cómodos”, a fim de ter condições de poder sobreviver fora do espaço brasileiro, como
se depreenderá.

29

30
Intitulado: “Petições: liberdades civis e políticas na consolidação dos direitos do cidadão no Império do Brasil
(1822-1831)”, cujo estudo está integrado no livro “Brasileiros e Cidadãos / modernidade política 1822-1930” organizado por Gladys Sabina Ribeiro e vindo a lume pela “Alameda Casa Editorial”, São Paulo, 2008, que é uma versão
resumida da sua tese de doutoramento na Universidade Federal Fluminense, em 2008.
31

Conforme consta na edição vinda a lume em 1824, dos prelos da “Typ. De Silva Porto, e C.ª” do Rio de Janeiro.

32

Que foi à estampa na “Poeco-Assessoria Editorial S/C Limitada”, São Paulo.

No “Diccionário Aristocrático / que Contém / Todos os Alvarás de Foros de Fidalgos da Casa Real, / Médicos,
Reposteiros / e Porteiros da Real Câmara, Títulos e Cartas do Conselho; / Fiel Extrato dos Livros do Registo das
Mercês / Existentes / No Archivo Público do Rio de Janeiro; / Desde 1808 até Septembro de 1822 / Offerecido ao
seu Amigo / Inocêncio Francisco da Silva / Por A. R. S. B. F. / Lisboa, 1867”; as iniciais de autor apresentadas no
livro, são do historiador e genealogista Visconde de Sanches de Baêna; recentemente, em 2002, o “Centro de Estudos
de História da Família da Universidade Moderna do Porto, fez a sua impressão fac-similada, somente com o título
de “Dicionário Aristocrático”.

33

34
Na sua primeira página, entre outros eleitos “viadores”, ao apresentar a completa “Relação dos Despachos publicados nesta Corte pela Mordomia Mor, no faustíssimo dia 12 de Outubro de 1826, Anniversario Natalício de S. M. o
Imperador, e do de Sua Gloriosa Acclamação”.

Presente o seu “Inventário de Bens de Partilhas” no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Coleção Inventários,
Maço 433 n.º 8373; fl. 112, onde se encontra a referência a João da Rocha Pinto.
35

36
José Tengarrinha que recolheu, anotou e prefaciou o “Diário da Guerra Civil (1826-1832)” de Sá da Bandeira,
Seara Nova, 1975, apresenta em anotação na pág. 121 do vol. I, que pelo fim do ano de 1828, “João da Rocha Pinto
desempenhava então o cargo de superintendente das Imperiais Fazendas e Quintas”.
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In: Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Códice 137, vol.73, fls.29 e 29v; um outro texto apresenta que foi a 10 de
outubro, designadamente em a “Chronologia do pessoal que nos diversos tempos compoz o tribunal da Conselho da
Fazenda”, pág. 180, Tomo XX (ano 1858) da “Revista do Instituto Histórico e Geográphico Brasileiro”.

37

38
A historiadora Sylvia Lacerda Martins de Almeida no seu livro “Uma Filha de D. Pedro I / Dona Maria Amélia”,
Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1973, apresenta na pág. 24 que João da Rocha Pinto fez parte da comitiva
de receção à futura imperatriz D. Amélia, como camareiro-mor.

O cargo é apontado na “Relação dos Despachos publicados na Corte por diversas Repartições, a 10 de Julho, Faustíssimo Dia do Augusto nome de S.M., a Imperatriz”, localizado na pág. 66 de “O Campeão Brazileiro. Periódico
Mensal, Político, Histórico e Literário”, Bahia, 1830.

39

Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Códice 14; vol. 8; fl.6 e que consta do seguinte teor: “Querendo Honrar e
Distinguir ao Gentil Homem da minha Imperial Camara, João da Rocha Pinto por sua lealdade e bons serviços: Hei
por bem fazer-lhe Merçê de o Nomear Comendador da Ordem da Rosa. Palácio do Rio de Janeiro em desasete de
outubro de mil oitocentos e vinte e nove, oitavo da Independência do Império = com a rubrica de Sua majestade o
Imperador = José Clemente Pereira.

40

41

Exemplar n.º 395 de 4 de outubro de 1829.

Na respetiva pág. 87 do referido volume, da “coleção brasiliana” n.º 330, “Companhia Editora Nacional”, São
Paulo, 1966.

42

43
Quando foi lançada a edição do IV volume em 1838, João da Rocha Pinto já não se encontrava entre os vivos, pois
tinha falecido no ano anterior, conforme relatado a 16 de novembro de 1837 (Arquivo Distrital de Lisboa, freguesia
de S. Paulo, Liv. O-5, fl. 83).

Como bem apresenta a “Parte Primeira” da “Colleção das Leis / do / Império do Brazil / de / 1830”, editado no
Rio de Janeiro em 1876, pela “Typographia Nacional”.

44

Assim apontou Neill Macaulay em “Dom Pedro I / A Luta pela Liberdade no / Brasil e em Portugal / 1798-1834”,
tradução de André Villalobos, Editora Record, Rio de Janeiro, 1993.

45

46
Obra em 10 volumes, publicados no Rio de Janeiro nos anos de 1957 e 1958, pela “Livraria José Olympio
Editora”.

Pelo texto se depreende que a senhora seria um pouco nutrida e segundo o “Anuário Genealógico Brasileiro-Titulares do Império”, letra l a z, página 356, chamava-se Maria Benedita Papança, que era a segunda esposa do
aristocrata José Egídio Alvares de Almeida, este nascido em Santo Amaro (Bahia) em 1767 e que viria a falecer no
Rio de Janeiro em 1832.

47

48

Tomo I e único, edição da Imprensa Nacional, Lisboa,1894.

Carta datada: “Palácio do Governo em Angra, 22 de Dezembro de 1830”, transcrita nas pág. 260 a 263 da “Correspondência Oficial de Luiz António de Abreu e Lima actualmente Conde da Carreira com o Duque de Palmela /
Regência da Terceira e Governo do Porto de 1828 a 1835”, Lallemant Frères, Typ. Lisboa, 1874.

49

50

Compilação anotada por António Viana, Imprensa Nacional, Lisboa, 1891.

51

Na página 232, do tomo I, “Portugal Contemporâneo”, 5.ª Ed. Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 1919.

Como transmite a página 1010 da obra e tomo referido de Octávio Tarquínio de Sousa; a nível de nota de rodapé, poderemos afirmar que faleceu a filha mais nova de D. Pedro, D. Maria Amélia, na ilha da Madeira, vítima de
tuberculose a 4 de fevereiro de 1854.

52

Segundo informação, tomo décimo segundo (quinto do suplemento) do “Dicionário Bibliográfico Português”,
Imprensa Nacional, Lisboa, 1884.

53

54

Idem, págs. 36 e 37.
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O seu falecimento ocorreu a 20 de julho de 1831 na Inglaterra, “sendo enterrado no cemitério da capella catholica
de Moorfields” cujo funeral “foi feito à custa de uma subscrição, em que figuram os nomes de D. Pedro, Rocha Pinto,
Gomes da Silva, Lima, Francisco Wanzeller, Custódio Pereira de Carvalho, José Nunes Vizeu e João de Carvalhal”,
segundo o referido “Dicionário”, tomo 12, pág. 37.

55

56
Nascido em 8 de março de 1937 na freg. de São Jorge, St.ª M.ª da Feira, Aveiro, cuja sua prova de doutoramento
se baseia em “O Oratório no Norte de Portugal (1673-1834), Contribuição para o Estudo da História Religiosa e
Social” apresentada em outubro de 1977 na Faculdade de Letras do Porto.

Com tradução de Lavínia da Fonseca e “anotações históricas ao diário”, entre as páginas 156 a 190 no Volume
299, de abril - junho, 1973.

57

58

Com “recolha, notas e prefácio de José Tengarrinha”, Seara Nova, 1975.

59

Obra que veio a lume em 1887 pela lisboeta “Typographia da Viúva Sousa Neves”.

60

Publicada pela “Livraria Editora Zélio Valverde S. A.”, Rio de Janeiro, 1946.

Eram eles: Dulcina de Matos, Odilon de Azevedo, Eugenia Levy, Jorge Dinis, Conchita de Morais, Átila de
Morais, Dary Reis, Cirene Tostes, Roque da Cunha, etc., como assim bem nos informa o crítico teatral Renato
Viera de Melo em “O Jornal” de 5 de agosto desse ano. Mais tarde esta peça de Raimundo Magalhães Júnior foi
totalmente integrada entre as páginas 42 a 74 na “Revista de Teatro” n.º 388, mês de julho e agosto de 1972, edição
SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, cuja sede estava sediada na Avenida Almirante Barroso, 97 - 3.º,
Rio de Janeiro.

61

Maço 1481/decreto 1866; quer a “Resenha das Famílias Titulares e Grandes de Portugal” de Albano da Silveira
Pinto como a “Nobreza de Portugal” de Afonso Eduardo Martins Zuquete apresentam erradamente o dia da nobilitação como sendo a 12.

62

Recebidos a 20 de junho de 1740 na igreja de São Nicolau, Porto, onde apresenta que ela é filha legítima de João
da Rocha Pinto e de sua mulher Tereza Pereira. Arquivo Distrital do Porto, cota: PPRT 13 / Liv. 31, fls.174.

63

64

Como apresenta a página 35 da obra citada de Francisco Ribeiro da Silva, “O Porto, Das Luzes ao Liberalismo”.

Designadamente: o navio “Lusitania”, em sociedade com os familiares de sua mulher, Amaro e Manuel Velho
da Silva, residentes no Rio de Janeiro, conforme refere a página 305 de “Anais da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro”, 1938, volume LX, publicado no Rio de Janeiro, 1940; a galera “Nossa Senhora da Alegria”, em conjunto
com outros três sócios: Francisco Machado Peixoto, Francisco José Ribeiro da Rocha e José Álvares da Cunha Rosa,
como constam no atestado passado em “Lisboa 2 de abril de 1807”, presente no Arquivo Histórico Ultramarino
com o n.º 17773 em “Documentos Manuscritos Avulsos da Capitania de Pernambuco”, Catálogo III (1798-1825),
Editora Universidade UFPE - Universidade Federal de Pernambuco, 2006; o bergantim “Desejada Paz”, este que foi
salientado no livro “Oporto Old and New” de Charles Sellers, London, 1899, na página 190 e 191 pelos motivos
de ter sido apressado pelos franceses e resgatado pelos ingleses, quando da cidade brasileira de Santos regressava a
Portugal em 1812 e o bergantim “Estrela do Norte”, cujo original do seu passaporte se encontra presente no “Arquivo Histórico Ultramarino” e fez parte com o n.º 255 do catálogo na “Exposição Histórica, Comemorativa do 1V
Centenário da Fundação de São Paulo, 1554-1954”, realizada em Lisboa no Palácio Galveias, no dito ano de 1954,
sendo superiormente organizado o evento pelo doutor Alberto Iria.
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Desde o n.º 571 de 16 de dezembro de 1942 ao n.º 573 de 30 de dezembro desse ano, cujo seu diretor inicial, em
1932, foi Rocha Martins, sucedendo-lhe depois pelo fim dessa década de trinta, Gomes Monteiro, que continuou
na direção até ao seu termo.
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Coedição, Grupo de Estudos de História da Viticultura Duriense e do Vinho do Porto (GEHVID) / Instituto de
Genealogia e Heráldica da Universidade Lusófona do Porto (IGH-ULP), 2.ª edição, Porto, 2010.
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Como foi ainda dos primeiros acionistas do fomento pombalino, designadamente das Companhias de “Grão
Pará e Maranhão” e de “Pernambuco e Paraíba”, bem como em 12 de dezembro de 1756 da “Agricultura das Vinhas
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do Alto Douro”, citado por Jorge (Borges) de Macedo em “A Situação Económica no Tempo de Pombal / Alguns
Aspectos”, Livraria Portugália, Porto, 1951.
Tivemos o ensejo de publicar integralmente o “Livro Próprio da Câmara Municipal do Porto para os Registos de
Alvarás de Foros Fidalgos e outros de Importância Significativa para os seus Munícipes. Sua completa relação entre
os anos de 1789 a 1822”, o qual veio no n.º 5, Ano 5, 2010, da Revista Lusófona de Genealogia e Heráldica da
Universidade Lusófona do Porto.
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Presente no Arquivo Histórico Municipal do Porto.

Título concedido por D. Pedro V, pelo decreto de 11 de novembro de 1855; in: “Nobreza de Portugal”, Lisboa,
1961, Vol. III, pág. 36.
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Comendador da Ordem de Cristo, Rio de Janeiro, 13 de maio de 1813.
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Conforme já salientado, no respetivo “Maço 641 - Ministério do Reino”.
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Publicado na página 19 e seguinte da revista “O Tripeiro” (Série I, Ano I) n.º 20 de 10 de janeiro de 1909.
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É o caso da “História da Cidade do Porto”, Portucalense Editora, Porto, 1965, Vol. III, pág.156.
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Letra T, Maço 5, Processo1.

No artigo de José Manuel Tadim, intitulado “Obras e Artistas no Concelho da Maia do Século XVIII (Subsídios
para o seu estudo), Revista de Ciências Históricas, Universidade Portucalense, Vol. I, Porto, 1986, pág. 293.
77
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Arquivo Nacional da Torre do Tombo, “Maço 158, n.º 53”.

Como consta na página 310 do volume primeiro e único de “As Ordenanças e as Milícias em Portugal” de Nuno
Borrego.
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Com os n.ºs respetivos 5080 e 5081.

Cujos livros se encontram presentes no cartório da Irmandade da Nossa Senhora do Terço e Caridade, localizado
na Travessa Cimo de Vila, Porto.
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82
Informação prestada pelo seu provedor M. Passos Rodrigo, Rua da Bolsa, 80, 4050-116 Porto, em carta datada
de Porto, 11 de julho de 2013.
83

Idem.
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Acabado de imprimir a 9 de junho de 1945 e editado pela portuense “Livraria Progredior de Manuel Pereira & C.ª”.

85

Arquivo Distrital do Porto, freguesia de São Nicolau, (Porto), fls. 114v e 115.

OBSERVAÇÃO: A Iconografia apresentada pertence ao cartório familiar do signatário do presente texto.

*
Orlando Victor Brito da Rocha Pinto, entre outras agremiações nacionais e internacionais é sócio efetivo da Sociedade de Geografia de Lisboa e da Associação da Nobreza Histórica de Portugal.
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O apogeu do modernismo em Cassiano Branco: 1928-1939
Paulo Jorge dos Mártires Batista (AML/CML)

Cassiano Branco no Arquivo Municipal de Lisboa
O Arquivo Municipal de Lisboa (AML) tem à sua responsabilidade informação de valor incalculável para o estudo da arquitetura portuguesa. Entre outros exemplos, destaca-se a documentação
de Cassiano Branco, Francisco Keil do Amaral, Ruy Jervis d’Athouguia e José Luís Monteiro, que
se afirmam como fundos documentais independentes no quadro de classificação do AML, complementados com os processos de obras particulares dos projetos de arquitetura correspondentes.
O Fundo Cassiano Branco é constituído por 13.437 documentos, de que uma parte substancial,
9.350, são recortes e revistas1 que este arquiteto acumulou ao longo da sua vida. Encontra-se acondicionado em 109 pastas, 10 rolos e 52 caixas, de acordo com as características de cada documento.
Em termos de suportes esta documentação apresenta-se em negativo de gelatina e prata em vidro,
negativo de gelatina e prata em nitrato de celulose, prova em papel de revelação baritado ou sem
barita, marion, ozalide, papel, tela e vegetal. Está disponível à consulta em microfilme e à distância,
através do sítio web do AML, onde é possível aceder aos níveis do fundo, série, documento composto e documento simples, integralmente descritos, com as imagens associadas, sem restrições de
acesso.
O arquivo particular de Cassiano Branco foi adquirido pelo Município de Lisboa em 1990. Esta
documentação chegou ao AML em maços e rolos, nalguns casos acompanhados da lista descritiva
do respetivo conteúdo, sendo que a ordem original se perdera, situação que, tanto quanto possível,
foi corrigida. A classificação posterior foi feita a partir das tipologias arquitetónicas existentes, com
o objetivo de estabelecer os diferentes projetos documentados. Desta forma a classificação é temática, encontrando-se as séries constituídas por cada um dos respetivos projetos individuais, que por
sua vez englobam toda a documentação respeitante ao mesmo projeto2. Estes projetos são comEsta série engloba documentação relativa a temas diversos e de conteúdo muito heterogéneo, tais como artes
plásticas, arquitetura antiga, arquitetura funerária, arquitetura habitacional moderna, arquitetura religiosa moderna,
arquitetura tradicional e regional, artigos técnicos e científicos, barragens, portos e pontes, edifícios para comércio
e indústria, edifícios públicos e administrativos, equipamentos e atividades culturais, equipamentos e atividades
desportivas, equipamentos turísticos e recreativos, estruturas e materiais de construção, estruturas móveis, folhetos
turísticos, literatura infantil e humorismo, memórias e monumentos comemorativos, mobiliário, parques, jardins e
fontanários, relógios, máquinas fotográficas e aparelhos cópticos, trabalhos artísticos em metal, joalharia e numismática, urbanismo, viação e transportes, e ainda assuntos vários com temáticas que vão desde a fotografia publicitária a
acontecimentos e personagens históricas.
2
NEVES, Helena – Inventário de Cassiano Branco. Cadernos do Arquivo Municipal. Lisboa: AML/CML. N.º 1
(1997), p. 51-52.
1
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postos não apenas por documentação de natureza arquitetónica, como planos, cortes ou alçados,
mas também por toda aquela que, à partida, não o sendo, concorre para a mesma, como recortes de imprensa, fotografia, bilhetes-postais, correspondência, etc., que, dessa forma, se encontram
reunidos. A documentação de natureza privada e aquela com características técnico-científicas ou
académicas foi considerada em áreas distintas, constituindo-se nestes casos séries que respeitaram as
diferentes tipologias documentais existentes.
Séries de quadro de classificação do Fundo Cassiano Branco:
SR 01 – Portugal dos Pequenitos
SR 02 – Projetos para comércio e indústria
SR 03 – Projetos para concursos públicos
SR 04 – Projetos para estruturas móveis
SR 05 – Projetos para arquitetura habitacional
SR 06 – Projetos para equipamentos de espetáculos
SR 07 – Projetos para equipamentos hidroelétricos
SR 08 – Projetos para equipamentos turísticos
SR 09 – Estudos e projetos de urbanismo
SR 10 – Projetos para edifícios de utilização pública
SR 11 – Estudos técnico científicos
SR 12 – Documentação particular
SR 13 – Mapas e plantas
SR 14 – Coleções
SR 15 – Recortes e revistas
A opção por Cassiano Branco
Na história da arquitetura moderna em Portugal, é o primeiro período designado por anos 30,
mas que se desenvolve entre 1925 e 1939, que tem despertado mais atenção por ser aquele em que
foram apresentadas novas formas que alastraram pela cidade.
A prolixa e diversificada obra de Cassiano Branco, de grande riqueza formal, desenvolvida entre
meados dos anos 20 e o final da década de 1960, afirmou-o como um dos arquitetos que mais
indelevelmente marcam não só a primeira geração moderna, embora não tenha feito parte do grupo
de pioneiros, mas a história da arquitetura portuguesa da primeira metade do século XX, de que é,
seguramente, um dos mais conhecidos e estudados.
O contexto histórico da sua vasta e notável obra, associado à sua personalidade difícil, é indissociável para compreender a complexidade, de um percurso muitas vezes polémico, que iniciando-se
no período pré-modernista da I República tende a ser interpretado à luz da modernismo e do
“Português Suave”.
De facto, é possível distinguir claramente na obra de Cassiano Branco duas fases distintas. A primeira, que este artigo se propõe analisar, iniciada pouco depois de concluir a sua licenciatura, vai até
finais dos anos 30 do século XX, na qual Cassiano Branco se afirma como um dos mais extraordi-
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nários arquitetos modernos portugueses, carateriza-se por projetos de extrema criatividade como o
Hotel Vitória e a volumetria e o interior do Éden-Teatro. A segunda, já na década de 40, revela uma
cedência ao estilo normalmente apelidado de Arquitetura do Estado Novo, em que a perseguição a
Cassiano Branco, por parte deste regime, o impediu de expressar o génio dos primeiros anos.
Excluído, quase sempre, pelas fortes convicções políticas, a favor de arquitetos politicamente alinhados com a ordem imposta pelo Estado Novo3, de que era opositor declarado, dos concursos para
lecionar na Escola de Belas Artes de Lisboa e das encomendas oficiais de maior estatuto e visibilidade, a parte mais considerável da sua obra tem origem no cliente particular e no construtor civil,
maioritariamente através de encomendas de prédios de rendimentos, que vai integrar na malha
urbana existente, generalizando o estilo Cassiano, que deixou marcas profundas na cidade de Lisboa
ao longo das décadas seguintes.
Cassiano Branco e a sua época
Cassiano Branco nasceu em Lisboa a 13 de agosto de 1897, na rua do Telhal, junto aos Restauradores, no começo da avenida da Liberdade, para a qual desenhará alguns dos seus projetos mais
emblemáticos, de acordo com o seu sonho de fazer desta artéria um boulevard vibrante de luz e
movimento, à imagem de Paris.
Depois de iniciar o seu percurso de instrução primária em 1903 numa escola localizada entre as
Escadinhas do Duque e a calçada da Glória, onde conhece o futuro engenheiro Ávila do Amaral,
que com ele elaborará vários projetos de edifícios de habitação, e, posteriormente, em 1912, no
liceu, na Escola Académica, Cassiano Branco matricula-se, pela primeira vez, em 1919, na Escola
de Belas Artes de Lisboa. Vai ser aqui que Cassiano Branco inicia o seu contacto com o ambiente
artístico da época e onde se irá cruzar com uma geração de arquitetos que se vai revelar determinante
na renovação estilística da arquitetura portuguesa no segundo quartel do século XX. Na Escola de
Belas Artes de Lisboa, Cassiano Branco travou conhecimento com Pardal Monteiro, Cristino da
Silva, Cottineli Telmo, Carlos Ramos, Jorge Segurado, Paulino Montez, Veloso Reis Carmelo, Raúl
Tojal, Adelino Nunes, etc.:
Esta nova geração que entrará em cena no 2º quartel do século XX começa por ensaiar estilizações classizantes e simplificadas e experimentando um formulário art deco, como ponto de
partida para uma assimilação das dinâmicas do centro da Europa, desde o racionalismo monumental italiano, ao expressionismo da arquitetura alemã, ou ao plasticismo holandês, assumindo-se no panorama nacional como um desígnio de “pioneirismo”4.
Cassiano Branco interrompe o curso na Escola de Belas Artes de Lisboa, desiludido com o ensino
ultrapassado baseado no modelo francês, profundamente desatualizado em relação ao pensamento
teórico e projetual vanguardista produzido em Itália, Reino Unido, Alemanha ou União Soviética,
ingressando no Ensino Técnico- Industrial. Segundo Paulo Tormenta Pinto, “o distanciamento da
Em 1958 chegou a ser preso pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE), por ter apoiado a campanha
do general Humberto Delgado à Presidência da República.
4
PINTO, Paulo Tormenta – Cassiano Branco, 1897-1970 – arquitetura e artifício. Lisboa: Caleidoscópio, 2007, p. 22.
3
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formação clássica para abraçar uma cultura mais técnica, próxima da indústria, acabava por lhe possibilitar uma leitura dos tempos que será fundamental na distinção da sua atividade de arquiteto”5.
Conclui o curso de Arquitetura em 1926, com 29 anos, em que os sucessivos chumbos na cadeira
de Desenho de Figura Humana e Ornato lhe atrasam o percurso em relação aos seus colegas mais
proeminentes, como Pardal Monteiro ou Cottineli Telmo, não participando na primeira fase do
moderno em Portugal.
No início dos anos 20, data em que Walter Gropius fundava em Weimar a Bahaus, paradigma do
ensino moderno em arquitetura, Portugal encontrava-se dilacerado por profundos conflitos políticos e sociais, designadamente entre republicanos e monárquicos e entre o Estado, o patronato e os
movimentos operários6.
Pela positiva salienta-se a afirmação de um ambiente de cultura de vanguarda em Portugal, sobretudo pela presença do casal Delaunay, que foi determinante nesse sentido. Também o regresso a
Portugal de Amadeu de Souza Cardoso e Guilherme Santa-Rita, que se encontravam em Paris, e
a vinda para o nosso país do designer suíço Fred Kradolfer, criam um ambiente favorável à experimentação de todas as questões artísticas modernas.
Ao contrário do que sucedia na Europa, onde no primeiro quartel do século XIX inúmeras obras
modernas foram construídas por todo o continente, em 1928, ano apontado por Gideon como
correspondente ao apogeu da arquitetura moderna, ainda não existia em Portugal qualquer edificação associada a esse movimento. A nova corrente moderna só tardiamente se iniciou em Portugal, a
partir de 1925, sob a influência da Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels de Paris,
realizado nesse ano, e que, no respeitante a Cassiano Branco, foi determinante por lhe ter permitido
o contacto direto com as linguagens modernas de vanguarda, desde o geometrismo Art Déco ao
racionalismo modernista de Le Courbusier. Em Paris, foi igualmente fundamental na definição da
atividade projetual de Cassiano Branco ter podido beber da “racionalidade construtiva, da utilização
do betão, que utilizará profusamente, e dos novos materiais, da exploração volumétrica e do sentido
urbano da composição das fachadas, aspetos marcantes a que se vão juntar valores plásticos e preocupações teóricas encontradas nas avançadas correntes europeias”7. A aditar à incapacidade de ação
e individualismo imperante, outra razão que explica que a nova corrente moderna apenas se tenha
difundido em Portugal, a partir de 1925, deve-se ao isolamento cultural do nosso território, desde
logo por razões de localização periférica, agravadas pelas incompatibilidades com a Espanha, que
isolava o país do resto da Europa, e particularmente de Paris, centro europeu artístico por excelência.
A divulgação do modernismo processava-se nesta época, em regra, através do meio académico ou
oficial, contrários à inovação. No mesmo sentido, contribuíram para a sua propagação arquitetos
como Cristino da Silva, através do seu estágio, em Paris, no ateliê de Victor Laloux, a partir de 1920,
e Carlos Ramos primeiro divulgando a arquitetura alemã e mais tarde com o seu contributo teórico
a propósito da Moderna Arquitetura Holandesa e em particular das obras de Dudok como a Câmara

Idem, ibidem, p. 24.
BÁRTOLO, José – Cassiano Branco. Lisboa: Quidnovi, 2011, p. 10.
7
Idem, ibidem, p. 15.
5
6
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de Hilversum8. Também é de salientar, em 1932, a participação de Pardal Monteiro nas reuniões
realizadas na União Soviética, promovidas pela revista L’architecture d’aujourd’hui, de que vai ser o
correspondente em Portugal, para debate das realizações soviéticas.
Neste período destaca-se a obra de alguns arquitetos que, apesar de fazerem parte da geração de
Cassiano Branco, como referido, por terem concluído o curso mais cedo, puderam participar na
primeira fase do movimento moderno na arquitetura, nomeadamente Cristino da Silva, Pardal
Monteiro e Carlos Ramos, quase sempre num contexto de contratação pública. O aparecimento
destes arquitetos é indissociável dos políticos que assumem o poder após a revolução de 1926, que
põe fim à I República, conduzindo ao regime da Ditadura Nacional, designado de Estado Novo,
a partir de 1933, que governará Portugal até 25 de Abril de 1974. O novo regime vai apostar na
construção de obras de grande envergadura, em que o nome de Duarte Pacheco é incontornável,
que serão desenvolvidas, na sua maioria, por estes jovens arquitetos “pioneiros”9. Esta premissa
demarca a nova geração de arquitetos, mais empenhados na projeção da monumentalização do
Estado Novo10 e nas obras públicas fundamentais para a economia do país, de Cassiano Branco,
afastado da encomenda pública, cujos trabalhos contratados tinham origem no cliente particular e
no construtor civil. Ironicamente, tal vai revelar-se determinante para que tenha sido o mais espetacular e cosmopolita arquiteto da sua geração, aquele que soube melhor integrar o contributo das
vanguardas artísticas europeias, o que mais avançou no ecletismo das propostas abrangidas e na
profundidade com que estabeleceu as suas sínteses, atualizando a produção corrente do prédio de
rendimento, facilmente repetível, e renovando a imagem da cidade. Para José Bártolo, tal também
se explica pela idade avançada de Cassiano Branco, quando comparada com os seus pares, com que
conclui o curso de Arquitetura e inicia a atividade profissional. Este autor refere ainda as inúmeras
viagens que ele fez na Europa (França, Holanda, Bélgica e Inglaterra), especialmente nos anos 20 e
30, pelo interesse com que se manteve a par das novas teorias no campo da arquitetura, urbanismo
e artes plásticas11, e por, desde muito cedo, ter ateliê próprio, onde pode dar largas à criatividade sem
restrições ou constrangimentos.
A arquitetura modernista
Regressado da importante viagem a Paris, em 1925, Cassiano Branco inicia a atividade de arquiteto diplomado no ano seguinte. Todavia, a sua atividade projetual já começara em 1921 com uma
proposta para o Mercado Municipal da Sertã, com um projeto para o edifício da Câmara Municipal
da mesma vila beirã, em 1925 e outro, em 1927, para a residência dos magistrados dessa povoação,
8
CARVALHO, Maria Mendes de Jesus – Cassiano Branco: a obra. Lisboa: [s.n.], 1998. Tese de mestrado em Teoria
da Arquitetura, apresentada à Universidade Lusíada de Lisboa, p. 31-32.
9
PINTO, Paulo Tormenta – ibidem, p. 22.
10
De que são exemplos os projetos da alameda D. Afonso Henriques, da praça do Areeiro e da Exposição do Mundo
Português, de 1940, para lá de inúmeras esculturas alusivas ao glorioso passado português um pouco por todo o país,
mas sobretudo em Lisboa.
11
Ver nota 1, demonstrativa de que quando Cassiano Branco viajava pela Europa adquiria todo o tipo de revistas
estrangeiras onde pudesse inspirar-se para a sua produção arquitetónica.
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nos quais ainda se evidencia uma estilística de
raiz clássica, reflexo da sua formação académica
na Escola de Belas Artes de Lisboa.
O primeiro projeto onde Cassiano Branco
assume uma personalidade moderna data de
1928, na segunda proposta para o Stand Rios
de Oliveira (processo de obra particular número
18.495), no n.º 227 da avenida da Liberdade,
desenvolvido em dois níveis cuja ligação era feita
por elevador, uma novidade na época.
Esta garagem, de estética vagamente Art Déco,
infelizmente já demolida, encaixada entre dois
prédios antigos, para recolha de automóveis, com
uma cobertura de vidro de grandes dimensões,
contrastava com a continuidade dos prédios de
habitação neo-pombalinos. “Combinava uma
estrutura mista, em que a fachada de alvenaria
tradicional se relacionava com uma estrutura em
betão armado, sendo a sua cobertura composta
Figura 1 - AML- Autor não atribuído, [Stand Rios de
12
por uma estrutura metálica” .
Oliveira], [1928], PT/AMLSB/CB/02/08.
Um ano mais tarde, em 1929, Cassiano
Branco recebe a encomenda para intervir em duas salas de espetáculos: o Coliseu dos Recreios
(processo de obra particular número 11.299) e o Éden-Teatro (processo de obra particular número
18.495). No caso do Coliseu dos Recreios trata-se de um projeto de alterações a efetuar nos corredores, no palco e na cúpula. Já o trabalho a desenvolver no Éden-Teatro era bastante mais controverso
e ambicioso, mormente a ampliação deste espaço, com o objetivo de tornar possível a exibição do
cinema sonoro e a aumentar o número de espetadores.
O Éden-Teatro era uma caraterística sala de espetáculos do século XIX, num edifício de fachada
eclética, com montras para lojas no rés-do-chão, um bar, acessos no primeiro andar e um balcão
sobre a plateia, que ocupava o segundo piso.
No seu primeiro projeto, Cassiano Branco cingiu-se a modernizar a fachada segundo um gosto
Art Déco e a introduzir pavimentos em betão nos dois primeiros andares, para lá de remodelar o teto
da sala de espetáculos com placas de fibrocimento e alterar a localização da entrada. Para a fachada
propôs uma galeria em vidro, horizontal, que acompanha todo o primeiro andar, com uma profusão de elementos verticais na zona correspondente à sala de espetáculos.
Cassiano Branco executou mais duas propostas para o Éden-Teatro. A primeira, de 1930, estabelece uma rutura absoluta entre a escala do edifício existente e a nova fachada que agora era proposta,
mantendo-se, todavia, os espaços comerciais, com o objetivo de estabelecer uma articulação com a
fachada do palácio adjacente. A segunda proposta, de 1931, de longe a mais arrojada, é o primeiro
12

PINTO, Paulo Tormenta – ibidem, p. 39.
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trabalho em que Cassiano Branco evidencia as caraterísticas estilísticas que definiram a sua obra
neste período, afirmando-se como um projeto fundamental na sua carreira. Trata-se de um espetacular desenho modernista, organizando a dinâmica fachada, não construída, assumidamente Art
Déco, numa sucessão de semicilindros com mármores e vidros, coroada nas extremidade por altas
lanternas, que reforçam a verticalidade do edifício. Esta proposta enquadra-se perfeitamente nas
ideias, tão caras a Cassiano Branco, de uma cidade feérica, plena de movimento e luz, ao enquadrar
o novo Éden num fervilhar de peões e automóveis.
A dinâmica e fluidez da fachada prolonga-se no interior do edifício, onde os elevadores e um
sistema de escadas de grande complexidade partem do grande átrio da entrada, no rés-do-chão de
frente para a praça dos Restauradores, para todos os pisos. A procura de soluções para a acústica,
segurança e climatização do novo Éden levaram Cassiano Branco a consultar especialistas internacionais, algo de inédito, até então, em Portugal.
Sendo possivelmente a obra mais emblemática de Cassiano Branco, e um dos marcos na arquitetura moderna portuguesa, o projeto do Éden-Teatro, que apenas foi inaugurado a 1 de abril
de 1937, é, contudo, atribuído ao arquiteto Carlos Dias, seu colaborador, que o concluiu, e ao
engenheiro civil Alberto Alves Gama, num percurso pródigo em polémica. Todavia, os elementos mais notáveis do Éden-Teatro encontram-se nas duas primeiras propostas de Cassiano
Branco, que nunca reivindicou a sua autoria,
pese esta ser unânime entre os estudiosos da
sua obra13.
Ainda numa fase inicial do seu vasto e multifacetado percurso, Cassiano Branco, com apenas 32 anos, apresentou em 1930 dois dos seus
projetos mais ambiciosos e vanguardistas, cada
um documentado numa única perspetiva e que
nunca chegaram a passar do papel: o Plano da
Costa da Caparica e a Cidade do Cinema Português, em Cascais, ambos a pedido de um grupo
económico.
O Plano da Costa da Caparica, que se estendia
até à Fonte da Telha, é um projeto raro de Cassiano Branco no que diz respeito à organização
de grandes espaços exteriores, que apenas teve
continuidade no plano para uma estrada que
circula a cidadela de Cascais, nos projetos para
Figura 2 - AML - Cassiano Branco, Éden Teatro: Pers- as hidroelétricas e no Concurso para o Monumento ao Infante de Sagres.
petiva, [1931], PT/AMLSB/CB/06/01/08.
FERREIRA, Raúl Hestnes; SILVA, Fernando Gomes – Catálogo Cassiano Branco. Lisboa: Associação de Arquitetos
Portugueses, 1983, p. 14.

13
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Figura 3 - AML - Cassiano Branco, Costa de Caparica – Praia Atlântico: Pormenor de solução urbanística, 1930,
PT/AMLSB/CB/09/02/06.

Esta visão exuberante é o grande projeto utópico da arquitetura portuguesa dos anos 30, que
revela o interesse de Cassiano Branco pela escala e pelos problemas do urbanismo, bem como as
influências das propostas da Cittá Nuova de Sant’Ellia e dos modelos da Cité Industrielle de Tony
Garnier14. Trata-se da obra de um extraordinário visionário moderno, que nos apresenta uma fantástica cidade, onde não cabe a habitação permanente, destinada às massas, por analogia à elitista
Estoril. Da sua observação sobressai imediatamente o amplo canal, paralelo ao mar, destinado à
prática de desportos náuticos, como complemento da praia. Um conjunto de pontes pedonais permite aceder a todas as infraestruturas para as férias e tempos livres: dois hotéis, um de luxo com mil
e quinhentos quartos e outro popular com dois mil quartos, uma grande piscina de cimento assente
na praia rodeada por alpendres, toldos e as torres de saltos, uma gigantesca piscina coberta, teatro,
cinema, um enorme casino, salões de conferências e festas, campos desportivos com bancadas para
o público, teatro ao ar livre com cinco mil lugares, e as mais variadas acessibilidades, como um cais,
15
uma pista para aviões de turismo e inúmeros e amplos parques de estacionamento .
Segundo Paulo Tormenta Pinto, este Plano da Costa da Caparica destinava-se a “servir uma
sociedade urbana, ascendente, jamais uma proletária. A proposta de Cassiano expressava o cosmopolitismo que se pretendia para Portugal, igual ao dos filmes de Hollywood”16. Esta aliciante
proposta, que parece evocar as descrições de António Ferro17 das praias californianas e que faria
da Costa da Caparica um destino de veraneio mundialmente procurado, dificilmente poderia ser
viável, do ponto de vista económico, no Portugal dos primeiros anos do Estado Novo. Todavia,
BÁRTOLO, José – Cassiano Branco. Lisboa: Quidnovi, 2011, p. 40.
SÁ, Manuel Fernandes de; FERNANDES, Francisco Barata – Sobre um postal - Costa da Caparica. Praia Atlântico - Pormenor de solução urbanística, 1930, Cassiano Branco. In AA. VV. – Cassiano Branco uma Obra para o Futuro.
Lisboa: Câmara Municipal – Pelouro da Cultura / Edições Asa, 1991, p. 96.
16
PINTO, Paulo Tormenta – ibidem, p. 49.
17
FERRO, António - Hollywood, Capital das Imagens. Lisboa: Portugal Brasil, 1931, p. 74.
14
15
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faz-nos pensar, sobretudo considerando o profundo desordenamento urbano atual desta zona
costeira e a importância do turismo na economia nacional, na importância que teria para a
mesma.
Como referido, este desenho da Costa da Caparica é produzido no mesmo ano da Cidade do
Cinema Português, a construir em Cascais. Este projeto, muito mais modesto na escala, comparativamente ao anterior, “releva de uma direta conexão a Mallet-Stevens e, sobretudo, às suas perspetivas temáticas, editadas sob o título de Une Cité Moderne, embora seja patente o rigor de projeto e
18
o virtuosismo de desenho, já muito pessoais, de Cassiano” .
Excluído das encomendas oficiais, a parte mais substancial da obra de Cassiano Branco provém
do cliente particular e do construtor civil, maioritariamente através de encomendas de prédios de
rendimento a integrar em malhas urbanas consolidadas, como sucedeu, para o período que nos
propomos analisar, na rua Nova de São Mamede, n.o 17A (processo de obra particular número
47.355), de 1933; na rua da Artilharia Um, n.º 18 e n.º 22 (processos de obras particulares números 48.074 e 48.076), de 1934 e 1935; na avenida Ressano Garcia, n.o 20 (processo de obra particular número 48.337), de 1934; nos quatro prédios na calçada do Desterro, com os n.os 5, 7, 9 e 11
(respetivamente os processos de obras particulares números 49.020, 48.770, 48.771 e 48.769), de
1934 e 1935; na avenida Álvares Cabral, n.os 12 a 14, 13, 30 a 32, 34, 44 a 48
e 50 a 56 (respetivamente os processos de obras particulares números 49.020, 48.770, 48.771
e 48.769), de 1935 e 1936; na avenida da República, n.º 88 (processo de obra particular número
49.156), de 1935; e na avenida dos Defensores de Chaves, n.º 27 (processo de obra particular
número 51.324), de 1937.
Raúl Hestnes Ferreira e Fernando Gomes Silva agrupam os prédios urbanos projetados por
Cassiano Branco entre 1933 e 1938, que marcaram decisivamente a arquitetura de Lisboa neste
período, em diferentes categorias e formas expressivas, salvaguardando que cada obra apresenta
elementos de síntese da anterior19.
Nesse sentido, dos primeiros prédios que desenhou, na rua Eiffel, n.º 9 (processo de obra particular número 47.677), de 1933, com o qual inaugura a noção de arquitetura de acompanhamento, não monumental, uma caraterística fundamental da sua produção arquitetónica; na avenida
Rovisco Pais, n.º 18 (processo de obra particular número 47.243), do mesmo ano que o anterior;
e na avenida Santos Dummond, n.º 276 (processo de obra particular número 48.226), de 1934,
desenvolvem a temática das varandas salientes prismáticas, cilíndricas e poligonais, agregadas a uma
fachada plana. O prédio na rua Nova de São Mamede, n.º 17A, de 1933, é um caso isolado de
varandas triangulares não sucessivamente ajustadas ao plano da fachada, afirmando-se como um
magnífico exemplo de um prédio de continuidade, rompendo com aqueles onde se situa e propondo uma reconfiguração da arquitetura. O prédio na rua do Salitre, n.º 179A (processo de obra
particular número 46.937), de 1934, apresenta varandas sobrepostas alternadamente, de diferentes
dimensões, com frisos horizontais. Por sua vez, os prédios na avenida Álvares Cabral, n.ºs 44 a 48;
18
FERREIRA, Raul Hestnes – Cassiano Branco. In AA. VV. - Cassiano Branco uma Obra para o Futuro. Lisboa:
Câmara Municipal – Pelouro da Cultura / Edições Asa, 1991, p. 178.
19
FERREIRA, Raúl Hestnes; SILVA, Fernando Gomes – ibidem, p.15.
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Figura 4 (da esquerda para a direita) - AML - Autor não atribuído, [rua Nova de São Mamede, n.º 17A], [1933], PT/
AMLSB/CB/05/32; Autor não atribuído, [avenida Álvares Cabral, n.º 46], [1936], PT/AMLSB/CB/05/35; Autor
não atribuído, [avenida Defensor de Chaves, n.º 27], [1937], PT/AMLSB/CB/05/34.

na rua do Arco de São Mamede, n.ºs 93 a 95 (processo de obra particular número 49.890), de
1935; na rua Francisco Manuel de Melo, n.º 28 e n.º 30 (processos de obras particulares números
49.338 e 49.421), também de 1935; na rua Nova do Desterro, n.º 7 e 7A (processo de obra particular número 49.435), de 1935; e no largo de Andaluz, n.º 25 e 28 (processo de obra particular
número 49.127), igualmente de 1935, apresentam soluções baseadas em frisos que atravessam,
horizontal e verticalmente, a fachada, definindo, e denunciando, delicadamente, os volumes da
construção como planos bem enquadrados numa fachada contínua.
Ainda segundo Raúl Hestnes Ferreira e Fernando Gomes Silva, os prédios construídos na calçada
do Desterro, nos n.os 5, 7, 9 e 11, de 1934 e 1935, “constituem o mais completo conjunto projetado por Cassiano nesta época, notável pela diversidade expressiva, como que a súmula das tipologias que utilizava, mas intrigando por uma aparentemente quase alcançada e talvez não desejada
harmonia”20.
Outro prédio de Cassiano Branco, digno de destaque pela depuração e perfeita síntese formal, é
o da avenida Álvares Cabral, n.º 46, já referido, pela alternância das faixas horizontais em alvenaria
pintada e vidro, interrompidas ao centro por uma lâmina vertical que divide a elegante fachada em
duas partes.
Outro edifício deste arquiteto, digno de destaque, é o na rua Nova de São Mamede, n.º 7 (processo de obra particular número 51.011), de 1937, um dos muitos assinados na Câmara Municipal de Lisboa pelo engenheiro Jacinto Bettencourt a partir de 1935, que apresenta semelhanças
evidentes com o Hotel Vitória, projetado em 1934.
Finalmente, Paulo Tormenta Pinto realça o prédio na avenida Defensores de Chaves, n.º 27
(processo de obra particular número 51.324), de 1937, pelo “carácter expressionista da fachada, a
compactação formal e a organização em planta, fazem dele como que o ponto supremo e concetualmente culminante da sua produção nesta década, em particular ao nível dos programas habi21
tacionais” .
20
21

Idem, ibidem, p.15.
PINTO, Paulo Tormenta – ibidem, p. 84.
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A partir de 1938, são raros os prédios em Lisboa assinados por Cassiano Branco. Esta diminuição
também se explica por, a partir dessa data, ele estar ocupado com o projeto do Grande Hotel do Luso
e o Coliseu do Porto, para lá do trabalho que já iniciara no Portugal dos Pequenitos, em 1937. Todavia, uma parte significativa das obras de Jacinto Bettencourt, que proliferam a partir de 1938, seriam,
garantidamente, da sua autoria, executadas sob a sua orientação. Também o engenheiro Ávila Amaral, que nesta época apresentou inúmeros projetos, assinou alguns da autoria de Cassiano Branco.
Se os primeiros prédios urbanos modernos foram assinados por Cristino da Silva e Couto Martins, posteriormente, no segundo e terceiro quartéis do século XX, Cassiano Branco assume o papel
de destaque sobretudo devido à grande quantidade de prédios de rendimento que projetou nos
anos 30, contribuindo decisivamente para a popularização da arquitetura modernista. Paulo Varela
Gomes apresenta as razões do sucesso do “tipo Cassiano Branco”: “a simplicidade dos seus elementos constituintes e a sua imediata praticabilidade, o facto de serem adaptáveis a quaisquer circunstâncias (nomeadamente a qualquer largura de lote), a dignidade burguesa que os carateriza, a vulgaridade dos materiais”22, pelo que este modelo estético será largamente replicado, deixando marcas na
cidade de Lisboa que se vão fazer sentir ao longo das décadas seguintes, tornando difícil distinguir os
originais projetados por Cassiano das cópias, assentes nos mesmos pressupostos estéticos.
O grande mérito de Cassiano Branco foi o equilíbrio com que, por um lado, conseguiu que cada
prédio mantivesse a sua “presença como peça arquitetónica autónoma, desenhada dentro de um
programa racional e moderno, e, por outro lado, integrando-o na malha urbana, através da sua
inserção na continuidade-rua, respondendo assim ao gosto cosmopolita”23. É nesta lógica urbana,
mundana e moderna que se contextualizam os prédios de rendimento projetados por Cassiano
Branco, que desejava dotar Lisboa de um cenário feérico de luz e movimento, afinal uma imagem
de progresso e vanguardismo, que a aproximasse das grandes cidades europeias.
Como Paulo Varela Gomes assinalou, Cassiano Branco “foi o arquiteto da Lisboa não monumental, da Lisboa de todos-os-dias, dos anos 30”24, pelo que os seus prédios de rendimentos não
chamam o protagonismo, antes se diluem no protagonismo da cidade. Cassiano teve ainda o inegável mérito de, pese os inúmeros prédios de rendimento que desenhou na capital, nunca se ter
esgotado na repetição, antes desenvolvendo alçados com programas diferenciados.
Paulo Tormenta Pires afirma que:
Os prédios de rendimento, nestes anos 30, eram um laboratório de formas e expressões modernas, a sua quantidade permitia a experimentação das estéticas vanguardistas. A arquitetura
corrente servia para experimentar o cubismo, o futurismo, o orfismo, o construtivismo, o
expressionismo ou o neo-plasticismo. Em Cassiano a síntese acontece algures entre todas estas
afirmações de vanguarda, que eram sempre importadas, quer pelas viagens, quer pelas revistas,
ou pelo cinema. A mestria de fazer em moderno e colocar em paridade com todas as outras
GOMES, Paulo Varela – O fazedor da cidade. In AA. VV. - Cassiano Branco uma Obra para o Futuro. Lisboa:
Câmara Municipal – Pelouro da Cultura / Edições Asa, 1991, p. 110.
23
BÁRTOLO, José – ibidem, p. 83.
24
GOMES, Paulo Varela – ibidem, p. 110.
22
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correntes internacionais uma arquitetura aglutinadora apenas de desejo estético, era a missão
de Cassiano Branco25.
Em 1933, Cassiano Branco projeta um conjunto de moradias para a avenida António José de
Almeida, nos n.os 10, 14, 16 e 24 (respetivamente os processos de obras particulares com os números 46.592, 46.572, 46.573 e 46.590), e para o n.º 19 da rua Xavier Cordeiro (processo de obra
particular número 47.027), no bairro social do Arco do Cego, em Lisboa, da autoria de Edmundo
Tavares. Paulo Tormenta Pinto destaca nesta arquitetura feita a partir de sólidos puros “o sentido
da repetição e das diferenças: na conceção dos projetos, a pureza das composições, a utilização das
coberturas planas e sobretudo a noção de série que está subjacente ao conjunto”26. José Perdigão,
por sua vez, refere que:
Não sendo as plantas completamente inovadoras, é, no entanto, clara a simplicidade e segurança geométrica das mesmas. A marcação das entradas segundo uma vertical muito afirmada é
compensada por uma série de planos de fachada desdobrados, subtilmente, de linhas horizontais produzindo sombra, onde se incluem as aberturas e platibandas. O desenho das caixilharias, guardas metálicas, lambris, rodapés e até puxadores, entre outros, é revelador da coerência
da filosofia da forma utilizada por Cassiano27.
Estas moradias têm especial importância na obra de Cassiano Branco ao afirmar-se como o seu
primeiro conjunto de estilística internacional, conceptualmente próxima da linguagem de Mallet-Stevens, Loos e Lurçat.
Surpreendentemente, em 1934, Cassiano Branco projeta uma moradia de vertente nacionalista na avenida Óscar Monteiro Torres, n.os 28/32 (processo de obra particular número 47.870),
em Lisboa, para o arquiteto Norte Júnior. Manuel Rio Carvalho refere-se a esta moradia como a
“mais banal “estilo casa portuguesa” carregada de ornamentos que se inserem mal nas zonas onde
se situam. Podemos admitir que se tratou do mau gosto do cliente, se a compararmos com moradias modernas do ano anterior da Avenida António José de Almeida”28. No mesmo sentido, podemos ainda apontar para o período de apogeu do modernismo em Cassiano Branco, 1928-1939,
outros dois exemplos de arquitetura tradicional portuguesa, de linguagem caraterística do Estado
Novo, nomeadamente o Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, inaugurado em 1940, mas que foi
a obra em que mais tempo esteve envolvido (1937 a 1962), e o projeto do Grande Hotel do Luso,
de 1938. Se o primeiro caso se explica por ser um reflexo da vontade e gosto de Bissaya Barreto,
médico, de personalidade fortemente tradicionalista e figura e amigo íntimo de Salazar, o segundo
deve-se a imposições da empresa que lhe encomendou a obra.
PINTO, Paulo Tormenta – ibidem, p. 76.
Idem, ibidem, p. 59.
27
PERDIGÃO, José – Moradias de Cassiano Branco. In AA. VV. - Cassiano Branco uma Obra para o Futuro. Lisboa:
Câmara Municipal – Pelouro da Cultura / Edições Asa, 1991, p. 158.
28
CARVALHO, Manuel Rio – Cassiano Branco ou as intermitências do gosto. In AA. VV. - Cassiano Branco uma
Obra para o Futuro. Lisboa: Câmara Municipal – Pelouro da Cultura / Edições Asa, 1991, p. 121.
25
26
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Figura 5 - AML - Autor não atribuído, [Moradias da avenida António José de Almeida], [1933- 1934], PT/AMLSB/
CB/05/02/09.

Regressando ao pródigo ano de 1933, Cassiano Branco projeta um quiosque-esplanada para o
café Palladium, inaugurado no ano anterior, localizado a cimo do Restauradores, onde se inicia a
avenida da Liberdade. Este equipamento, infelizmente já demolido, desenvolvia-se em torno de
um pilar redondo, envolvido por uma estrutura de ferro e vidro e era composto por dois pisos.
Aproxima-se esteticamente à cultura internacional, integrando-se no desejo de Cassiano Branco de
transformar Lisboa, e particularmente esta artéria, para a qual projetou a esmagadora maioria dos
seus trabalhos, numa grande metrópole moderna29, plena de edifícios modernos, salas de espetáculos, cafés e outros espaços de ócio, luz e movimento, à imagem das principais cidades europeias.
Em 1934, Cassiano Branco apresenta o primeiro projeto para o Hotel Vitória, localizado na
avenida da Liberdade, no n.º 168-170 (processo de obra particular número 48.144). Trata-se, não
apenas, de uma das obras mais destacadas deste arquiteto30, mas do modernismo português, afirmando-se como uma das mais marcantes da cidade de Lisboa neste período, e que lhe deu oportunidade de voltar a intervir na sua artéria fétiche, na interpretação desta como boulevard.
A proposta inicial entregue na Câmara Municipal de Lisboa para esta parcela de terreno não
tinha como objetivo a construção de um hotel, mas de um edifício habitacional para substituir
um em estilo Art Déco que lá existia, o que explica as semelhanças morfológicas com os prédios de
rendimento. Só mais tarde é que o promotor da obra, Freire e Matos Lda., solicitou a adaptação do
projeto inicial para a edificação de um hotel.
Esse desejo levou-o, em 1943, a apresentar um projeto, que foi recusado pela Câmara Municipal de Lisboa, para
a construção de um arranha-céus na avenida da Liberdade, com sessenta metros de altura, dezasseis andares, cinco
elevadores, um grande centro comercial e habitações com água, luz e aquecimento.
30
Raúl Hestnes Ferreira e Fernando Gomes Silva, referindo-se ao Hotel Vitória, afirmam que é “aquela que talvez seja
a obra chave de Cassiano nesta época, estando na charneira da sua atividade arquitetónica nos anos 30, dividindo-a
em dois grupos, antes e depois do Hotel Vitória”. FERREIRA, Raúl Hestnes; SILVA, Fernando Gomes – Catálogo
Cassiano Branco. Lisboa: Associação de Arquitetos Portugueses, 1986, p. 15.
29
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Finalmente, em janeiro de 1936, este equipamento fundamental para hospedar turistas na capital
fica concluído, tornando-se no primeiro hotel de raiz a ser construído em Lisboa. Possuía 56 quartos e apresentava um conjunto de caraterísticas que iam do isolamento acústico à climatização, passando pela construção em betão armado antissísmico, aspetos bastante caros a Cassiano Branco, que
chegou ao pormenor de intervir na definição de interiores e do mobiliário, algo que nunca fizera.
Todavia, é na fachada, uma solução original na obra de Cassiano Branco, sobretudo em construções
de vários pisos, que este edifício afirma a sua originalidade no percurso deste autor, aproximando-o
da arquitetura de pendor expressionista de Mendelsohn e Scharoun, dos estudos do Delaunay e do
futurismo de Sant’Elia31.
Paulo Tormenta Pinto apresenta-nos uma
detalhada descrição desta notável obra:
Os balcões do hotel, sublinhados horizontalmente por tubos metálicos de inox polido,
são uma composição de círculos sobrepostos
(…). A composição do edifício é realizada a
partir da fusão de duas situações morfológicas: um corpo vertical bastante maciço que
se funde com outro mais desmaterializado.
O primeiro em forma de torreão contempla
a entrada e os acessos verticais, sendo rematado superiormente por um plano vertical. O
segundo, é composto por dinâmicas varandas
que terminam em forma de círculo à volta de
um pilar redondo, que na cobertura suporta
uma pérgola que caracteriza o terraço. Os
cilindros sobrepostos nos balcões, configuram
um outro torreão, que já não é denso, nem Figura 6 - AML - Autor não atribuído, [Quiosque-esplanada para o café Palladium], [1933], PT/AMLSB/
estático, mas dinâmico e leve. (…). A com- CB/04/06/02.
posição do edifício ao nível do peão é realizada por meio de um jogo volumétrico de sólidos que avançam e recuam e por um cilindro
que contempla a receção junto do ingresso, tudo isto materializado em mármore polido com
32
incrustações de folhas de inox que ampliam os brilhos da fachada .
No ano seguinte, a pedido dos seus proprietários, Cassiano Branco apresentou um plano de
ampliação do Hotel Vitória para o lote contíguo a norte, que faria dele um dos maiores da capital,
o que não se veio a concretizar.
Em 1936, Cassiano Branco projeta outra peça de mobiliário urbano de linhas modernas para
31
32

PINTO, Paulo Tormenta – ibidem, p. 66.
Idem, ibidem, p. 66.
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a praça D. Pedro IV e para a praça dos Restauradores, que, à semelhança do quiosque-esplanada
para o café Palladium, apresenta um pilar central e uma estrutura metálica, em forma de uma longa
pala, com bastante vidro na superfície. Estes alpendres, que não chegaram a ser construídos, tinham
como função proteger as pessoas que saiam dos teatros e cinemas dos elementos climatéricos, mas o
que sobressai nele é a horizontalidade dinâmica de Mendelshon33.
Em 1937, curiosamente no mesmo ano em que se inicia a construção do Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, Cassiano Branco apresenta um dos seus mais extraordinários projetos afirmativos da modernidade da arquitetura portuguesa
dos anos 30 do século XX, localizado no n.º 87
da avenida Columbano Bordalo Pinheiro, em
Lisboa (processo de obra particular número
4.162), infelizmente demolida em 1969. Pela
configuração cubista, trata-se de uma moradia
com semelhanças com aquelas que projetou
para a avenida António José de Almeida e para
o n.º 19 da rua Xavier Cordeiro, sobressaindo,
também aqui, a influência das moradias projetadas por Mallet-Stevens.
José Perdigão afirma que esta moradia é o
“resultado de um longo trabalho de experimentação do purismo do jogo sublime de formas
simples e frágeis34, destacando-se num primeiro
olhar a interceção de sólidos puros e as pérgulas
no terraço. Paulo Tormenta Pinto, numa análise
mais técnica, refere que “Os corpos balançados
soltavam-se dos planos estruturais em betão e
possibilitavam a criação de vãos bastante rasgados ou varandas que em alguns casos terminaFigura 7 - AML - Autor não atribuído, [Hotel Vitória:35
Fachada principal], [1936], PT/AMLSB/CB/08/02/13. vam em formas arredondadas” .
Esta moradia confirma que Cassiano Branco
trabalhou as moradias de forma diferenciada da dos prédios. Nestes o seu contributo circunscreve-se, em regra, às fachadas, e raramente ao seu interior, enquanto nas moradias tal verifica-se de forma
global, envolvendo a volumetria e a articulação interna do edifício.
Finalmente, em 1939, o Coliseu do Porto, localizado no n.º 137 da rua Passos Manuel (processo
de obra particular número 615, da Câmara Municipal do Porto), é a obra moderna com que Cassiano Branco encerra os extraordinários anos 30 do seu ciclo de produção moderna.
33
TOUSSAINT, Michel – A vontade da metrópole: da Baixa à Avenida. In AA. VV. - Cassiano Branco uma Obra
para o Futuro. Lisboa: Câmara Municipal – Pelouro da Cultura / Edições Asa, 1991, p. 144.
34
PERDIGÃO, José – ibidem, p. 158.
35
PINTO, Paulo Tormenta – ibidem, p. 86.
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Figura 8 - AML - Cassiano Branco, Esboceto dos alpendres-reclames que se pretendem construir nas zonas de estacionamento das praças D. Pedro IV e Restauradores: perspetiva, 1937, PT/AMLSB/CB/11/06/01.

Nesse sentido, depois de regressar de uma viagem a Espanha, França e Inglaterra, instalou-se transitoriamente no Porto. A viagem a Inglaterra ter-lhe-á sido bastante útil pela possibilidade de adquirir um conhecimento pormenorizado de salas de espetáculos inseridos no espaço urbano, como o
Dreamland, de 1935, em Margate, no Kent, e o Ódeon, de 1937, em Leicester Square.
A história do Coliseu do Porto está pejada de polémica devido à questão da autoria, às vicissitudes da construção36 e aos conflitos de Cassiano Branco com a Companhia de Seguros Garantia,
promotora do edifício, que com ele rescindiu o contrato antes do final da obra, a 10 de outubro
de 1949, impedindo-o de completar o trabalho, apesar dos seus estudiosos serem unânimes em lhe
reconhecer a sua criação.
Nesta obra, pese o enorme escudo da cidade do Porto, Cassiano Branco assinala, como nunca,
o domínio de uma arquitetura de linguagem internacional, através dos planos verticais, das janelas
rasgadas e dos vãos redondos.
Cassiano Branco, a 25 de novembro de 1941, referia na memória descritiva do Coliseu do Porto
que o alçado de uma casa de espetáculos deve ser um elemento de publicidade permanente,
melhor ainda, deve ser um espetáculo de formas arquitetónicas e de luz, que impressionem o espírito do público que as vê (…) inspirado nas consequências racionais e soluções técnicas dos materiais de construção modernos, no espírito das coisas que nos cercam e que somos fatalmente forçados a sentir, interpretar, a construir, em conclusão a reproduzir a vida humana que evolui e que tem
como uma das suas projeções, - a arquitetura [referindo-se ao alçado do edifício] (…) grande mar36

Quando, em agosto de 1939, Cassiano intervém no Coliseu do Porto já o processo construtivo estava em curso.
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quise de cimento armado revestida
a vidro opalino branco e ferro
de perfis especiais [referindo-se à
entrada da obra] (…) sobre um sistema de vigas de cimento armado,
integrados em pilares também de
cimento armado revestidos de granito polido. Integrada nos motivos
que constituem o alçado [erguia-se]
uma torre de 42 metros de altura,
também em cimento armado,
onde se [fixavam] ferros de perfis
especiais revestidos a vidro opalino branco. A torre, assim como
Figura 9 - AML - Autor não atribuído, [Moradia na avenida Columa marquise e as grandes aberturas bano Bordalo Pinheiro], [1937], PT/AMLSB/CB/05/03/15.
[seriam] iluminadas interiormente
por projetores e lâmpadas, e exteriormente [seriam] iluminadas por néon de cores verde, branco e
encarnado [referindo-se novamente ao alçado da edificação]37.
O Comércio do Porto descreve a obra salientado que:
O átrio é espaçoso e majestoso. Depois o hall com sumptuosas escadarias. Mármores e doirados por todos os lados. Grandes e largos corredores à extensão dos quais se vêm montras.
Vestiários, bares, etc – tudo obedecendo aos últimos requisitos nas construções deste género.
O conforto tanto se nota na plateia como nos lugares populares. O salão de festas é deveras
grandioso e imponente. As escadarias de acesso aos lugares dos andares superiores são suaves e
espaçosas. Muitos detalhes havia a mencionar - mas basta que digamos que o Coliseu do Porto
representa um título de triunfo para a nossa cidade - e que ali tudo acusa beleza, majestosidade,
conforto, elegância e modernismo38.
O Coliseu do Porto, com que Cassiano Branco encerra a sua atividade projetual nos anos 30,
afirma-se como uma obra de síntese, de grande maturidade estilística e plena modernidade. Todavia, partir da Exposição do Mundo Português, em 1940, inicia-se uma nova fase, que atravessa
os anos 40, visivelmente marcada pela falta de trabalho e de quase total abandono da arquitetura
moderna de que no decénio anterior fora o expoente máximo em Portugal. Este período define-se
abertamente pelos modelos de arquitetura do Estado Novo, ao qual nem a sua própria habitação,
na travessa da Fábrica das Sedas, no n.º 7-7A, em Lisboa39, construída em 1945, escapou, com raras
Memória descritiva do processo de obra do Coliseu do Porto, p.109, cit. por PINTO, Paulo Tormenta – ibidem, p. 92.
AA.VV – Teatros e Cinemas. Homenagem dos construtores e decoradores do Coliseu do Porto à empresa proprietária desta casa de espetáculos e à imprensa. In O Comércio do Porto, 19 de dezembro de 1941.
39
Processo de obra particular número 5.391.
37

38
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Figura 10 - AML - Cassiano Branco, Coliseu do Porto: alçado principal, 1938, PT/AMLSB/CB/06/03/16

exceções de arquitetura moderna, como o Café Cristal, no n.º 145- 153 da avenida da Liberdade,
em 1942 (processo de obra particular número 5.004)40.
Nos anos 50, Cassiano Branco continuou a oscilar entre o “estilo português”41 e um ecletismo
de diferentes inspirações, mas de resultados duvidosos. É deste período, 1950 e 1957, o projeto do
Hotel Infante de Sagres, na Praia da Rocha, e a proposta de ampliação do edifico da Sede da Junta
Nacional do Vinho, em Lisboa, na rua Mouzinho da Silveira, n° 5-5A (processo de obra particular
número 19.694), que revelam um esforço de integração numa estilística moderna, que Cassiano
Branco claramente não soube acompanhar, tendo sido recusadas.
O Cinema Império, na alameda D. Afonso Henriques, n.º 35 a 35D, de 1940 (processo de obra particular número
3.506), pese algumas sugestões de uma arquitetura moderna, já reflete o declínio da obra de Cassiano Branco. No
mesmo sentido, a moradia da avenida Gago Coutinho, n.º 166-166A de 1950 (processo de obra particular número
8.426), esteve longe dos resultados pretendidos em termos de uma síntese moderna.
41
O prédio de habitação na praça de Londres, n.º 3-3E, de 1951 (processo de obra particular número 9.457) é o
exemplo mais conhecido da arquitetura do Estado Novo projetado por Cassiano Branco, juntamente com outro,
também na capital, localizado no n.º 53/53F, da rua dos Navegantes (processo de obra particular número 4.204).
40
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Na década de 60, Cassiano Branco elabora alguns projetos em que demonstra um último esforço
de acompanhamento de uma arquitetura de influência internacional, como a segunda proposta
de ampliação do edifico da Sede da Junta Nacional do Vinho, em Lisboa; o posto fronteiriço de
Galegos, em Marvão; o Grémio do Comércio dos Concelhos de Torres Vedras, Cadaval e Sobral
de Monte Agraço; os estudos para um edifício na Rebelva, em Parede; o edifício para os Correios
Telefones e Telégrafos, em Portimão, entre outros. Nenhum deles, todavia, acabou por ser construído. Pese os exemplos anteriores, a alternância entre um ecletismo de inspiração tradicional e de
inspiração moderna fica mais uma vez assinalada no último projeto de Cassiano Branco, para o concurso público da agência de Évora do Banco de Portugal, novamente reprovado, onde o moderno
se disfarça com o antigo, afinal o derradeiro exemplo da ambiguidade que marca a sua obra a partir
de 1940.

Notas finais
Cassiano Branco foi o mais importante arquiteto da primeira metade do século XX em Lisboa,
particularmente entre finais dos anos 20 e durante toda a década de 30. Apesar de não ter pertencido ao grupo de pioneiros foi o arquiteto da primeira geração moderna que mais permanentemente utilizou a linguagem modernista, estabelecendo um diálogo com a cultura internacional.
Tal é visível sobretudo na variedade de fachadas de séries de vulgares prédios de rendimento que
projetou e que vão criar um modelo estético, profusamente copiado, que se vai difundir a grande
parte da cidade, definindo-a.
O Coliseu do Porto, obra de síntese fundamental na carreira de Cassiano Branco, onde ele leva
mais longe a referência de uma arquitetura de caráter internacional, encerra a produção modernista
dos anos 30.
Neste período a sua capacidade inventiva formal traduziu-se num grande ecletismo de trabalho
produzido, de tal forma que intercalando as suas inúmeras obras modernas surgem outras de linhas
clássicas, num estilo posteriormente designado de “Português Suave”, como que a antever a década
seguinte.
A partir de 1940, com a Exposição do Mundo Português, verifica-se uma profunda alteração de
valores, de cedência e resignação da obra construída por Cassiano Branco ao estilo Arquitetura de
Estado Novo, em que, fascinado pela história de Portugal, procura nesta a legitimação da sua arquitetura, que irá recriar no Portugal dos Pequenitos, em Coimbra.
Cassiano Branco, e a sua obra, são, afinal, o paradigma das complexidades, hesitações e equívocos
que marcaram a construção do modernismo em Portugal.
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A Fixação das Fronteiras da Guiné pela Convenção
Luso-Francesa de Maio de 18861
Armando Tavares da Silva

Os Antecedentes. A Conferência de Berlim
A necessidade de se proceder à fixação de fronteiras das possessões portuguesas na Guiné – ou
na antiga Senegâmbia – começou a tornar-se evidente após os franceses, procurando alargar os
seus domínios, se terem estabelecido, em 1828, à entrada do Casamansa na margem esquerda, na
ilha dos Mosquitos, e em 1837 em Selho, aldeia mandinga na margem esquerda do mesmo rio, a
montante de Zeguichor.
A actividade diplomática entre Lisboa e Paris sobre questões de vizinhança e problemas de ocupação iniciara-se em 18 de Dezembro de 1836, depois de nesse ano se terem recebido informações
de que os franceses se propunham estabelecer feitorias no Casamansa. Fora o ministro dos negócios estrangeiros, visconde de Sá da Bandeira, que ordenara ao nosso encarregado de negócios em
Paris, visconde da Carreira, que averiguasse se tais informações eram exactas. A resposta obtida do
ministro francês, o conde Molé, era «que a França não tinha intenção alguma de aumentar os seus
domínios em Guiné». Porém, passados três meses sobre estas declarações, o comandante da Gorée
forçava a passagem de Zeguichor e arvorava a bandeira francesa em Selho.
Honório Barreto, vendo perigar naqueles factos a soberania portuguesa do Casamansa, dá dele
conhecimento a 27 de Maio de 1837 ao governador-geral de Cabo Verde. Porém, só passado mais
de um ano, a 27 de Agosto de 1838, Sá da Bandeira, se dirige novamente ao encarregado de negócios de Portugal em Paris pedindo ao governo francês a evacuação dos estabelecimentos franceses
na Casamansa. Esta reclamação acaba por ser apresentada ao conde Molé uns meses mais tarde, a
24 de Dezembro de 1838, depois de se ter prescindido do apoio e patrocínio da Inglaterra, que o
visconde da Carreira considerava ser era «um acto de submissão desnecessário, de reconhecimento
de dependência».
Na resposta de 27 de Janeiro de 1839, Molé afirma que nada provava a realidade do direito que
Portugal se atribuía «de uma forma tão exclusiva» sobre o Casamansa e, pelo contrário, tudo concorria para demonstrar que tal pretensão era «inadmissível».
Molé aludia a éditos reais constitutivos de diversas companhias francesas de comércio africano
e afirmava que, desde a existência de um primeiro estabelecimento francês no Senegal em 1564, a
França exercera direitos reais de soberania, posse e comércio desde o cabo Branco até Serra Leoa,
1
Texto elaborado a partir do livro do autor A Presença Portuguesa na Guiné, História Política e Militar, 1878-1926.
Caminhos Romanos, 2016.
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incluindo Cacheu, os Bijagós, o Casamansa e até Bissau, admitindo apenas a concorrência dos
ingleses do Gâmbia e dos portugueses de Cacheu e Bissau.
Passado quase um ano sobre esta nota francesa, sem que a nossa diplomacia tenha refutado a
«extraordinária resposta» de Molé, Alexandre Herculano faz, na sessão da Câmara dos Deputados
de 6 de Junho de 1840, um discurso verberando a atitude do governo da altura, assim como a dos
que o haviam antecedido e governado o país de 1837 a 1839.
A actividade diplomática entre Paris e Lisboa sobre esta questão só é, porém, retomada em
1842, quando o visconde da Carreira se dirige ao ministro dos negócios estrangeiros de França,
procurando demonstrar a prioridade dos descobrimentos portuguesas na costa ocidental de Africa
e particularmente no Casamansa. Para este fim, Carreira socorre-se de várias provas históricas e
diplomáticas, entre elas a Memória sobre a prioridade dos descobrimentos portugueses na costa de
África Ocidental, para servir de illustração à Chronica da Conquista de Guiné por Azurara, publicada em Paris em 1841 pelo visconde de Santarém, Memória que se seguia à descoberta em 1837
na Biblioteca Nacional de Paris do manuscrito havia muito perdido da «Crónica da Guiné» de
Zurara. A França, porém, não atende as razões portuguesas e a questão mantém-se, sem que Carreira conseguisse obter a satisfação das suas reclamações.
Será já bastante mais tarde que, com vista a regularizar os direitos das potências europeias em territórios africanos, vem a ter lugar uma conferência internacional que se reúne em Berlim no dia 15
de Novembro de 1884. A conferência veio a terminar a 26 de Fevereiro de 1885 com a assinatura
do Acto Geral, o qual, entre outras medidas, tornava obrigatória a notificação de novas ocupações
na costas de África para que as potências interessadas pudessem fazer valer os seus direitos, e a obrigatoriedade de estas estabelecerem autoridade suficiente nas regiões novamente ocupadas, a fim de
garantirem os direitos adquiridos, a liberdade comercial e de trânsito.2
Os incidentes de vizinhança. O caso de Adiana
Após a separação administrativa da Guiné do governo-geral em Cabo Verde, que tem lugar em
1879, com a criação de uma nova província – a Guiné Portuguesa – com o seu próprio governador
e capital em Bolama, o problema dos limites da província ganha acuidade. Esta é ainda acrescida
pelos atritos e incidentes que a presença francesa no Casamansa criava com as autoridades portuguesas. Entre estes incidentes é digno de nota o ocorrido na ponta de Adiana, cujos povos, que
haviam pedido em Dezembro de 1881 a protecção do presídio de Zeguichor, vêem desembarcar
na sua povoação, no começo de 1882, um comandante francês que lhes afirma estarem eles sob
a suserania da república francesa e que Portugal só possuía Zeguichor. Os habitantes de Adiana
foram seguidamente comunicar este facto ao chefe do presídio de Zeguichor, alferes Francisco
Antonio Marques Geraldes, declarando-se portugueses; lavraram um termo de protesto e retiraram. Pela mesma altura, o chefe de Zeguichor arvora uma bandeira portuguesa em Sindão,
povoação três quilómetros distante de Adiana, acedendo ao pedido dos respectivos chefes. Ainda
2

Artigo 34.º
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nesse ano, mais tarde, em Junho, um outro comandante de uma canhoneira francesa, impõe a
multa de cinquenta francos aos habitantes de Adiana, por terem pedido em Dezembro auxílio ao
comandante de Zeguichor. Estes foram, cheios de aflição, narrar o caso ao comandante militar de
Zeguichor que lhes forneceu uma bandeira portuguesa para ali arvorarem.
A questão de Adiana e a colocação da bandeira portuguesa em Sindão seriam aproveitadas pela
França para exercer pressões sobre o gabinete de Lisboa. A legação francesa dirige ao ministro dos
negócios estrangeiros, a 10 de Julho de 1882, uma nota em que começa por declarar que o rio
Casamansa pertence exclusivamente à França e que, para manter a autoridade francesa naquele
rio, tinha sido enviada uma expedição.3 Relativamente a esta afirmação pronuncia-se o governador
Pedro Ignacio de Gouveia, em ofício para Lisboa, observando que, «depois de uma asserção tão
peremptória, as negociações com a França serão extemporâneas» e que lhe parecia «fácil refutar as
inexactidões mencionadas na nota referida».4 Acrescenta que a narração dos factos mencionados
na nota do ministro de França era perfeitamente inexacta e provava que este recebera «infidelíssimas informações» da Gorée.
Aquela nota acusava ainda ter uma chalupa a vapor portuguesa feito distribuição de bandeiras a
numerosas aldeias, situadas fora do território de Zeguichor!
Diz o governador: «Pode naturalmente perguntar-se aonde termina o território de Zeguichor e
se Adiana não é compreendido, posto que sempre foi reconhecida como ponto português, e que
pertence hoje ao súbdito português Manoel Vermão, herdado dos seus antepassados, todos portugueses».
Todavia, acrescenta: «Segundo a declaração gratuita do governador da Gorée, o território de
Zeguichor estende-se unicamente além da praça por um quilómetro para cada lado, e portanto
o ponto de Sindão está fora deste limite». Mas interroga: «Porém, quem determina estes limites e
desde quando?... São naturais perguntas, que faz quem precisa provar à evidência que não exorbita
e ultrapassa os limites que lhe estão indicados por convenções ou tratados.
«Deixando porém de parte os limites do presídio de Zeguichor – que é importantíssimo saber-se
– devo declarar a V. Ex.ª que as numerosas bandeiras hasteadas pelo chefe do presídio, foi unicamente uma em Sindão, três ou quatro quilómetros a oeste de Adiana».
Comenta ainda o governador: «Permita-me V. Ex.ª que, se a questão de limites está de há muito
entregue aos gabinetes respectivos, nunca a França devia hastear a sua bandeira em Adiana contra
o protesto dos seus habitantes, isto, unicamente, por aquela pobre gente pedir o auxílio de Zeguichor quando receavam um ataque dos banhuns, e que lhe foi concedido humanitariamente para
não perderem os seus haveres, e sem ofensa, nem ideia reservada para com uma nação aliada, que
até ali, não tinha manifestado de forma alguma que Adiana lhe pertencia».
E, como na referida nota se protestava pela colocação da nossa bandeira em Sindão, acentua
Ignacio de Gouveia que «a colocação de bandeira em Adiana pela França foi muito anterior
Doc. 37, LB1.2, p. 71.
Of. Conf. 15, 29 Ago. 1882, LB1.2, p. 82. Neste ofício esclarecia Ignacio de Gouveia que a expedição enviada ao
Casamansa não fora para reivindicar direitos neste rio, porém única e exclusivamente para reparar a afronta feita pelo
chefe mandinga Sum-Karie, que tinha atacado a praça de Selho, único ponto fortificado neste rio e ocupado pelas
autoridades francesas, a não ser na ilha de Carabane, onde existia a alfândega.
3
4
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à da colocação em Sindão da nossa bandeira», o que tinha sido feito para satisfazer o pedido
daquela gente.
Antes de terminar este seu ofício, Ignacio de Gouveia acha conveniente explicar ao ministro o
motivo das reclamações presentes por parte da França, «e que talvez até há pouco se não davam».
Escreve ele: «Por portaria de 5 de Setembro de 1881, foi nomeado um delegado da alfândega
de Cacheu em Zeguichor, visto naquele ponto o movimento comercial ser importante, pois é ali
que fundeiam os navios vindos de Marselha, por se achar estabelecida uma filial da casa francesa
Maurel & Frères, da Gorée.
«Os navios de maior calado de água não podem ir receber as mercadorias a Selho, que vêm em
lanchas e ali fazem a baldeação.
«Antes de haver delegado da alfândega, não pagavam direitos; hoje as mercadorias são sobrecarregadas com direitos em Zeguichor, e depois com outros ainda mais elevados em Carabane5. A
nossa legislação fiscal assim ordena, e eu já recebi uma reclamação do agente da casa francesa a que
não pude atender por se opor a lei.
«Neste pressuposto a casa francesa deseja estabelecer-se em Adiana, fugindo aos direitos por
baldeação em Zeguichor; por isso a bandeira francesa ali foi hasteada. A casa Maurel sofre ainda
assim, pois tem uma ponte própria onde atracam os navios para receber directamente a carga em
Zeguichor, tem armazéns para a mancarra, e como é casa poderosa há-de necessariamente influir
para indispor o nosso presídio, que lhe afecta os interesses. Esta é a verdade.
«A dificuldade de embarcações que me possam por em comunicação mais rápida com aquele
ponto é que me embaraça assaz; contudo oficiei terminantemente ao comandante do presídio,
recomendando-lhe mais uma vez as maiores atenções para com a nação francesa, proibindo-lhe
que praticasse qualquer acto em que manifestasse desacordo entre as relações de recíproca simpatia
que existe entre as duas nações».
As cobiças no Sul
Mas não fora este o único problema com autoridades francesas; outros houvera. No sul, um português natural de Bissau, que habitava em Nalú, fora preso por indígenas e roubado. O seu crime
tinha sido dizer-se português e considerar português aquele território, inclusive o rio Nuno. A
prisão teria sido feita à ordem do comandante militar de Boké. Depois de ter conhecimento desta
ocorrência, o governador manda ao rio Nuno o secretário-geral que consegue, do comandante
francês, a libertação do preso. O governador considera então que o comandante francês procedera
«com toda a lealdade», mas adverte o ministro de que o nosso prestígio perante o gentio, «que é
muito», podia ficar enfraquecido com estes acontecimentos. E alerta para o facto de a França considerar o rio Cassine como «sob o seu protectorado, ainda que lá não tenha autoridade alguma».6
Ignacio de Gouveia tinha, porém, nomeado um chefe de Nalú e Cassine, o qual vivia na margem esquerda do rio. Sem lhe coarctar as atribuições publicamente, tinha-lhe dado instruções
5
6

Porto junto à foz do Casamansa, na ilha dos Mosquitos, onde os franceses tinham estabelecido uma alfândega.
Of. Conf., 10 Jul. 1882, NE.
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reservadas para se abster de qualquer ingerência nos negócios de Cassine e para lhe participar
tudo o que dissesse respeito àquele rio, «antes de lhe dar qualquer resolução». Era claro que
Ignacio de Gouveia não queria entrar em conflito com autoridades francesas, no desejo de que
tudo fosse resolvido pela diplomacia. Seria esta uma boa atitude para quem estivesse seguro dos
seus direitos?
Ao reafirmar ao ministro ser inadiável o assunto dos limites com a França, lembra que se não
fosse acordada a posse de todo o Casamansa, o que devia ter lugar «conforme o tratado de cedência
feito em 23 de Novembro de 1857 em Zeguichor pelos balantas de Jatacunda», e se se abandonasse Zeguichor, o comércio de Geba seria muitíssimo prejudicado. Em relação ao sul, era igualmente manifesto o prejuízo, pois o comércio do Rio Grande derivaria todo para o rio Nuno. Quais
iriam ser as posições de Lisboa perante uma situação que se antevia de resolução difícil?
A 14 de Novembro de 1882, o ministro dos negócios estrangeiros, António de Serpa Pimentel,
em nota dirigida ao Barão de Menneval, encarregado dos negócios da França, responderá à nota
de 10 de Julho, que apresentava factos passados de uma forma distorcida, refutando as alegações
francesas de que Portugal «pretendia destruir a influência francesa no rio Casamansa». Por isso,
esperava que o governo francês igualmente recomendasse «muito essencialmente» aos seus agentes
uma reserva idêntica à «máxima moderação e prudência» que as autoridades portuguesas tinham
mostrado «no cumprimento de deveres indeclináveis e no legítimo exercício de direitos que Portugal exerceu, afirmou ou reivindicou sempre naquelas regiões». A nota terminava reconhecendo a
extrema necessidade de pôr termo a um estado de coisas que, ofendendo a cada momento direitos
incontestáveis […] obsta a que se possa estender às regiões africanas em que as duas nações são
vizinhas […] as cordiais relações que […] as unem na Europa».7
O incidente de Sindão
A 5 de Fevereiro de 1884 o súbdito francês Ernest Laglaise acompanhado de outro compatriota, sr. Villagrand, e de 12 caçadores, desembarcara em Sindão e aí arvorara o pavilhão francês.
Fora-lhe dito pelo juiz do povo para o retirar, o que ele recusara. Mais tarde um grupo de homens
armados havia retirado o pavilhão francês, pondo em seu lugar o pavilhão português.
Dois dias depois, a 7 de Fevereiro, os habitantes de Sindão acompanhados pelo juiz do povo
tinham-se deslocado a Zeguichor para comunicar o sucedido ao respectivo chefe, o alferes Joaquim
Antonio Pereira, tendo este decidido marchar para aquele ponto com uma diligência de dez soldados. Quando o alferes Pereira interrogava o povo que se agrupara em volta da tenda do sr. Laglaise,
este viajante nota que se fala a seu respeito. Sai da tenda com ares ameaçadores, intimando todos
a que se retirassem e negando-se a responder às várias perguntas que aquele lhe dirigiu. A forma
«menos conveniente» como o viajante acolhia a autoridade portuguesa confirmava a suspeita do
que haviam sido os seus actos, obrigando o alferes Pereira a conduzir, debaixo de prisão, o viajante
francês para Zeguichor, para averiguações.
7

Doc. 45, LB1.2, p. 85.
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A 8 de Fevereiro é levantado um auto de corpo de delito pelo «crime» de se ter içado a bandeira
francesa no pau da bandeira portuguesa. Nesse auto ficou claro que Laglaise tinha, de facto, içado
a bandeira francesa, e que o juiz do povo – que para o porto se tinha dirigido para aí arvorar a
bandeira portuguesa por ter avistado uma embarcação que julgava ser a do chefe de Zeguichor
(era o que sempre fazia quando por lá passasse qualquer embarcação e também nos dias santificados) – lhe solicitara que arriasse a bandeira francesa. Porém, Laglaise afirmou que o não fazia, por
aquele ponto pertencer aos franceses, «e que o governo português nem soldados [tinha] quanto
mais territórios».Laglaise ficara preso dois dias, sendo-lhe depois permitido ir residir em casa de
um negociante francês.
Conhecedor destes factos, a 17 de Fevereiro o governador enviara o secretário-geral, José Joaquim de Almeida, para Zeguichor e Sindão, na Cassini, para averiguações, tendo este partido no
dia imediato.
Depois de ter estado nestas povoações, o secretário-geral deslocara-se a Selho onde conferenciara
com as respectivas autoridades. De regresso a Zeguichor, no dia 24 de Fevereiro, obtivera aí uma
declaração formal escrita de Laglaise de que não era sua intenção ofender o governo português
quando arvorara em Sindão o pavilhão francês.8 Nestas circunstâncias o secretário-geral, em nome
do governo da província da Guiné, decidira entregar Laglaise às autoridades francesas.9
Entretanto, o lugar-tenente do governador do Senegal, sr. Jean Bayol, que se encontrava a bordo
do aviso Le Heron em Carabane, informado pelo comandante de Selho das questões existentes,
tinha-se dirigido para Zeguichor exigindo a libertação do preso. Sem o conseguir dirigira-se a
Sindão onde, a 20 de Fevereiro (depois de a 7 ter estado em Bolama onde conferenciara com o
governador) desembarcara à frente de uma força francesa e, por o chefe da aldeia Júlio Lopes e o
povo não quererem arrear a bandeira portuguesa que ali existia, praticara as maiores arbitrariedades
e violências. Aos haveres de três indivíduos naturais de Zeguichor foi posto incêndio pelo crime
de se declararem súbditos de El-rei de Portugal, sendo também amarrados aqueles que da aldeia
haviam fugido e foram encontrados pelos marinheiros do Heron.
Conhecedor destes factos, e relatando as arbitrariedades cometidas, escreve o secretário-geral no
protesto que envia para Bayol: «Se a França se julga com direito ao país referido, e V. Ex.ª queria que dele fosse retirado o pavilhão de Portugal, melhor procederia dirigindo-se ao governo da
Guiné e não ao povo daquela localidade, que, considerando-se português, nunca poderia arriar
a sua bandeira, ao abrigo da qual se devia encontrar protegido e respeitado por qualquer nação
civilizada».
A 3 de Março o secretário-geral regressa a Bolama, e Ignacio de Gouveia, a 5 de Março,10 informa
Lisboa de que «o governador da Gorée praticou o verdadeiro saque, levando galinhas, cabras, arroz
e tudo quanto encontrou para bordo da Heron, esquecendo-se que levava artigos pertencentes a
Doc. IX, LB2.1, p. 28.
Doc. X, LB2.1, p. 28.
10
Of., 5 Mar. 1884, NE; Doc 11, Anexo I, LB2.1, pp. 42-45.
8
9
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um português indefeso, sob o pretexto de que o território de Sindão é francês». Acrescenta Ignacio
de Gouveia que, visto ser portuguesa a proprietária, não respeitara o direito de propriedade português,11 mesmo que «o território fosse francês». E isto não provava «senão por um tratado de 1865,
que os próprios ignoram e a despeito dos tratados anteriores feitos com Portugal […] como sendo
português todo o rio Casamansa».12
Nesse ofício, Ignacio de Gouveia reconhecera que o governador da Gorée, «pelo seu procedimento menos civilizador» e pela forma como se apresentara perante o secretário-geral, «nervoso,
contrariado, um tanto vexado», demonstrara «exuberantemente haver esperado que o facto ficasse
desconhecido do mundo civilizado». Apesar de este seu reconhecimento, aliado ao facto de considerar que «a sua nação dirige vistas cobiçosas para desenvolver o comércio riquíssimo deste rio,
sem os embaraços que possa causar o nosso porto de Zeguichor», escreve Ignacio de Gouveia:
«Não aprovei, por precipitado, o acto do comandante do presídio de Zeguichor; exonerei-o simplesmente, visto que podia comprometer alguma vez a nação por novas precipitações».13
A alfândega de Zeghichor e a visita do lugar-tenente do governador do Senegal
Enquanto tinham lugar em Sindão os incidentes com o súbdito francês Laglaise, Ignacio de
Gouveia recebia em Bolama no dia 7 de Fevereiro a visita de Bayol que aí se deslocara a bordo da
canhoneira Heron. Esta visita terá sido motivada por protestos do comércio francês: com o estabelecimento de um delegado da alfândega de Cacheu em Zeguichor, onde fundeavam os navios
vindos de Marselha, as mercadorias vindas de Selho14 em lanchas passaram a ser sobrecarregadas
com direitos em Zeguichor, e depois com outros ainda mais elevados em Carabane.
A 1 de Março de 1884, antes do regresso de Zeguichor do secretário-geral, onde tinha ido averiguar aqueles incidentes, Ignacio de Gouveia relatara para Lisboa15 os termos em que a visita do sr.
Jean Bayol, governador da Gorée, lugar-tenente do governador do Senegal, tinha decorrido. Dizia
ele que ao ir a bordo da canhoneira Heron, em retribuição desta visita fora recebido «com todas as
honras», e que Bayol lhe afirmara que a sua presença em Bolama se destinava «expressamente» a
«cumprimentar o delegado do governo português na Senegâmbia portuguesa, e a solicitar da parte
do comércio francês no Senegal, a terminação dos pedidos instantes para que os produtos coloniais depositados em Zeguichor não pagassem direitos, assim como fossem isentos do imposto de
tonelagem as embarcações que os depositassem», afirmando que fundamentava este pedido «na
praxe estabelecida em todas as nações». A este pedido o governador lembrara «que o governo francês em Carabane obrigava ao pagamento de direitos as mercadorias exportadas de Zeguichor sob
Era proprietária a portuguesa Izabel Maria Affonso, herdeira de Gregório José Domingues, que o comprara a
Ojarfo, gentio banhume de Gonum, pela quantia de 180$000 réis.
12
Era o tratado de 23 de Novembro de 1857: «Ajuste de paz entre o delegado administrativo de Zeguichor e os
gentios balantas de Jatacunda e aldeias vizinhas, por autorização de s. ex.ª o governador da Guiné» (LB2.1, p. 45).
13
Doc. 11, Partes I e II, LB2.1, pp. 42-45.
14
Como se viu era o porto estabelecido pelos franceses no ano de 1837 na margem direita do Casamansa a montante
de Zeguichor.
15
Of. Conf. 1, 1 Mar. 1884, AHU, SEMU, Guiné, 1.ª Rep., Cor. Rec., Cx 2.
11
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o pretexto de que […] o presídio nada produzia», e que, sendo assim, «também o posto militar de
Selho estava nas mesmas circunstâncias», pois «os produtos dali exportados [pro]vinham de terrenos confinantes», tal como os de Zeguichor. A única solução «justa e digna» para as duas nações,
«era considerar-se transitoriamente, como pontos exportadores, os de Zeguichor e Selho», ou seja,
os artigos exportados de Selho seriam depositados em Zeguichor sem pagamento de direitos na
reexportação, assim como os dimanados de Zeguichor e de outros pontos não pagariam direitos
em Carabane, mas apenas no ponto português. O representante francês concordara com este
alvitre, revelando «a sua satisfação [por esta] forma leal» de garantia do comércio, não se achando,
contudo, autorizado para, sobre ele, «resolver de pronto».
A dificuldade do representante do governo francês em anuir à proposta do governador, resultava
do facto de a maior parte dos produtos coloniais do Casamansa não serem exportados de Selho,
mas de outros pontos «onde a França nem tem autoridades» e onde «nem existem estabelecimentos agrícolas ou comerciais». A mancarra comprada aos indígenas era ou exportada ou depositada
em Zeguichor, onde era embarcada em navios que a levavam para a Europa. A anuência daquele
representante «teria sido uma grande vantagem para Zeguichor», onde a exportação se tornaria
importante.
Mas o governador não deixou de ficar apreensivo, pois aquele funcionário expusera, «ainda que
muito ligeiramente», que «os tratados com o gentio não tinham significação alguma, e que se a
França mandasse uma canhoneira a qualquer das ilhas do arquipélago de Bijagós, veria necessariamente os pretos dispostos a fazer tratados com ela». Porém o governador fez notar que «sendo
isto assim, pela pouca lealdade do gentio e desconhecimento dos seus deveres, não devia ser uma
nação culta que os ensinasse a desprezar compromissos contraídos, dando-lhes maus exemplos de
honradez e probidade, o que a França seria incapaz de fazer para qualquer ponto, e muito principalmente quando Portugal tinha direitos reconhecidos sobre todo o arquipélago dos Bijagós». E o
governador exprime o receio de que o sr. Jean Bayol «como distinto explorador africano», queira
no futuro tornar práticas as suas ideias e encontrar apoio no governo francês. E acrescenta que
lhe parece «bom precavermo-nos para qualquer eventualidade possível de ocupação pelo lado da
França de alguns pontos em que tenhamos inquestionável direito, porém onde não haja força por
dispensável presentemente».
As pressões da diplomacia francesa
A questão de Sindão continua a ser aproveitada pelas autoridades francesas para exercerem pressão sobre o gabinete de Lisboa. O ministro de França em Lisboa, Paulo de Laboulaye, dirige uma
primeira nota sobre este assunto logo a 7 de Março de 1884, com as adulterações dos factos que
sempre convêm a quem protesta, sabendo da fraqueza da sua atitude. Acentuemos que nessa nota
se mencionava um tratado de 18 de Março de 1865 onde, segundo aquele diplomata, os territórios
eram submetidos à suserania da França.16
A 16 de Abril o ministro dos negócios estrangeiros, José Vicente Barbosa du Bocage, informa
16

Doc. 5, LB1.2, p. 8.
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o encarregado dos negócios de Portugal em Paris, Fernando de Azevedo, dos factos tal como
tinham sido apurados e que entretanto tinham chegado ao conhecimento de Lisboa, «confiando
plenamente […] nos sentimentos de justiça do governo da república francesa, [este] não deve
recear que após os factos ocorridos [Portugal] pretenda estabelecer a sua soberania em território já
regularmente sujeito ao domínio português, e onde é bem manifesta a vontade dos habitantes e
unânime em considerar como sua soberana a primeira nação que lhes levou os benefícios da civilização europeia, e os mantém num regímen paternal». E termina acrescentando: «Esta desagradável
ocorrência é mais uma prova de quanto convém que entre Portugal e a França se fixem de uma
forma definitiva os limites das colónias dos dois países, pois somente assim poderá evitar-se que
autoridades secundárias, por excesso de zelo ou mal entendida compreensão das suas atribuições,
levantem conflitos, tanto mais penosos para ambos os governos, quanto eles em aberta oposição
com os sentimentos e interesses das nações que representam». 17
Nos contactos havidos posteriormente pelo encarregado de negócios em Paris com o sr. Jules
Ferry, ministro francês dos negócios estrangeiros, este, para se escusar a tecer comentários sobre
os excessos do sr. Bayol, socorre-se do argumento de que todo o litoral do Casamansa compreendendo Sindão, exceptuando Cacheu e Zeguichor, se achava situado sob a suserania da França, pelo
que nunca se tinha violado território português, mas apenas castigado uma população francesa
que se tinha revoltado.18 As autoridades francesas queriam, pois, ignorar as arbitrariedades cometidas sobre uma população indefesa, reduzindo a natureza da dissenção a uma simples questão de
soberania.
Em Maio de 1884, Jules Ferry, em nota entregue a Fernando de Azevedo a 3 de Junho,19 considerava que um exame «atento» dos factos não lhe permitia encará-los de ponto de vista idêntico
ao de Lisboa. Depois de considerar a prisão de Laglaise como caso que se manifestava disposto
a encerrar, tanto mais que o comandante de Zeguichor tinha sido espontaneamente destituído,
insiste na tese de que Sindão estava sob a suserania francesa e, relativamente ao tratado de 1857
com os indígenas balantas de Jatacunda, põe em dúvida que dele se pudesse considerar que Sindão
estava nele incluído. Seguidamente afirma que não se podia admitir que Portugal reivindicasse
todo o litoral do Casamansa devido à situação adquirida pela França, já «demasiado antiga»,20 não
permitir que pudesse ser esse o pensamento do governo português.
Doc. 8, LB2.1, pp. 10-15. A questão de Sindão vai ser objecto de uma interpelação do deputado Sousa Machado
ao ministro da marinha na sessão da Câmara do dia 19 de Abril de 1884. Sousa Machado entendia que ao governo
corria o «indeclinável dever» de pedir uma satisfação que não podia ser negada pela França, pois o conflito que
se dizia ter havido, tinha acontecido «com intervenção do governador da colónia francesa próxima, de um modo
agressivo, violento e pouco conforme com as práticas usadas pelas nações civilizadas […] preferindo fazer justiça por
sua conta, com violação de território alheio, a tratar directamente com as autoridades da nação a que esses territórios
pertencem». Acrescentava o deputado: «Todos sabem como os franceses usurparam uma parte do território que à
nação portuguesa de direito pertence na região denominada, bem ou mal, Senegâmbia, opondo a força ao direito».
18
Nota 10, 8 Mai. 1884, de Fernando de Azevedo para José Vicente Barbosa du Bocage, LB2.1, pp. 41-42.
19
Doc. 12, LB2.1, pp. 60-62.
20
O alegado tratado feito pela França com vários chefes locais, de resto desconhecido da comunidade internacional,
datava de 18 de Março de 1865, sendo assim posterior ao tratado de 23 de Novembro de 1857 com os chefes de
Jatacunda e aldeias vizinhas.
17
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E, tendo em vista prevenir novos acidentes, manifesta-se disponível, se o governo de Lisboa
nisso achasse utilidade, para a fixação, por comum acordo, dos limites das possessões dos dois
países no Casamansa, tal como Barbosa du Bocage tinha sugerido no seu despacho de 16 de Abril.
Não satisfeito com esta atitude, a 3 de Agosto de 1884, sendo ministro em Paris João de Andrade
Corvo, Barbosa du Bocage escreve: «Os direitos que podem derivar-se para a França de um tratado clandestinamente arrancado à insciência de chefes facilmente ilusos, em muitas das formas e
solenidades impreteríveis, em tais casos, segundo antigas tradições, não podem seriamente opor-se à ocupação portuguesa nunca impugnada, nem sequer pelo governo francês, ainda depois do
seu famoso tratado de 1865». E autoriza aquele representante a declarar ao governo francês o seu
desejo da fixação de um acordo que viesse a impedir a repetição de conflitos «sem deixar ao mesmo
tempo de insistir sobre os direitos de Portugal ao território em litígio».21
As negociações com a França para a fixação de limites. A Convenção de Maio de 1886
Será somente em nota de 2 de Março de 1885, já depois de ter terminado a Conferência de
Berlim, que Jules Ferry se manifesta disposto a designar os seus delegados para a negociação com
Portugal destinada a fixar a delimitação projectada das fronteiras, não só na Senegâmbia, como
também sobre o litoral do Congo, onde as duas nações detinham possessões contíguas.
Aí menciona as disposições acordadas por Portugal e França com a associação internacional do
Congo, que precederam a assinatura do Acto final da Conferência de Berlim, segundo as quais o
limite meridional das possessões francesas era o curso do rio Chiloango considerando, nestas condições, que o acidente que tinha ocorrido em 1883 em Massabi22 não constituiria obstáculo à reaDoc. 13, LB2.1, pp. 62-64.
Em Março de 1883 ocorre um acto que perturba o status quo na costa ocidental de Africa a norte do paralelo 5º
12’, na região compreendida entre este paralelo e o Cabo de Santa Catarina.
Sucedera que o comandante Cordier da canhoneira francesa Sagitaire, num «acto de vergonhosa pirataria»,
mandou gente à casa do Mafuca André Loemba e, não satisfeito com o resultado da diligência, destruiu as suas
plantações, obrigou-o, pelo medo, a fugir para o mato, arriou a bandeira portuguesa e guardou-a. Ao apresentaram
queixas e protestos contra estes actos ao comandante da estação naval, Antonio José de Mattos, pedindo a sua
protecção, os chefes locais relataram que o comandante francês, «não podendo obter de nós a compra ou cedência de
terrenos por modo contrários aos usos do país, apesar de nos ter oferecido grandes presentes de fazendas, aguardente
e dinheiro, os quais recusámos, [ameaçou-nos] dizendo que, se nós não quiséssemos ceder por vontade, nos obrigaria
pela força armada». Foi o «que realizou no dia 17 de Março de 1883, desembarcando vinte e tantos marinheiros
armados, os quais se dirigiram ao sítio da Chibota e, estabelecendo-se ali, destruíram parte das plantações e algumas
árvores de fruto de André Loemba». Depois «arvoraram no tronco de uma palmeira a bandeira francesa a pouca
distância de uma portuguesa […] que tinha sido dada pelo comandante português, como sinal de protecção e
garantia ao convénio celebrado em 30 de Setembro de 1882».
Antes de deixar a localidade aonde se deslocara, o comandante da estação naval estabeleceu um tratado com os
povos de Ponta Negra a que aderiu Maloange, de enorme influência e considerado o principal nos países vizinhos.
O comandante francês realizara já com os régulos do Loango tratados de posse e soberania antes de se dirigir à Ponta
Negra, os quais constituíam actos atentatórios ao modus vivendi existente sobre os pontos da costa ocidental a norte do
paralelo 5º 12’. É na sequência destes acontecimentos, e para impedir o avanço ou tentativa de ocupação por outros
países no Massabi que a 29 de Setembro de 1883 é assinado o Tratado de Chinfuma estabelecendo o protectorado de
Portugal sobre os territórios compreendidos entre o rio Massabi e Malembo (AHU, N.º 1102/03/04 -1L).
21
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lização de um acordo entre os dois gabinetes. Mais uma vez a França avançava com pretensões que
sabia que Portugal não poderia facilmente aceitar, pois os factos não eram realmente conformes
ao que aquela apresentava, com o intuito de, desde logo, condicionar o resultado das negociações
que se anteviam.23
Disto se dá conta o ministro dos negócios estrangeiros, Barbosa du Bocage que, a 29 de
Março de 1885, escreve para o representante de Portugal em Paris, Visconde de Azevedo e Silva:
«Noto porém, com relação aos limites das possessões francesas e portuguesas no Congo, que
o sr. Ferry quer dar por assentado ter a França direito à posse do território de Massabi, socorrendo-se para isso a factos que me não parecem rigorosamente exactos e a argumentos que não
posso aceitar por concludentes». Mas não hesitava em acreditar que o governo francês acompanhava o governo de Sua Majestade no «sincero intuito» de se resolver as dificuldades inerentes
a este processo «com vistas largas e conciliadoras», e falava no desejo de se obter «uma situação
equitativa por meio de mútuas compensações», procedendo-se à determinação de fronteiras na
Guiné sem ter de «proceder-se a tão minuciosas averiguações como seria mister se se tratasse
de verificar e legalizar rigorosamente os direitos respectivos». E mais adiante escreve Barbosa
du Bocage que delegados de ambos os países se poderiam reunir em Lisboa para estabelecer as
bases de um acordo que regulasse «definitivamente a situação das duas nações no Congo e na
Guiné».24 Recebidas em Paris, estas considerações são transmitidas ao sr. Freycinet, presidente
do conselho francês, a 12 de Abril de 1885.25
Notemos que, a 15 de Maio de 1885, o ministro dos negócios estrangeiros, Barbosa du Bocage,
se dirige ao ministro da marinha, Pinheiro Chagas, na antecipação das negociações com a França
para a delimitação de fronteiras na Africa Ocidental (que a França desejava incluíssem também
as referentes ao Zaire, onde havia a pretensão francesa de anexar o rio Massabi) e lhe pede relativamente à Guiné o envio de «quaisquer esclarecimentos geográficos ou estatísticos sobre a coreografia daquela região, os pontos que realmente ocupamos, o seu comércio e relativa importância.
Só V. Ex.ª pelo ministério do seu digno cargo poderá ministrar-me estes dados indispensáveis;
rogo-lhe pois que se digne dar as ordens necessárias para que eles se reúnam e preparem sem perda
de tempo».26
Pinheiro Chagas responde a 8 de Agosto e, na parte respeitante à Guiné, nos seguintes termos:
«Já devem ter prestado a V. Ex.ª alguns esclarecimentos sobre os pontos actualmente por nós
ocupados na Guiné os funcionários que têm ultimamente servido nesta província, e que foram
mandados à presença de V. Ex.ª.
«Em 1840, e posteriormente, houve troca de correspondências entre esta secretaria de estado e a
dos negócios estrangeiros a propósito de reclamações da França, e nas sessões legislativas desse ano
(Diário do Governo de 8 de Julho de 1840, pag. 706) fizeram-se referências a escritos comprovativos dos direitos de Portugal naquela região africana.
Doc. 14, LB2.1, pp. 64-66.
Doc. 15, LB2.1, pp. 66-68.
25
Doc. 16 LB2.1, pp. 68-70.
26
Doc. 18, LB2.1, pp. 71-73.
23
24
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«Há notícia de ter sido entregue em Paris, pelo conde de Carreira, um notável memorandum ao
governo francês sobre o indicado assunto».
Eram, portanto, extremamente reduzidas as informações prestadas por Pinheiro Chagas,
levando a concluir que para ele o assunto teria importância secundária.
De notar que, relativamente à questão do Zaire, Pinheiro Chagas entendia que o «futuro distrito
de Cabinda» não poderia deixar de ficar limitado por um rio, uma fronteira natural, o Massabi
ou o Luiza-Loango.27 A questão era assaz grave «pois não me parece conveniente prejudicar os
novos territórios do Zaire para aumentarmos o nosso território na Guiné». Deixava aqui antever
a possibilidade de sacrificar o domínio sobre a Guiné à manutenção da presença portuguesa ao
norte do Zaire.
A 9 de Setembro de 1885, a França, depois de continuadamente insistir nas suas teses sobre a
posse dos territórios, manifesta-se finalmente disponível para as negociações e mostra agora ter
nelas pressa. Força a que as reuniões se façam em Paris e, a 23 de Setembro, nomeia os seus delegados (o sr. de Laboulaye, ministro em Lisboa, o capitão de mar e guerra O’Neill, e o sr. Bayol).
A 29, Barbosa du Bocage havia também escolhido os seus delegados: Andrade Corvo, ministro
plenipotenciário em Paris, Carlos Roma du Bocage, adido militar em Berlim; como delegado técnico Pinheiro Chagas escolheria Antonio de Castilho, antigo secretário-geral de Cabo Verde, na
impossibilidade de indicar Ignacio de Gouveia, que prestava agora serviço em Angola.
Na mesma altura, por ofício do governador da Guiné de 28 de Agosto, Lisboa toma conhecimento das tentativas francesas para ocupação do rio Cassine. Enquanto se preparava para as
negociações, a França criava mais um pólo de confronto e de pressão sobre Portugal. Era mais
uma região a disputar para que também ela entrasse nas negociações e dessa confrontação viesse a
tirar proveito. Neste ofício o governador considerava «conveniente afirmar os nossos direitos sobre
aquele ponto por meio de actos de jurisdição» e lembrava a necessidade de ali realizar uma visita,
logo que para tal dispusesse da presença de um navio.
A 3 de Outubro de 1885, Pinheiro Chagas escreve ao ministro dos negócios estrangeiros
enviando as suas instruções aos delegados portugueses para a delimitação da Província da Guiné.
Nelas faz votos para que a França, que «sempre timbrou em se considerar como o país campeão do
direito», não deixará de respeitar os nossos direitos. Lembra então que esses direitos no Casamansa
são «incontestáveis, embora não tenham sido incontestados». Depois de referir os tratados realizados com os indígenas, que tanto franceses como portugueses concordavam como sendo a principal
fonte do «direito de posse europeu», em resultado do que não se poderiam contestar os direitos de
Portugal a vastíssimos territórios da margem direita do Casamansa, faz notar que a sua eventual
cedência representava uma entrega de territórios que «são nossos em virtude de um direito» que,
«até em seu proveito», era invocado pelas autoridades francesas.
Pinheiro Chagas admite, contudo, que, não podendo obter-se o reconhecimento da plenitude
27

Luiza-Loango era o nome por que era referido o rio Massabi em “nova” carta do Zaire.
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dos nossos direitos sobre as duas margens do Casamansa, se poderia aceitar este grande rio como
limite divisório entre as possessões portuguesas e francesas, «ficando nós indisputadamente com a
margem esquerda». Em compensação, não se poderia deixar de exigir o abandono pelos franceses
de Carabane, na ilha dos Mosquitos. E deixava claro que não podia aceitar o Casamansa senão
como um rio internacional. Quanto aos limites meridionais, considerava indispensável que eles
fossem fixados no rio Nuno.
Relativamente à questão de Massabi diz Pinheiro Chagas: «Aí os nossos direitos, em presença
dos princípios reconhecidos em toda a Europa e assentes na conferência de Berlim, são tão absolutamente incontestáveis que não vejo motivo para que os franceses nos possam exigir a cedência
de um território que adquirimos com a máxima legitimidade, que temos ocupado e em que temos
exercido há dois anos jurisdição completa».
Interrogando-se sobre «onde nos levar[ia] a marcha da negociação» e ciente de que os delegados portugueses procurariam que se reconhecesse a «plenitude do nosso domínio, tanto no
Casamansa, como na Guiné», mostra-se convicto de que «não podendo desfazer o que os séculos
foram fazendo, procurarão ainda de certo fazer aceitar as fronteiras que indi[cara] para a Guiné,
mantendo o nosso direito à ocupação do Massabi». As concessões que acabava de indicar seriam
para a França, com o «necessário respeito pelos melindres nacionais […], uma gloriosa homenagem prestada por um grande país aos direitos de uma nação pequena».28 Era com esta esperança
que Pinheiro Chagas admitia que a França se comportaria.
Como iriam, então, decorrer as negociações, e qual seria a atitude dos delegados franceses?
Notemos que o primeiro deles era o ministro em Lisboa, que tinha servido de veículo das pretensões franceses sobre os territórios em disputa e de factos deturpados e acusações infundadas lançadas sobre as autoridades portuguesas na Guiné. Havia ainda o sr. Bayol, lugar-tenente do governador do Senegal, aquela personagem que tinha presidido ao assalto da povoação de Sindão à frente
de uma força que procedera a um saque, por os seus habitantes se considerarem portugueses – um
acto que desejara esperar que «ficasse desconhecido do mundo civilizado». Um observador atento
não poderia assim esperar negociações realizadas de boa fé.
A primeira reunião tem lugar no dia 22 de Outubro de 1885, e nela, curiosamente, o delegado
francês Laboulaye apenas se debruça sobre o que respeitava às fronteiras da Guiné. A estratégia
seria portanto de, por sucessivos e isolados avanços, vir a obter tudo o que desejaria.
Vejamos a argumentação de Laboulaye. Dirigindo-se aos plenipotenciários, e por entender que,
para se poder chegar ao resultado desejado, ou seja a assinatura de uma convenção, afirma que se
devia que «em nós penetre a ideia que a solução para ser prática deve ser procurada mais nos factos do que nos arquivos, no presente mais que no passado». E justifica tal atitude por considerar
que o que os governos pretendiam era evitar complicar a obtenção de um acordo, «por discussões
onde cada um se acharia a produzir títulos históricos sem que eles possam conduzir a comissão a
qualquer conclusão, uma vez que nós não teríamos qualidade para concluir, o que é desde já uma
razão para os pôr de parte». Estas palavras mostravam claramente que a França desejava passar por
28

Doc. A: Anexo ao doc. 32, LB2.1 pp. 88-91.
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cima dos direitos históricos de Portugal – isto é, dos direitos que lhe eram concedidos em resultado
da sua longa ocupação de vários pontos dos territórios em causa, e de a eles ter chegado antes que
qualquer outra nação.
E, de facto, no que respeitava à Guiné, a França propunha que «Zeguichor e o território português do Casamansa situados entre os postos de Carabane a jusante, e de Selho a montante que
pertencem à França, serão cedidos a esta, de sorte que a nova fronteira possa seguir uma linha
média partindo do cabo Roxo e mantendo-se tanto quanto possível a igual distância do rio francês
de Casamansa e do rio português São Domingos de Cacheu».
Esta proposta era, evidentemente, inaceitável para Portugal; é, contudo de assinalar que nessa
reunião o sr. O’Neill faz entrega, com autorização do ministro francês da marinha e das colónias,
de um volume intitulado Les annales sénégalaises que conteria os tratados em face dos quais a
França exercia o seu domínio sobre os rios situados ao sul da colónia portuguesa da Guiné, tais
como o rio Cassine, o rio Nuno, o rio Pongo, etc.
Na segunda sessão, de 16 de Novembro de 1885, os plenipotenciários portugueses sempre
fazendo menção dos «sentimentos extremamente amigáveis que animavam o governo português
em relação à França» e reconhecendo a dificuldade em encontrar uma fronteira natural nos territórios da Guiné, mostram-se dispostos a aceitar o curso do rio Casamansa como limite, abandonando assim os seus direitos sobre a margem norte desse rio, e aceitando que a ilha de Carabane,
na embocadura do rio e ocupada pela França – embora sob protesto português – fizesse parte do
território francês, ainda que situada junto à margem esquerda do rio. Era o máximo que Portugal
podia aceitar e isso é comunicado aos representantes franceses. Ao mesmo tempo, assegurava-se
que nesta concessão o governo francês veria uma prova dos seus bons desejos para com a República
Francesa. E propunham ainda que se estabelecesse uma convenção alfandegária para a Guiné, que
evitasse o contrabando e assegurasse que não fossem prejudicados os naturais dos dois países que
habitassem territórios que, pela nova delimitação, passariam da soberania de um para a de outro.
A boa fé dos negociadores portugueses era patente pois, fazendo notar que na proposta apresentada pelo sr. Laboulaye nada tinha sido mencionado quanto à fronteira meridional, admitiam que
aí também a França desejava que ela fosse estabelecida no rio Nuno, uma vez que existia um posto
francês em Boké, na margem esquerda do rio.
Que argumentação iria agora utilizar a França para rejeitar a proposta portuguesa feita de boa
fé e com a maior vontade de se chegar a um acordo que «ressalvasse o decoro dos dois países e,
respeitando-se os seus legítimos interesses, a troco de compensações razoáveis»,29 fosse digno para
as duas nações?
A resposta é-nos dada pela leitura da acta da 3.ª sessão, que teve lugar a 28 de Novembro.
Segundo os delegados franceses, a situação no Casamansa seria ainda mais agravada, se tal proposta
fosse adoptada, pois a única solução «satisfatória» seria aquela que «deixasse a cada um uma esfera
de acção bem determinada». Além disso, considerava a delegação francesa que a comissão «não
tinha competência para uma reforma alfandegária, sobre a qual os conselhos da colónia do Senegal
teriam de se pronunciar». A França reconhecia que estava a pedir que Portugal lhe fizesse entrega
29

Nota 34 de José Vicente Barbosa du Bocage para João de Andrade Corvo, 6 Nov. 1885, LB2.1, pp. 92-97.

104

08_ArmandoTavaresdaSilva.indd 104

03/05/2019 11:25

A Fixação das Fronteiras da Guiné pela Convenção Luso-Francesa de Maio de 1886

de Zeguichor «que não era mais que uma dependência de Cacheu», «situada no meio dos seus territórios», pedido que se traduzia no reconhecimento pelo governo francês dos «direitos antigos de
Portugal sobre esse território». E por isso estavam dispostos a discutir «uma compensação em território ou equivalente que Portugal terá a liberdade de determinar segundo as suas conveniências».
Parecia, aqui, ser enorme a abertura dos negociadores franceses. Mas qual iria ser o resultado final?
Era a importância crescente do comércio francês e a sua influência sobre as margens do Casamansa que levavam os negociadores franceses a pedir a entrega do território de Zeguichor «do
qual Portugal não tira actualmente qualquer vantagem material». Esta cessão «seria também muito
favorável à paz e à prosperidade das numerosas e interessantes populações que habitam nas margens do Casamansa e, para o bem das quais S. M. Fidelíssima se interessa tanto como nós», acrescentava a delegação francesa. E, pela primeira vez, esta se irá referir aos limites meridionais das
possessões portuguesas, podendo daí concluir-se que essas compensações seriam obtidas na região
sul, mas dizendo logo seguidamente, que tal limite era «o limite setentrional do território dos
nalús, situado, por conseguinte, entre o rio Solor e o rio Cassine».
Andrade Corvo, o ministro em Paris, em nota de 2 de Dezembro e telegrama de 6 de Dezembro, pede resposta pronta a Barbosa du Bocage sobre esta atitude da França, e transmite ao ministro a ideia de que seria impossível discutir a questão de Zeguichor sem comprometer as negociações. E diz, talvez para influenciar o ministro a aceitar tal facto, que como limite sul se poderia
tentar «mas não é possível conseguir além do rio Compony». Acrescentava ainda: «Estão dispostos
a não nos levantar questão posse Massabi e favorecer protectorado».
Não se compreende que Andrade Corvo fizesse aqui esta menção pois, na sessão de 28 de
Novembro, nada tinha sido mencionado a este respeito. Era nítida a intenção da França de avançar
passo a passo, obtendo sucessivas concessões, deixando aos negociadores portugueses a ideia de que
seriam compensados no que ainda faltava discutir.
Então, em telegrama de 7 de Dezembro, Barbosa du Bocage consente na cedência do Casamansa com a condição de se ficar pelo menos com metade do território entre este rio e o de S.
Domingos; com a fronteira Sul no rio Compony, se fosse impossível o rio Nuno; com o reconhecimento explícito pela França da fronteira no rio Massabi (rio Loema no nosso mapa); o reconhecimento do nosso protectorado entre Angola e Moçambique e a promessa de apoio perante outras
potências;30 reconhecimento por Portugal do protectorado de Futa-Djalon com fronteira Oeste
bem definida.
Estas condições são desenvolvidas em despacho da mesma data, 7 de Dezembro, em que Barbosa du Bocage se conforma com a cedência do Casamansa, por nos acharmos «reduzidos à ocupação efectiva de Zeguichor, sem podermos alargar as nossas relações comerciais na região em
competição com um país muito mais poderoso». Era uma «luta desigual» perante a qual se via
forçado a condescender, desde que dela resultassem vantagens que compensassem as que a França
recebia. Como compensações territoriais só podiam ser obtidas no Sul da Guiné, diz então que o
A exploração dos territórios compreendidos entre Angola e Moçambique por portugueses, entre outros Capelo e
Ivens, Serpa Pinto e Silva Porto.

30
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rio Nuno seria a nossa melhor fronteira do Sul, e a França, «reconhecendo-a, praticaria um acto de
justiça». Mas, como se verificava ser esta impossível de obter, Barbosa du Bocage aceita que, depois
de empregues todos os «meios de persuasão» para obter por fronteira o rio Nuno, se aceitasse
Compony, se o bom êxito das negociações dependesse desta aceitação. Quanto à posse do Massabi
por Portugal, dado o silêncio dos delegados franceses a tal respeito, afigurava-se ao ministro que
significaria uma não oposição à posse do Massabi pelo governo português.31
Entretanto, a 8 de Dezembro, Laboulaye é substituído por Girard de Rialle, chefe de divisão do
arquivo no ministério dos negócios estrangeiros, por o primeiro ir para embaixador em Madrid.
Era uma mudança calculada e que indiciava que a negociação iria entrar numa segunda fase em
que a França recorreria agora a documentos em arquivo para melhor fazer valer os seus interesses.
A composição da delegação portuguesa mantinha-se, e nela Antonio de Castilho constituía uma
apagada presença.
Na 4.ª sessão, que tem lugar a 12 de Dezembro, já com a presença do sr. de Rialle, apenas se faz
a leitura das propostas portuguesas.
Na 5.ª sessão, de 21 de Dezembro, não obstante as cedências e boa vontade de Portugal, a
França não se mostra disposta a aceder às pretensões portuguesas e a aceitar o rio Nuno como
fronteira Sul. O argumento utilizado era que negociantes franceses estavam instalados na margem
norte, nele se encontrava instalado um depósito de carvão para abastecimento de navios. Por outro
lado, havia no rio Compony um movimento considerável de negociantes franceses; além disso o
rio fazia parte do país dos nalús, e o mesmo se podia dizer do rio Cassine. Por isso, num acto de
«reconhecimento dos títulos de Portugal a uma justa compensação» pelos território cedidos no
Casamansa, a França cederia o território entre a margem direita do Cassine e o rio Grande, constituindo o talvegue do primeiro destes cursos de água o limite entre os dois territórios.32
E é só agora, depois de os delegados portugueses terem feito referência à fronteira no território
de Massabi, que a França se irá sobre ela manifestar: também ela não era aceite na totalidade.
No conjunto, esta proposta francesa era evidentemente insuficiente para compensar Portugal do
«sacrifício» que para si representava o abandono de Zeguichor.
Doc. 39, LB2.1, pp. 98-100.
Este talvegue aplicar-se-ia ao ramo mais setentrional do Cassine a partir do ponto em que, a montante, o Cassine
se divide. Notemos, porém, que, por telegrama de 27 de Dezembro de 1885, o governador da Guiné informa o
ministro de que viera a adquirir «foros de facto consumado», a intenção do governo do Senegal de ocupar o território
do Cassine, segundo informações recebidas do chefe deste território.
O governo, sobre a questão do Cassine, já em 1882, por ofício de 30 de Junho, tinha recomendado reserva de
conduta. Para o governador, o seu silêncio em relação ao ofício de Agosto, conjuntamente com aquele facto, fazia
com que «uma quase abstenção relativamente àquele ponto da província» tivesse sido imposta. Nestas condições o
governador faz saber que a sua acção administrativa sobre o território do Cassine tem continuado como dantes, quase
nula, entendendo que não deveria tomar qualquer resolução, e preferindo aguardar as instruções ministeriais. Estas
não deverão ter sido de grande valia para o governador, pois o ministro Pinheiro Chagas sobre este ofício, a 12 de
Janeiro de 1886, despacha simplesmente: «Está satisfeita a requisição e respondida telegraficamente a pergunta» (Of.
Conf. 8, 28 Dez. 1885, AHU, SEMU, Guiné, 1.ª Rep., Cor. Rec., Cx 2).
31
32
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Em face disto, para evitar romper as negociações, os plenipotenciários portugueses mostram-se dispostos a recuar e a pedir o Compony como fronteira e, em último caso, a aceitar o curso
do Cassine para fronteira Sul. Relativamente ao Congo entendiam «não ceder no Massabi ao
proposto».33
O ministro responde que «não podemos ceder todo o Casamansa sem ficarmos com todo o
Cassine [e que] o limite natural único [de todo] o Massabi é o Massabi».34
Na 6.ª sessão, que tem lugar a 24 de Dezembro, este ponto de vista é exposto pelos delegados
portugueses que não se consideram autorizados a mais amplas concessões; os delegados franceses
mostram-se dispostos a aceitar como limite Sul na Guiné uma linha média entre o rio Cassine e
o rio Compony (a França tinha um interesse político em conservar a ilha Tristão na embocadura
do Compony, onde estavam refugiados os autores das desordens que tinham ensanguentado os
territórios do rio Nuno).
Na acta dessa sessão regista-se que o delegado francês, sobre o Massabi, teria declarado que a
França não se oporia em princípio, relativamente aos territórios situados ao norte do rio Chiloango, a uma solução conforme aos pontos de vista portugueses.35
A 7.ª sessão tem lugar a 11 de Janeiro de 1886 e nela surgem problemas quanto à aprovação da
acta da sessão anterior. Para Andrade Corvo havia o convencimento que os delegados franceses
iriam submeter à aprovação do seu governo a linha média entre os rios Cassine e Compony como
limite meridional da Guiné portuguesa, tal como sugerido por O’Neill. Ora a acta da 6.ª sessão
não referia isto, e estava redigida em termos tais que conduziam à convicção que seria de Portugal
que se esperava uma declaração sobre as propostas francesas.
Porém, e seguidamente, nessa 7.ª sessão, o sr. Girard de Rialle diz-se autorizado a propor
para limite meridional da Guiné portuguesa a linha média entre os rios Cassine e Compony,
conservando a França a posse da ilha Tristão na embocadura do Compony. Astuciosamente
criava-se aqui a ideia de que para a França isto era uma nova concessão a Portugal, quando,
de facto, se poderia considerar que o recuo da linha de fronteira mais para norte, era antes
uma concessão de Portugal à França. O restante da sessão é ocupado com a questão do
Congo, mostrando-se Portugal convicto de que o assunto estava definitivamente resolvido
pelo abandono de reclamações sobre o Massabi por parte da França que teria aceite as ideias
expressas na sessão anterior pelos delegados portugueses. Como sobre elas os delegados franceses nada tinham declarado, os representantes portugueses estranhavam que parecesse agora
que a questão estava de novo aberta. Para os representantes franceses os negociadores portugueses «tinham-se persuadido» a eles próprios que, em relação aos territórios de Massabi,
o governo francês renunciaria às suas reclamações, o que não seria o caso.36 A França criava
Teleg. 22 Dez. 1885, Doc. 43, LB2.1, p. 101.
Teleg. 23 Dez. 1885, Doc. 44, LB2.1 p. 101.
35
Protocolo 6, 24 Dez. 1885, LB2.2, p. 26.
36
Anexo Protocolo 6 (Sessão de 24 Dez. 1885) e Protocolo 7 (Sessão de 11 Jan. 1886), LB2.2, pp. 27-31.
33
34
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agora supostos mal-entendidos sobre o sentido das declarações, em manifesta má fé, para
o que se aproveitava do facto de as negociações decorrerem em sua casa, redigindo as actas
segundo o ponto de vista que lhe era mais conveniente; assim, aparecia agora a reclamar todo
o curso do rio Massabi (ou Luiza-Loango).
O passo seguinte das negociações é transferido para Lisboa pois, a 27 de Janeiro, o ministro dos negócios estrangeiros recebe o ministro de França que lhe apresenta um telegrama
segundo o qual esta propunha como limite sul na Guiné a linha mediana a Compony e
Cassine, em troca de uma compensação no Congo. O ministro mostra-se disposto a aceitar a
proposta relativa à Guiné, se o governo francês abandonasse as pretensões a todo o território
do Massabi.37
Uma nova sessão tem lugar a 28 de Janeiro, a 8.ª, versando de novo os limites no Congo,
assim como a que se lhe segue, a 9.ª, a 2 de Fevereiro. Aqui, o governo português declara
abertamente não poder aceitar o abandono dos territórios na margem esquerda do Massabi
(ou Loema) porque isso o forçaria a declinar a soberania acordada a pedido, e havia mais de
dois anos, com os chefes indígenas e prejudicaria consideravelmente o prestígio da autoridade
portuguesa e os interesses dos negociantes portugueses que aí se encontravam estabelecidos.
E apelava-se, como tinha sido costume, ao «espírito conciliador do governo francês», fazendo
notar que se esperava que o governo francês não se recusaria a um acordo, mesmo que ele
não representasse «o abandono por Portugal à França do território que separa o Loema do
Lubinda».
Em telegrama para Lisboa os negociadores portugueses admitem que a sua proposta venha
a ser aceite, mas, cautelosamente, dizem esperar pelo que irá suceder na sessão seguinte.38
Esta, a 10.ª, tem lugar a 17 de Fevereiro e a França insiste na posse da margem esquerda do
Loema, dispondo-se a aceitar uma linha média entre o Loema e o Lubinda com a concessão
de mais território no interior, como já tinha sido oferecido na 8.ª sessão.39 E, para rejeitar as
propostas portuguesas, o governo francês apoia-se agora numa série de notas trocadas entre o
governo francês e o português e em alegados «bons ofícios» que, na qualidade de mediador,
tinha prestado a Portugal na conferência de Berlim, bem como nos tratados concluídos com
a Associação Internacional Africana. A insistência portuguesa na posse da margem esquerda
do Loema prejudicaria fortemente os interesses dos estabelecimentos franceses, e não estaria
«de todo conforme aos princípios de direito internacional formulados pela conferência de
Berlim».40 E nessa sessão é lida pelo primeiro plenipotenciário francês uma carta em que
o ministro dos negócios estrangeiros comunica serem estas as «últimas condições», e que o
Teleg. 27 Jan. 1886, Doc. 47, LB2.1 p. 102.
Teleg. 4 Fev. 1886, LB2.1, p. 103.
39
Acta da sessão de 17 Fev. 1886, LB2.2, pp. 34-38.
40
A França não aceitava o tratado de 29 de Setembro de 1883 com os chefes indígenas de Massabi, com o argumento
de que não tinha sido notificado às potências interessadas no momento da negociação com a Associação Internacional
Africana.
37
38
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governo francês não iria mais longe. Em telegrama desse dia para Lisboa, os plenipotenciários
portugueses são de opinião que se deveria «aceitar sem demora» esta proposta.41
No dia seguinte Barbosa du Bocage telegrafa para Paris: «Em presença da declaração formal do
governo francês de que são as últimas condições e não irá mais longe, conselho de ministros acaba
de resolver aceitar proposta […] e pôr assim termo à negociação».42
Mas, como nesse mesmo dia, o governo pede a El-rei a demissão, em novo telegrama Barbosa du
Bocage diz que a resolução final sobre a negociação deve ficar suspensa até haver novo ministério.43
Será para o novo ministro dos negócios estrangeiros, Henrique de Barros Gomes, que, a 28 de
Fevereiro de 1886, Andrade Corvo elabora um extenso relato sobre o modo como tinham decorrido as negociações com a França.44
A 15 de Março reúne-se o conselho de ministros, na sequência do que é enviado para Paris,
a 16 de Março, o seguinte telegrama: «Conselho de Ministros tomou ontem conhecimento da
negociação da Guiné. É opinião unânime convir-nos mais que tudo não arriscar sua ultimação,
definindo de vez limites das possessões africanas dos dois países, e conservando e fortalecendo boas
relações com a França.
«Havendo, porém, hoje o protectorado assumido por Portugal na costa do Dahomey, posto
novamente em presença e até certo ponto em colisão interesses franceses e portugueses; achando-se aqui pendente uma reclamação acerca de Whydah,45 afirmando direitos da França em outros
pontos da costa, desejaria este governo que V. Ex.ª sondasse disposições de Ministro Estrangeiros
aí sobre conveniência de ampliar à resolução da questão Dahomey as atribuições da conferência.
«Se em princípio esta ampliação fosse aceite, o governo estaria disposto a desafrontar influência
francesa no Dahomey, contra delimitação mais favorável para Portugal na Guiné e no Massabi.
«Enviarei brevemente despacho desenvolvendo pensamento do governo. V. Ex.ª porém apreciará se é conveniente ou mesmo indispensável fazer uso imediato desta comunicação sem esperar
aquele despacho. Peço resposta telegráfica. Barros Gomes».46
A resposta telegráfica recebida foi, contudo, a de que por erro da cifra o telegrama se apresentava
incompreensível solicitando-se a sua repetição.
Teleg. 17 Fev. 1886, Doc. 50, LB2.1, p. 103.
Teleg. 18 Fev. 1886, Doc. 51, LB2.1 p. 104.
43
Teleg. 18 Fev. 1886, Doc. 52, LB2.1 p. 104. A questão que teria levado directamente à queda do ministério de
Fontes Pereira de Mello fora a desanexação do concelho de Guimarães do distrito de Braga, que exacerbara os ânimos
locais, com algum aproveitamento de forças políticas. O confronto tinha chegado à Câmara dos deputados, pelo
que «o governo tinha entendido que era conveniente, para dar tempo a que as paixões serenassem, que as sessões
do parlamento fossem adiadas por algum tempo». Como El-rei «não se pudera conformar com esta proposta [o
ministério] entendera haver perdido a confiança da coroa», e pede a El-rei a sua demissão. Este dignara-se concederlha, chamando José Luciano de Castro para organizar novo gabinete (Jornal do Commercio 9668, 20 Fev. 1886). Não
é de excluir que para a queda do ministério tenha contribuído – ou que tenha mesmo sido a razão determinante – a
forma como tinha decorrido a negociação com a França sobre a delimitação da Guiné, pois D. Luiz vai ter um papel
activo no teor dos despachos que daí para a frente são enviados ao ministro em Paris, como se verá a seguir.
44
Nota 54, LB2.1, p. 110-121.
45
Ajudá ou Ouidah, hoje povoação do Benin.
46
NE.
41
42
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É então que, pedindo seguramente instruções, Barros Gomes dá conhecimento deste telegrama
de Andrade Corvo a El-rei D. Luiz, que lhe responde por carta nos seguintes termos:
«Meu caro amigo, Recebi ontem o incluso telegrama do Corvo. Pode-se ou repetir-lhe o
meu telegrama, ou no caso do despacho ter seguido ontem, telegrafar-lhe simplesmente:
“Meu despacho explicando e desenvolvendo telegrama seguiu ontem. É portanto inútil a
repetição do telegrama”. Deixo-lhe seguir o alvitre que melhor lhe parecer. 18/3/86. Seu
Amigo, Dom Luiz».
Por aqui se vê que D. Luiz estava ao corrente da negociação e que teria mesmo sido a origem do
despacho de Barros Gomes de 17 de Março, procurando que a negociação seguisse novo rumo.47
Neste despacho para Andrade Corvo, Barros Gomes faz a sua apreciação sobre «a situação
criada pelos trabalhos da conferência». Dado o carácter definitivo da contraproposta francesa
apresentada na reunião de 17 de Fevereiro, procura introduzir na negociação um «novo elemento compensador a oferecer à França para dela obter em troca uma delimitação de fronteiras,
quer na Guiné quer na região do Massabi, que melhor se coadune com o nosso direito histórico
e com as conveniências e interesses portugueses».
Aceitando-se as delimitações propostas quanto à Guiné, «Portugal sacrifica de facto o seu
direito histórico e ainda a própria ocupação efectiva, no Casamansa e no rio Nuno». E acrescenta: «Podem as vantagens […] de precisar e definir a nossa acção e influência naquelas regiões,
e ainda a de manter e afirmar de novo as cordiais relações que nos ligam à França, atenuar até
certo ponto a impressão dolorosa que no espírito público deverá produzir um tal sacrifício. É
certo, porém, que ele não poderá deixar de ser bem fundo em uma nação, que vê no domínio
colonial que lhe resta a afirmação mais vivaz das suas nobilíssimas tradições, e o penhor mais
seguro de uma possível grandeza no futuro». E escreve ainda Barros Gomes: «Para nenhuma das
regiões de além-mar poderia Portugal ostentar melhores títulos de posse do que para as regiões
banhadas pelo Casamansa. Descoberta, conquista, ocupação efectiva, tratados celebrados com
os potentados indígenas, convénios diplomáticos com as nações da Europa, remontando alguns
ao século XV, tudo quanto pode constituir um direito e justificar a soberania, tudo pode ser
alegado em favor do domínio de Portugal naqueles territórios, tudo tende a acentuar o sacrifício
consumado com o seu abandono». Diz ainda Barros Gomes que «ao prescindir-se da base, aliás
muito firme para nós, do direito tradicional e histórico, e ao aceitar-se pura e simplesmente o
terreno das recíprocas compensações, é certo que o abandono, tanto do Casamansa como do rio
47
Referindo uma notícia da véspera, em que se afirmava que segundo o jornal francês Temps tinham terminado
«efectivamente a contento das duas partes» os trabalhos da comissão e que Portugal cedia o território de Zeguichor, na
Casamansa, que está encravado nas possessões francesas da Senegâmbia, e a França nos dava uma porção de território
em Massabi, no limite sul do Congo francês, faz notar o Diario de Notícias do dia 18 de Março de 1886, que não
fazia seu o que essa noticia «tinha de manifestamente erróneo». E diz que «o certo é que foram os franceses que vieram
encravar dois ou três insignificantes postos nos territórios sempre considerados nossos e parte deles ocupados, do
Casamansa, e que a nossa Guiné se estendeu sempre muito mais para o norte». Escreve ainda: «Também não pode verse na questão do Massabi uma verdadeira cedência da França, porque esse território não só nunca foi dela, mas é nosso
desde muito, que até o ocupámos sem protesto de ninguém». Finalmente acrescenta constar que não eram definitivas
as notícias acerca do êxito satisfatório das negociações, que teriam sofrido «uma natural suspensão».
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Nuno, importando a perda de fronteiras naturais da província, substituídas por uma delimitação vaga, caprichosa, sem base ou realidade geográfica, e em desarmonia com as opiniões manifestadas em Portugal por quantos conhecem as condições da província da Guiné, é de natureza
a suscitar apreensões no espírito público e reparos na opinião».48
Na esperança, ou com o simples desejo, de levar a França a rever a posição assumida, reconhecendo que se pedia a Portugal um sacrifício desmedido, Barros Gomes faz sentir a Andrade Corvo
que desejava que ele diligenciasse verificar se o sr. de Freycinet se inclinaria a aceitar uma nova fase
da negociação, fazendo nela intervir o protectorado há pouco estabelecido por Portugal na costa
do Dahomey, como novo elemento compensador a oferecer à França, e onde esta tinha interesses
e exercia «uma influência que sempre procurou manter e acrescentar».49
No dia 22 de Março Andrade Corvo informa Lisboa do resultado da sua diligência junto de
Freycinet. Este agradecia os «sentimentos de benevolência» para com a França, mas entendia que
a modificação proposta representava uma negociação nova. A França, tanto na Guiné como no
Congo, não «podia ceder mais do que tinha cedido já», pelo que se devia terminar a negociação
«depois do largo estudo que sobre ela se tinha feito».50
O assunto é levado à presença de El-rei que, certamente contra seu gosto, despacha esclarecendo
os termos de telegrama a ser enviado para o ministro em Paris: «Recebi seu ofício de 22. Renovo
autorização para fechar a negociação». E um telegrama deste teor é efectivamente enviado a 26 de
Março para Andrade Corvo.51
A reunião seguinte tem lugar a 30 de Março, na qual Roma du Bocage declara, em nome do
governo português, aceitar as propostas francesas, e expõe os motivos que levaram o governo de
S. M. Fidelíssima a autorizar a conclusão de uma convenção entre as fronteiras das possessões
dos dois países na África Ocidental: «o desejo de manter e de desenvolver a sua harmonia com a
França, mesmo à custa de um sacrifício dos seus interesses e dos seus direitos legitimamente adquiridos, sacrifício que não considera justificado senão por esta ordem de ideias e com o fim de evitar
futuros conflitos pela fixação amigável dos limites respectivos entre as possessões contíguas dos
dois países». Movia-o ainda «um sentimento de legítimo reconhecimento» pelos serviços prestados
pela França aos interesses de Portugal, na altura da conclusão do tratado com a associação internacional africana em Fevereiro de 1885, assim como durante os debates da conferência de Berlim.
48
Barros Gomes faz notar o que dissera Sá da Bandeira no seu Trabalho rural africano aludindo ao Casamansa: «É
esse rio que deve servir de limite entre as possessões portuguesas e francesas. Será muito conveniente que esta questão
se termine por um convénio e que não se demore a sua conclusão». E faz notar ainda o que escrevera Pedro Ignacio
de Gouveia nos vários ofícios que enviara para Lisboa sobre as questões fronteiriças.
49
Doc. 53, 28 Fev. 1886, LB2.1, pp. 104-111.
50
Doc. 55, LB2.1, pp. 121-122.
51
Doc. 56, LB2.1, p. 122. É por esta altura que é publicado o número extraordinário de As colónias Portuguezas
contendo o artigo de Luciano Cordeiro sobre o discurso de Alexandre Herculano relativo à «Questão da Guiné».
Nele Luciano Cordeiro censura os «srs. Bocage, um ministro do país, e o outro ministro de seu pai, que acabam de
entregar à França, não somente o Casamansa, mas Zeguichor, o rio Nuno, metade da Guiné, e ainda por contrapeso…
o Massabi!».
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Contudo, os representantes portugueses não deixam de fazer algumas rectificações aos argumentos apresentados pela França na sessão de 17 de Fevereiro. Diziam eles respeito à questão
dos território de Cacongo e Massabi, compreendidos entre os rios Chiloango e Loema.52
Na sessão seguinte, a n.º 12, de 6 de Abril, tem lugar a discussão do projecto de convenção
apresentado pela França, em cujo Artigo IV se referia o reconhecimento pelo governo francês
do direito de Portugal de exercer a sua influência nos territórios que separavam as possessões
portuguesas de Angola e Moçambique. Os precisos termos em que este artigo irá ser finalmente redigido vai ainda estar em discussão nas duas sessões seguintes, a 13.ª de 10 de Abril,
e a 14.ª de 21 de Abril.53 Verdadeiramente este artigo da convenção era inconsequente, e
não obrigava a França a qualquer atitude real (como o futuro iria mostrar). O texto final da
convenção só é fixado na 15.ª sessão, que teve lugar a 1 de Maio, quando foi decidido pedir
aos respectivos governos o assentimento para a sua aceitação. A assinatura da convenção tem
lugar na 16.ª sessão, a 16 de Maio de 1886.54
A coberto de uma negociação diplomática, a França acabara de exercer uma verdadeira «violência». Tinha faltado o «decoro» que Barbosa du Bocage desejara, e também não acontecera a
«gloriosa homenagem prestada por um grande país aos direitos de uma nação pequena», que
Pinheiro Chagas esperava. Além de que tinha forçado uma delimitação «vaga e caprichosa,
sem base ou realidade geográfica», que se podia classificar de verdadeiramente desastrosa, e
que não poderia deixar de ter consequências no futuro.

52
Situados a norte do paralelo 5º 12’ estes territórios não faziam parte daqueles cuja soberania tinha sido contestada
a Portugal; pelo contrário, o estabelecimento do domínio português nessas paragens devidamente notificado, não
tinha levantado qualquer objecção nem mesmo desde que, pela parte da França, as autoridades dos estados livres do
Congo o tinham reconhecido explicitamente, e todos os governos a quem a comunicação tinha sido feita tinham-na
recebido sem observação.
Relativamente aos tratados de 24 de Dezembro de 1884 com os chefes indígenas eles não foram notificados porque
eles não tinham outro fim que ratificar os compromissos anteriores de 29 de Setembro de 1883 estabelecidos
com emissários desses mesmos chefes. E em qualquer caso, mesmo que tal assim não fosse, as resoluções tomadas
posteriormente pela conferência de Berlim e consignadas no seu artigo 34, não se poderiam aplicar à tomada de
possessões anteriores e invalidar os direitos adquiridos (Doc. Anexo ao Protocolo 11 da Sessão de 30 de Março de
1886, LB2.2, pp. 39-41).
53
Portugal pretendia que se mencionassem os limites dos territórios entre Angola e Moçambique, ao que a França se
opôs. Quanto ao reconhecimento dos nossos direitos sobre esses territórios, a França, cuidadosamente, punha uma
restrição. Esse reconhecimento era feito «sob reserva dos direitos anteriormente adquiridos por outras potências».
54
Assinale-se que durante a negociação é praticamente nula a presença na imprensa de notícias sobre o seu decorrer.
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Depois de serem publicados Livros brancos contendo a documentação relativa às negociações e antecedentes, esta Convenção é convertida em projecto de lei a 21 de Junho de 1887,
o qual é aprovado sem discussão na Câmara de Deputados a 2 de Julho de 1887.55 Submetida
posteriormente a mesma Convenção à aprovação da Câmara dos Pares para ser ratificada pelo
poder executivo, é a mesma aprovada na sessão de 18 de Julho de 1887, mas desta vez com o
voto contra de Vaz Preto.56 Finalmente, a 25 de Agosto de 1887 é a Convenção ratificada por
El- rei D. Luiz.
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55
Na extensa apreciação que a comissão de negócios externos da Câmara faz do projecto de lei, pretende-se,
claramente, dar a impressão de que as cedências no Casamansa foram «efectivamente» compensadas: pelo «rio
Cassine, que nos ficou no sul da Guiné; [pelo] reconhecimento pela França de quase todo o território do Massabi
e o da zona de exploração entre a província de Angola e a de Moçambique». E a seguir escreve-se: «O rio Cassine
e os territórios de uma e outra margem foram com efeito uma cessão a troco de outra, porque, embora as nossas
descobertas e as nossas pretensões a domínio se estendessem ainda mais para o sul, é certo que a posse efectiva
pertencia à França». Numa clara inversão da questão procura-se uma justificação para aquela cedência: «Porque só
tínhamos que oferecer no limite norte da Guiné, só nesse sentido em que se efectuou se podia realizar a troca». Os
termos em que toda a questão era apresentada à Câmara não permitiam, de facto, grande margem para discussão.
Sem alternativas seria melhor para os deputados ignorar o que estava em causa.
56
A apresentação do projecto de lei não é acompanhada dos documentos necessários à sua discussão, nomeadamente
os Livros brancos. Por outro lado a proposta só é posta à discussão cinco minutos antes do termo da sessão da Câmara,
impossibilitando-a de «tratar seriamente de um negócio tão momentoso». Vaz Preto entendia que não se sabia o que
o projecto significava, «o que damos e o que recebemos», e considerava que «temos sido prejudicados em todos os
tratados e em todos os convénios que temos feito com as nações estrangeiras» (Diario da Camara dos Dignos Pares do
Reino, Sessão de 18 de Julho de 1887).
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A constituição efémera de um novo instituto
técnico-científico: a Sociedade Real Marítima,
Militar e Geográfica
Carlos Moura Martins

Resumo
A fundação da Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica (1798) enquadra-se num conjunto de institutos hidrográficos criados por estados europeus, no final do século XVIII. Contudo, o seu propósito ultrapassa o âmbito e a especialização das sociedades hidrográficas que
estavam muito envolvidas, no plano teórico, na resolução do problema das longitudes e, no
plano da prática, na produção e publicação de cartografia hidrográfica e de roteiros náuticos
cientificamente rigorosos para as marinhas de guerra e mercante europeias.
Esta nova sociedade científica multidisciplinar foi concebida pelo ministro D. Rodrigo de
Sousa Coutinho com a intenção de reunir os diversos campos do conhecimento científico e
técnico e de formar um centro comum para a produção de pensamento e para a organização de
informação. A diversidade de objectivos manifesta-se na sua estrutura: pensada como um instituto astronómico, hidrográfico, geográfico, militar e cadastral, tendo como principal missão a
publicação de cartografia hidrográfica e geográfica; como uma academia científica, com sessões
públicas de apresentação de trabalhos e de discussão crítica, atribuindo prémios anuais; e como
um organismo técnico-científico para prestar apoio às políticas de fomento do governo.
Ao contrário das outras instituições congéneres europeias, a Sociedade Marítima, Militar e
Geográfica viria a ter uma escassa produção publicada e uma existência efémera. As causas terão
sido o fracasso da actividade do Gabinete de Desenho, Gravura, e Impressão, um campo de
acção demasiado amplo e pouco especializado, e a excessiva ligação da instituição ao projecto
político de Sousa Coutinho. As mudanças políticas, sociais e económicas provocadas pelas invasões francesas e pela transferência da capital de Lisboa para o Rio de Janeiro dariam o golpe de
morte a uma instituição que estava ainda aquém da sua autonomia aquando da demissão do
ministro, não sobrevivendo a obra ao seu criador.
Introdução
“En 1798, le prince régent créa une société géographique, maritime e militaire, composé d’officiers de marine et du génie, et des géomètres et astronomes les plus connues du pays. Elle est présidé
tour à tour par les différents ministres d’Etat, et son but est de connaître militairement la géographie
du pays, et nautiquement les côtes du Portugal et de ses colonies. Elle est aussi chargée des projets
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des canaux pour l’irrigation du pays et par sa navigation intérieure. Quoique cette société ait été
assidue dans ses travaux, on ne doit pas s’attendre à en voir sortir de nombreux ouvrages. La plupart
de ces objets sont de nature à rester dans les bureaux du ministère.”
José Correia da Serra, 1804 1

José Correia da Serra (1750-1823) teve um conhecimento precoce da fundação da Sociedade
Marítima, Militar e Geográfica. A residir em Londres, recebeu uma carta de D. Rodrigo de
Sousa Coutinho, datada de 4 de Agosto de 1798, que era acompanhada do Alvará de fundação
da instituição. Entusiasmado com os objectivos deste novo instituto e estando em contacto
com a comunidade científica britânica, Correia da Serra, na resposta ao ministro, manifestou
que tinha lido o Alvará a vários cientistas e que o iria fazer chegar em mão a Maskelyne, director do Observatório de Greenwich. O entusiasmo de Correia da Serra diz respeito, sobretudo,
à ideia que preside à instituição, não apenas dedicada ao “objecto dos Bureaux de Longitude
mas atinge mais outros fins uteis para que estes não são destinados”2. Seis anos depois, numa
memória publicada em Paris com a intenção de divulgar os progressos da ciência e dos estudos
científicos em Portugal, Correia da Serra, ao referir-se à Sociedade, não manifesta o entusiasmo
inicial, como se percebe nas palavras acima transcritas. Os seis anos de intervalo entre estas duas
declarações sobre a Sociedade cobrem o essencial da existência desta instituição e mostram uma
mudança, que vai do entusiasmo à decepção.
Neste artigo, é analisada a instituição durante os seus poucos anos de actividade e os motivos
do seu fracasso. Para isso, foram usados múltiplos materiais, na tentativa de ultrapassar a leitura
desta instituição meramente a partir do Alvará de fundação. Foram recolhidas fontes inexploradas, tais como as várias memórias e cartas de Luís André Dupuis, figura chave da Sociedade,
ou documentação pouco utilizada, tal como os cinco discursos de Sousa Coutinho, lidos na
abertura anual dos trabalhos e que contêm informação preciosa sobre a actividade da instituição. Foram reunidos, também, dados biográficos sobre os sócios e sobre as instituições a que
estavam ligados. O testemunho do sócio José Maria Dantas Pereira, o primeiro historiador da
instituição segundo Avelino Teixeira da Mota, constituiu também um contributo importante.
Para além de ter participado no processo de criação deste estabelecimento, Dantas Pereira foi
um dos seus sócios mais activos. Contudo, mesmo sendo úteis pelos dados que fornecem sobre
os trabalhos realizados e sobre os seus autores, os seus textos pouco esclarecem sobre o modo de
funcionamento interno ou sobre as dificuldades por que passou a instituição.
No actual estado da arte sobre a Sociedade, o contributo mais importante é o de Teixeira da
Mota que empreendeu a primeira tentativa de reconstrução de toda a produção memorialista da
Universidade de Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Departamento de Arquitectura.
José Correia da Serra, “Coup d’œil sur l’état des sciences et des lettres parmi les Portugais pendant la seconde moitié
du siècle dernier”, 1804, reeditado por Balbi, Adrien, Essai statistique sur le Royaume de Portugal et d’Algarve, comparé
aux autres États de l’Europe, Paris, Chez Rey et Gravier, Libraires, 1822, 2, pp. cccxxxiij-ccclviij.
2
José Correia da Serra para [D. Rodrigo de Sousa Coutinho], Londres, 11 de Setembro de 1798, FBNRJ, Coleção
Martins, Ms. I-28, 30, 34.
1
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Sociedade. Teixeira da Mota faz uma compilação e um balanço geral da produção científica da
instituição, a partir das relações que conseguiu reunir (1799 e 1800) publicadas pela Sociedade,
das listagens dos manuscritos da Biblioteca dos Guardas-Marinhas, organizadas por Dantas
Pereira (1812), dos escritos deste autor sobre a Sociedade e, ainda, dos elementos fornecidos por
José Silvestre Ribeiro, na História dos estabelecimentos scientificos. Outro contributo importante
é o de Andrée Mansuy-Diniz Silva que transcreveu, publicou e analisou os cinco discursos de
D. Rodrigo de Sousa Coutinho lidos nas sessões anuais de abertura dos trabalhos da Sociedade.
Porém, estes discursos, essenciais para a compreensão desta época, são analisados por Mansuy-Diniz Silva exclusivamente no plano político, não sendo integrados na dinâmica da instituição.
Existem outros estudos importantes, dedicados a actividades específicas da Sociedade, como os
de Estácio dos Reis, sobre o Observatório da Marinha e sobre instrumentos náuticos, de Inácio
Guerreiro, sobre o exame das cartas hidrográficas, ou de Teixeira da Mota, sobre os primeiros
estudos de marés em Portugal.
Com este artigo, procura-se ir além do Alvará e da produção “académica”, abordando vários
temas ausentes na discussão sobre esta instituição. São analisados o contexto externo e interno
que explicam a fundação da instituição, a ideia subjacente à sua criação, a orgânica interna e seus
associados, a sua actividade como organismo de apoio ao governo e os contactos internacionais
estabelecidos para a troca de informação científica. É analisado com maior profundidade aquele
que era o principal objectivo da instituição, a produção cartográfica, dedicando particular atenção ao Gabinete de Desenho e Gravura, peça-chave para a compreensão da instituição e para as
razões do seu fracasso.
A Sociedade no contexto da reforma das instituições científicas europeias
No final do século XVIII, realizaram-se mudanças e reformas nos estabelecimentos públicos,
surgindo novas instituições científicas e novas escolas de ensino superior técnico e artístico, por
toda a Europa. A fundação da Sociedade Marítima, Militar e Geográfica enquadra-se nesta
dinâmica internacional, nomeadamente no âmbito da fundação dos institutos hidrográficos: o
Sokort-Arkivet, criado na Dinamarca, em 1784; o Bureau des longitudes, criado em França, em
1795; o Admiralty Hydrographic Office, criado na Grã-Bretanha, no mesmo ano; e a Dirección de
Trabajos Hidrográficos, criada em Espanha, em 17973.
As razões que levaram ao aparecimento destes estabelecimentos científicos estão ligadas, por um
lado, ao grande desenvolvimento da ciência astronómica e náutica e da cartografia hidrográfica e
geográfica e, por outro lado, à política expansionista dos estados na segurança das rotas marítimas
e comerciais e na conquista de novas possessões coloniais. A instalação de um estado permanente
de guerra naval, à escala global, com a guerra dos Sete Anos (1756-1763) e, já na década de 1790,
com a instauração da república francesa, acelerou a necessidade destes institutos.
Sobre os institutos hidrográficos fundados nesta época, ver González, Francisco José; Martín-Merás, Luisa, La
Dirección de Trabajos Hidrográficos (1797-1908), Madrid: Ministerio de Defensa, Ministerio de Fomento, Lunwerg
Editores, 2003, 2 vols.

3
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O fomento das viagens exploratórias transoceânicas na segunda metade do séc. XVIII foi o
precedente para o progresso científico, quanto ao conhecimento dos mares. As expedições oficiais
organizadas pela Grã-Bretanha, França e Espanha, a partir da década de 1760, tornaram-se possíveis pela conquista de novas ferramentas na determinação da longitude no mar: as tabelas lunares e
o cronómetro. Constituíram etapas decisivas, o método das distâncias lunares, proposto em 1759
por Nicolas-Louis de Lacaille (1713-1762), que veio permitir a construção de tabelas astronómicas pré-calculadas, e o cronómetro marítimo de John Harrisson (1693-1776), produzido em 1761
(H4), que permitiu a leitura com precisão da hora do meridiano de referência a bordo4.
As expedições náuticas vão avançar para os oceanos, em particular para os menos conhecidos
como o Pacífico, procurando preencher as partes em branco, ainda significativas nos mapas. Vão
testar as novas ferramentas e vão cartografar com precisão as linhas de costa, os portos e os baixios. As expedições de Bougainville (1766-1769), Claret de Fleurieu (1768-1769), La Pérousse
(1785-1788) e d’Entrecasteaux (1791-1793), pela França, de Cook (1768-1771, 1772-1775,
1776-1780) e Vancouver (1791-1795), pela Grã-Bretanha, e de Malaspina (1785-1788), pela
Espanha, marcam o advento das viagens financiadas pelos Estados. Foram expedições de larga
escala, com cientistas especializados em diferentes áreas5. A abundante recolha e produção de
documentação científica durante as viagens exploratórias exigiu uma organização e um tratamento de informação, de forma a que esta pudesse ser utilizada posteriormente.
As cartas hidrográficas usadas pelas marinhas de guerra e mercante eram, na sua maioria, eminentemente práticas e tinham pouca base científica. Eram cartas planas, sem coordenadas geográficas e
sem rigor de posicionamento dos lugares, e dependiam, para a sua leitura, de roteiros descritivos. A
cartografia existente em circulação tornou-se obsoleta, pelo avanço de uma cartografia hidrográfica
cada vez mais rigorosa e mais detalhada. Esta nova cartografia, baseada em observações astronómicas e geográficas, com a representação das sondas e da qualidade dos fundos dos mares costeiros e
dos estuários dos rios, transformou-se num objectivo político das potências marítimas.
A necessidade de uma nova cartografia associada com a imensa informação disponibilizada pelas
expedições científicas, explicam em boa parte a construção dos institutos hidrográficos. O Atlas
Marítimo de España, de Vicente Tofiño de San Miguel (1732-1795), concluído em 1789, é o
exemplo de um trabalho hidrográfico muito influente, pelo modo como combinou operações
terrestres e marítimas no estabelecimento das coordenadas das latitudes e longitudes dos lugares e
pelos métodos de descrição extremamente práticos e concisos. Devido à associação, em desenho,
de rigor de informação com espírito de síntese, o Atlas de Vicente Tofiño transformou-se numa
obra de referência nos meios cartográficos desta época (Fig. 1). A experiência obtida com a construção desta obra, constituiu um significativo impulso para a rápida implantação da Dirección de
Trabajos Hidrográficos espanhola6.
4
Existe uma vasta bibliografía recente sobre este tema; ver DUNN, Richard Dunn and HIGGITT, Rebekah, Finding
Longitude. How ships, clocks and stars helped solve the longitude Problem, Glasgow: HarperCollins Publishers, 2014.
5
Sobre as expedições náuticas nesta época, ver Dunn, Richard; Higgitt, Rebekah (eds.), Navigational Enterprises in
Europe and its Empires, 1730-1850, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.
6
Sobre o instituto hidrográfico espanhol e sobre o trabalho de Vicente Tofiño, ver González, Francisco José;
Martín-Merás, Luisa, ibidem, 2003, vol. 1.
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Fig. 1, Tofiño de San Miguel, Vicente, El Puerto de Mahon; gravada por Manuel Salvador Carmona, escrita por
Santiago Droüet, Madrid, 1786, BNP, CA-10-R-16.

A Sociedade no contexto da reforma das instituições científicas portuguesas
Se, no plano internacional, a Sociedade estava directamente ligada à criação de institutos
hidrográficos, no plano interno, a sua fundação visava o reforço dos estabelecimentos de carácter científico, o incremento da produção técnico-científica e a introdução de hábitos de investigação. A nova instituição surge, assim, na sequência de uma política continuada de desenvolvimento e modernização das instituições científicas e de formação de quadros nos vários ramos
do conhecimento, bases de uma ambicionada política estatal de fomento económico de longo
prazo e de sustentação dos interesses económico-administrativos do País e do seu Império7.
Esta política teve início com a reforma pombalina da Universidade de Coimbra (1772),
momento decisivo para a modernização do ensino superior e para a institucionalização da ciência em Portugal. Os novos Estatutos da Universidade, documento essencial para a compreensão
do projecto político pombalino, encaravam a ciência como a disciplina chave para o desenvolvimento do País. Com este propósito foram criadas de raiz as faculdades de Matemática
e de Filosofia Natural (ciências físicas e naturais) e foi integralmente reformada a faculdade
de Medicina. As instalações universitárias foram reestruturadas e os diversos cursos equipados
Encontra-se no prelo artigo sobre este tema: Martins, Carlos Moura, “A aplicação da ciência à política do território
na transição do século XVIII para o século XIX”, A Universidade Pombalina. Ciência, Território e Coleções Científicas,
coordenação de Ana Cristina Araújo e Fernando Taveira da Fonseca, Coimbra: Imprensa da Universidade, 2017.

7
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com laboratórios modernos e apetrechados com colecções, bibliotecas e instrumentos científicos actualizados.
O primeiro governo de D. Maria I (1777-1788) deu continuidade ao objectivo pombalino
de modernização das instituições científicas, introduzindo, todavia, alterações significativas. Tal
como já o tinham feito vários estados europeus (ex.: França e Espanha), o ensino técnico-científico foi em parte canalizado para as instituições militares, procedendo-se à descentralização
dos estudos superiores. Encerrava-se a tradição das aulas régias e regimentais, dando-se início
à fase das Academias. São criadas a Academia da Marinha (1779) e a Academia dos Guardas-Marinhas (1782), já não sendo necessário recorrer à contratação de académicos estrangeiros,
como aconteceu aquando da criação do Colégio dos Nobres ou da reforma da Universidade,
revelando que a formação de competências nas áreas científicas era um facto. Em simultâneo,
é criada a Academia das Ciências de Lisboa (1779) e o seu Observatório Astronómico (1787).
Funcionando como um instituto de investigação, a Academia das Ciências foi um centro de
debate e de promoção dos estudos científicos em torno do conhecimento dos territórios de
Portugal e das colónias.
Com o segundo governo de D. Maria I (1788-1800) são criados a Academia de Fortificação,
Artilharia e Desenho (1790) e o Real Corpo de Engenheiros (1792). Em 1790, é retomado o
projecto do Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra e, em 1791, são introduzidas reformas nos planos de estudos das faculdades de Matemática e Filosofia, criando-se novas
disciplinas. No âmbito das reformas curriculares da Universidade, foram enviados bolseiros para
a Europa em viagens científicas, envolvendo jovens formados e professores. Ainda em 1790, são
iniciados os trabalhos geodésicos de levantamento da Carta Geográfica do Reino, é posta em
prática a reforma administrativa do território e é empreendido o programa de obras públicas
para o melhoramento dos transportes e comunicações, políticas de fomento que envolveram os
ministros José de Seabra da Silva (1732-1813), pela Secretaria de Estado do Reino, e Luís Pinto
de Sousa (futuro visconde de Balsemão, 1735-1804), pela Secretaria de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Guerra8.
Após a criação do Observatório Astronómico da Academia da Marinha (1798) e da Sociedade
Marítima, Militar e Geográfica (1798), e já em governos do príncipe regente D. João, a política
de reforço das instituições científicas prosseguiu com novas reformas nos planos de estudos das
faculdades de Matemática e Filosofia (1801) e a fundação do Laboratório Químico da Casa
da Moeda (1801), do Arquivo Militar (1802), do Depósito de Escritos Marítimos (1802) e da
Academia da Marinha e Comércio do Porto (1803).
Com a ampliação das instituições de ensino e investigação, a base de recrutamento e selecção
de cientistas e de técnicos para as novas instituições e tarefas do Estado deixou de depender da
prática pombalina de importação de quadros estrangeiros. A política de envio de bolseiros para
8
Sobre estes programas de fomento, ver Martins, Carlos Moura, O Programa de Obras Públicas para o Território
de Portugal Continental, 1789-1809. Intenção Política e Razão Técnica – o Porto do Douro e a Cidade do Porto,
doutoramento em Teoria e História da Arquitectura, Universidade de Coimbra, 2014, 2 vols. http://hdl.handle.
net/10316/25713
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a Europa permitiu, ainda, a aquisição de formação especializada e de prática profissional actualizada nos campos da ciência e da técnica, na tentativa de ultrapassar o isolamento português
relativamente à cultura e ciência moderna europeias. Por sua vez, a institucionalização do Corpo
de Engenheiros garantiu a existência de um organismo técnico qualificado e estável capaz de
assegurar todo o tipo de intervenções do Estado no território e no espaço urbano.
A Sociedade aparece, assim, numa altura em que existia uma elite de quadros formados na
Universidade de Coimbra e nas Academias da Marinha e do Exército, com sólida formação académica e profissional, a que se juntavam vários oficiais da Marinha e do Exército de diferentes
países europeus que se encontravam ao serviço de Portugal, na última década do século XVIII
e nos inícios do século XIX.
A reforma da Marinha; intenções políticas e objectivos científicos
Embora integrada no contexto geral da evolução das instituições científicas portuguesas
e internacionais, a Sociedade surge num momento específico. As intenções políticas e os
objectivos científicos que presidiram à constituição da Sociedade enquadram-se nas reformas
iniciadas por D. Rodrigo de Sousa Coutinho (1745-1812), assim que tomou funções como
ministro da Marinha.
Sousa Coutinho entrou para o governo a 13 de Setembro de 1796, depois de exercer as
funções de embaixador de Portugal no reino da Sardenha (1779-1796). Partiu de Turim
pouco depois de Napoleão vencer a primeira etapa da campanha de Itália e ocupar o território Sudoeste do Piemonte. Veio para ocupar a pasta da Marinha, substituindo Luís Pinto de
Sousa que exercia o cargo interinamente desde a morte de Martinho de Melo e Castro (17161795)9. Pela primeira vez, o príncipe D. João nomeava um ministro para integrar o segundo
governo formado por sua mãe10.
O governo, como todos os governos do antigo regime, desde a criação das secretarias de
Estado por D. João V, funcionava de forma colegial, não existindo a figura de primeiro-ministro. A única excepção a esta regra foi o consulado do marquês de Pombal (1699-1782),
a quem o rei D. José I confiou toda a direcção dos negócios públicos. Desde o início da sua
participação no governo, Sousa Coutinho procurou obter o mesmo estatuto conferido ao
marquês de Pombal e ter uma posição preponderante em todas as decisões sobre políticas
públicas. Domingos Vandelli, nas suas Reflexões de 6 de Setembro de 1796, fez precisamente
a defesa da figura de primeiro-ministro assim como propôs a nomeação de Sousa Coutinho
para o cargo de ministro da Fazenda11.
9
Luís Pinto de Sousa ocupou interinamente a pasta da Marinha desde Março de 1795 a Setembro de 1796. Durante
o seu curto ministério foram criados o Conselho do Almirantado e o porto franco no sítio da Junqueira e foi abolido
o monopólio do comércio do sal no Brasil.
10
Ver Anexo 1, “Governos do reinado de D. Maria I e da regência do príncipe D. João, 1777-1810”, Martins,
Carlos Moura, ibidem, 2014, 2, pp. 950-959.
11
Ver Vandelli, Domingos, Aritmética Política, Economia e Finanças (1770-1804), Lisboa: Banco de Portugal, 1994,
pp. 303-304.
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O novo ministro teve um papel particularmente activo nesta fase. Procedeu de imediato a
uma ampla reforma da Secretaria de Estado da Marinha. A Carta de Lei, publicada a 26 de
Outubro de 1796, teve como objectivo a criação de um centro comum de união das vertentes
teórica e prática, militar e administrativa da Marinha12. O Conselho do Almirantado, criado no
ano anterior, foi objecto de reforma. Foi criada a Junta da Fazenda da Marinha e reordenadas
a Fábrica da Cordoaria e a Inspecção dos Armazéns em Coina. Foi ainda criada a Inspecção e
Direcção dos Pinhais Reais e um Corpo de Engenheiros Construtores.
Nesta lei, o ministro tomou medidas específicas para o território, nomeadamente para o seu
conhecimento e transformação. O regimento incumbia o Conselho do Almirantado de actualizar o conhecimento das costas marítimas e dos centros portuários; mandava proceder aos
trabalhos hidrográficos para que houvesse cartas das costas de Portugal e planos dos portos e
barras, devendo ser tomado por modelo o Atlas de Tofiño. Ao Conselho competia, ainda, propor em que portos do Reino se podiam fazer novas embarcações e os que deveriam usufruir de
obras marítimas, como diques e molhes. Deste modo, Sousa Coutinho incluía na lei campos
de acção que viriam a estar presentes na Sociedade: a cartografia hidrográfica e as obras públicas
de hidráulica.
Logo no ano seguinte, em 1797, o ministro daria os primeiros passos nesta direcção. Recorrendo a um empréstimo público, empreendeu a ampliação e instalação de vários estabelecimentos da Marinha, como a Cordoaria e o Hospital da Marinha13. Chamou o matemático e
astrónomo Francisco António Ciera (1763-1814) para proceder ao levantamento hidrográfico
do porto de Lisboa, trabalho que se estenderia ao levantamento de toda a costa marítima portuguesa e que se integrava nos trabalhos geodésicos da Carta do Reino. Em 1798, deu autorização
para o estudo do porto de Portimão, com o objectivo de realizar um plano para o seu desassoreamento e melhoramento, um projecto que viria a ser desenvolvido, entre 1800 e 1801, pelo
engenheiro militar Baltazar de Azevedo Coutinho (ca. 1766-?). Ainda em 1798, o ministro fundaria o Observatório Real da Marinha, um estabelecimento astronómico previsto desde a criação da Academia da Marinha e que viria a ficar agregado à Sociedade logo após a sua fundação14.
A fundação de uma instituição científica; uma ideia com uma década
A associação de quadros científicos e técnicos portugueses era uma ideia antiga de
D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Ao longo do seu percurso político, quer como embaixador
(1779-1796), quer como ministro da Marinha (1796-1800), quer como ministro da Fazenda
12
Ver “Lei dando nova forma ao Conselho do Almirantado, e creando huma Junta de Fazenda da Marinha, e novo
Corpo de Engenheiros Constructores”, 26 de Outubro de 1796, Silva, António Delgado da (compil.), Collecção
da Legislação Portugueza desde a ultima compilação das Ordenações. Legislação de 1791 a 1801, Lisboa: Typografia
Maigrense, 1828, pp. 305-313.
13
Sobre estes trabalhos, ver Silva, Andrée Mansuy-Diniz, Portrait d’un homme d’État: D. Rodrigo de Souza Coutinho,
Comte de Linhares: 1755-1812, Lisboa, Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 2006, 2, pp. 35-45.
14
Sobre o Observatório Astronómico da Marinha, ver Reis, António Estácio dos, O Observatório Real da Marinha,
Lisboa: Correios de Portugal, 2009.
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(1801-1803), Sousa Coutinho deu particular atenção aos estudos científicos e aos problemas
de desenvolvimento do território. O seu pensamento manifestou-se em memórias científicas,
cartas e discursos políticos. Para a futura constituição da Sociedade, é importante um dos seus
textos, escrito em Turim em 1787, onde surge pela primeira vez a ideia de criar uma associação ou sociedade15. O discurso, designado de “puramente político”, contém um conjunto de
propostas que no seu todo constituem um programa para a realização de obras hidráulicas
em Portugal.
Neste discurso, Sousa Coutinho defende a necessidade de promover o ensino e a institucionalização da ciência hidráulica e a necessidade de empreender trabalhos hidráulicos para
o desenvolvimento da agricultura e da navegação. Propõe a criação de uma cadeira de hidrodinâmica, associada ao curso de Matemática da Universidade de Coimbra, para a formação
de arquitectos hidráulicos; uma proposta que estava consagrada nos Estatutos da reforma
pombalina mas que ainda não tinha sido posta em prática16. Para a componente prática da
cadeira, propõe a construção de um edifício junto ao rio Mondego com o fim de se realizarem
experiências hidráulicas e modelos para as grandes obras, à imagem dos ensaios dirigidos por
Francesco Domenico Michelotti (1710-1787) na Universidade de Turim. Para o emprego e
utilização dos discípulos formados na nova disciplina teórico-prática, Sousa Coutinho propõe a criação de uma associação ou sociedade de arquitectos civis e hidráulicos, engenheiros
e topógrafos, a quem fosse confiada a tarefa de inspeccionar os rios e os portos assim como a
elaboração da carta geográfica e topográfica de Portugal. A esta Sociedade competiria, sob a
direcção “de um homem hábil”, a aprovação dos projectos hidráulicos, cujos autores deviam
pertencer à mesma sociedade17.
Deste plano provém a intenção de agregar numa mesma instituição os técnicos envolvidos
em obras públicas e na cartografia do território continental. É uma proposta que não comporta a ciência hidrográfica, relacionando-se mais com a técnica e com a geografia. Contudo,
constitui uma ideia não muito distante daquela que vai presidir à criação da Sociedade e
onde vão estar presentes quer a cartografia geográfica e topográfica quer as obras públicas de
hidráulica.
Em síntese, o plano de obras hidráulicas, de 1787, e a reforma da Marinha, de 1796, contêm, no seu conjunto, os principais campos de actividade da Sociedade Marítima, Militar e
Geográfica: a cartografia hidrográfica e geográfica e as obras púbicas de hidráulica.

15
Ver “Discurso em que se prova a necessidade e utilidade dos estudos e conhecimentos hidrodinâmicos em Portugal.
Em que se descrevem os objectos interessantes onde utilmente são empregados. Em que se propõe o estabelecimento
de uma escola e corpo de hidráulicos, para os empregar utilmente. E finalmente se apontam os meios de fazenda
próprios e fáceis a empregar nestes necessários e úteis estabelecimentos”, [1787], Coutinho, D. Rodrigo de Sousa,
Textos políticos, económicos e financeiros (1783-1811), Lisboa: Banco de Portugal, 1993, 1, pp. 174-191.
16
Ver Estatutos da Universidade de Coimbra, Coimbra: Regia Offic.Tipografica, 1772, pp. 162-168.
17
Sobre este discurso, ver “O plano de obras hidráulicas de D. Rodrigo de Sousa Coutinho”, Martins, Carlos
Moura, ibidem, 2014, 2, pp. 592-598.
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Fig. 2, Chastenet-Puységur, Comte de, Carte réduite des débouquemens de St. Domingue levée, dressée et publiée par
ordre du Roi, ... d’après les observations faites sur la Corvette le Vautour en 1784 et 1785 par M. le Cte, de Chastenet-Puységur, 1787, Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GESH18PF148DIV1P14. http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/btv1b530095112

Os trabalhos preparatórios para a implementação da Sociedade; o debate Puységur-Dupuis
sobre o modelo da nova instituição
Tendo em vista a implementação da Sociedade, foram realizados, pela Companhia dos Guardas-Marinhas, trabalhos preparatórios para a construção das cartas hidrográficas. Dirigidos por
José Maria Dantas Pereira (1772-1836), capitão-de-fragata e professor de Matemática da Academia dos Guardas-Marinhas, os trabalhos compreenderam a selecção e catalogação de documentação cartográfica. A recolha de material teve como objectivo principal a organização de
um mapa-globo, contendo o levantamento e comparação de cartografia qualificada já existente
e a selecção dos territórios marítimos e costeiros mais urgentes a cartografar para o serviço da
navegação portuguesa. A isto, juntava-se a recolha de roteiros náuticos e atlas, com a intenção
de editar um novo roteiro náutico, corrigindo e actualizando o roteiro de Manuel Pimentel,
Arte de Navegar18. Os esforços dos homens da Marinha, inspirados principalmente pelos traba18
Sobre o roteiro de Manuel Pimentel, Arte de Navegar, ver Pereira, José Maria Dantas, “Memoria sobre a precisão
de reformar o Roteiro de Pimentel”, Historia da Academia Real das Sciencias de Lisboa, Lisboa: Typografia da mesma
Academia, 1830, 10, 2, pp. 221-228; Correia, Carlos Alberto Calinas, A arte de navegar de Manoel Pimentel: as edições
de 1699 e 1712, Lisboa, dissertação de mestrado, policopiado, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 2011.
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lhos de Claret de Fleurieu (1738-1810) e de Vicente Tofiño e pelos artigos sobre cartografia da
Encyclopédie méthodique, eram dirigidos para a criação de um instituto hidrográfico e geográfico,
vocacionado para a publicação de cartografia actualizada19.
Na fase inicial de construção da Sociedade, um dos pontos de debate foi o modelo de organização interno, nomeadamente o arquivo e o gabinete de desenho e gravação de cartografia,
peças fundamentais da nova instituição.
Para conceber o modelo de instituição, Sousa Coutinho escolheu António Jacinto de Chastenet de Puységur (1752-1809), oficial imigrado de França integrado na marinha portuguesa20.
Puységur fez a sua formação e carreira na marinha francesa, tendo estudado matemática e hidrografia com Bézout (1730-1783). Dominando a hidrografia e topografia, em 1772 integra a
expedição ao mar das Antilhas, comandada por Verdun de la Crenne (1741-1805), onde se
testou a fiabilidade dos relógios da marinha francesa. Em 1776, comanda um dos navios que
segue na expedição de Borda (1733-1799) às Canárias e costas de África. Participa activamente
na guerra da independência dos Estados Unidos (Fig. 2). Emigra em 1791, tendo integrado a
Marinha inglesa antes de passar ao serviço da Marinha portuguesa. Com uma carreira brilhante,
dominando náutica, cartografia e instrumentos marítimos, compreende-se que o ministro da
Marinha tenha escolhido Puységur para pensar o modelo da instituição21.
Puységur teria proposto uma instituição agregada à Secretaria de Estado da Marinha, orientada
para a produção cartográfica, onde haveria um arquivo que seria, simultaneamente, um gabinete
para o desenho e gravação. Este arquivo e gabinete de desenho seria composto por vários oficiais
da Marinha e do Exército e presidido pelo marquês de Nisa (D. Domingos Xavier de Lima, 17651803), conceituado almirante da Marinha portuguesa, devendo funcionar como um corpo para
cooperar e deliberar sobre os diferentes objectos a executar. O modelo de organização era baseado
nos institutos hidrográficos e, em particular, no Dépôt des cartes et plans de la Marine (1720-1886),
de França, onde a direcção dos trabalhos pertencia a uma figura de prestígio da Marinha, com
experiência naval e domínio da cartografia22. No entanto, a proposta de Chastenet de Puységur
mostra já a intenção de associar a Marinha e o Exército, um dado novo relativamente aos institutos
hidrográficos existentes. Seguramente que esta opção correspondia a uma vontade de D. Rodrigo
de Sousa Coutinho, pois assim poderia incorporar os oficiais do Exército e do jovem e prestigiado
Real Corpo de Engenheiros, alargando a base de quadros da futura instituição.
Para a concepção do gabinete de desenho, Sousa Coutinho chamou Luís André Dupuis
(17?-1807), geógrafo e gravador, igualmente de origem francesa, professor de desenho e graVer “Oração lida em 22 de Dezembro de 1798, dia da Abertura da Sociedade Real Marítima, e retocada em 1828”,
Pereira, José Maria Dantas, Escritos maritimos e academicos a bem do progresso dos conhecimentos úteis, e mormente da
nossa marinha, indústria e agricultura, Lisboa: Impressão Regia, 1828.
20
Seu nome de origem era Antoine Hyacinthe de Chastenet de Puységur.
21
Das relações de trabalhos da Sociedade constam de sua autoria uma memória sobre Agulhas de Marear e dois
relatórios críticos. O conde Chastenet de Puységur regressou a França em 1803, não retomando nenhum serviço
oficial. Interessou-se pelo magnetismo, tal como seus dois irmãos, Armand Marie Jacques, marquês de Puységur, e
Jacques Maxime.
22
Sobre o Dépôt e a cartografia hidrográfica francesa, ver Konvitz, Josef, Cartography in France, 1660-1848: Science,
Engineering, and Statecraft, Chicago, London: The University of Chicago Press, 1987.
19
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vura na Academia de Fortificação, Artilharia e Desenho e membro do Real Corpo de Engenheiros23. Dupuis foi geógrafo gravador do duque Charles de Lorraine (1712-1780), governador dos Países Baixos austríacos entre 1744 e 1780, tendo sido o gravador da conceituada
e extremamente detalhada Carte Chorographique des Pays-Bas Autrichiens (Fig. 3). Foi posteriormente engenheiro e gravador no Hermitage ao serviço da imperatriz Catarina II da Rússia
(1729-1796). Veio do exército russo para Portugal em 1794, por intervenção de Luís Pinto
de Sousa, para substituir António José Moreira (ca. 1751-ca. 1794) na cadeira de desenho
da Academia de Fortificação e aí criar uma aula de gravação. D. Rodrigo de Sousa Coutinho
pretendia que Dupuis dirigisse os trabalhos de desenho e gravação da nova instituição, pela
sua experiência em gravação de cartas geográficas e hidrográficas.
Em carta dirigida a Sousa Coutinho, Dupuis contestou o modelo proposto por Puységur24.
Considerava que o inspector dos trabalhos cartográficos deveria ser o director do gabinete de
desenho e gravura e ter a total responsabilidade na condução dos trabalhos. Para dirigir o novo
estabelecimento, Dupuis reclamava o mesmo estatuto de Fleurieu, deputado e inspector do
Dépôt de França. Exigia ainda instalações autónomas da Marinha, devendo ser o seu lugar de
residência de forma a puder acompanhar continuamente os trabalhos. Para apoio à execução
dos trabalhos cartográficos, para analisar, comparar e rever as cartas a serem gravadas e para
deliberar sobre a escolha das observações mais exactas, Dupuis propunha a constituição de um
comité externo formado por pessoas reconhecidas pelos seus conhecimentos e experiência em
cartografia. Considerava, ainda, que este estabelecimento devia ter um carácter militar ao serviço dos vários departamentos do Estado, onde se distinguisse em particular o que era serviço
para a Marinha e para o Exército. Para Dupuis, o modo como estava formulada a proposta de
Puységur, significava a dependência do gabinete cartográfico relativamente à Marinha, o que
representava uma ingerência desta nos assuntos da Engenharia e do Exército.
Em função das críticas de Dupuis, Sousa Coutinho reformulou a proposta. Todos os membros do governo passariam a estar presentes de forma colegial na instituição, concorrendo unanimemente para a sua protecção. Concordando com esta alteração, Dupuis considerava que
nestes termos a nova instituição poderia ter um importante papel na dinamização dos trabalhos
do governo. Ficou também consagrada a criação de um comité composto por elementos com
conhecimentos em cartografia, uns teóricos, outros teórico-práticos. Contudo, Dupuis continuava a reclamar o estatuto e a autoridade de inspector, a total autonomia do seu ofício relativamente ao comité e a necessidade de conferir meios e condições para pôr de pé um estabelecimento tão complexo e exigente.
Este confronto de ideias é seguramente expressão de uma tensão maior entre o ministro da
Marinha e o ministro da Guerra. Tudo indica que a intenção de Sousa Coutinho não era a de
criar um instituto puramente hidrográfico, à imagem dos institutos europeus, e sim a criação de
uma instituição que abarcasse, para além da hidrografia e da geografia, outros campos, nomeaSeu nome de origem era Louis-André Dupuis.
Ver carta de Luís André Dupuis para [D. Rodrigo de Sousa Coutinho], 17 de Maio de 1798, AHU, CU-Reino,
Cx. 32, pasta 22.

23
24
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damente, os militares, estatísticos e administrativos, assim como campos de actuação no território, em particular as obras públicas de hidráulica.
A Sociedade; uma instituição científica de suporte de um projecto político
A 30 de Junho de 1798, após o debate do mês anterior, o Alvará de constituição da Sociedade foi promulgado pelo príncipe D. João25. A ideia de Sousa Coutinho de criar uma instituição científica com um campo alargado de disciplinas e de saberes concretizou-se. Segundo as
suas palavras, pronunciadas na sessão inaugural da Sociedade, a 22 de Dezembro, os interesses
da nova instituição estendiam-se “a todos os grandes objectos políticos, administrativos, de
fazenda, militares, marítimos, comerciais, e de agricultura e artes”26.
Sousa Coutinho procurava, por um lado, reunir num mesmo organismo os diversos campos
do conhecimento científico e técnico e, por outro lado, formar um centro comum para a produção de pensamento e para a organização e arquivo de informação. Era seu propósito associar
os trabalhos de conhecimento do espaço do Império (cartografia hidrográfica) com os trabalhos
de conhecimento do território continental (levantamentos geodésicos da Carta Geográfica do
Reino e cartografia topográfica do Exército). A estes, associavam-se os trabalhos de transformação do território, com as obras hidráulicas de melhoramento dos portos marítimos, de encanamento de rios navegáveis e de construção de canais de irrigação agrícola. Estes vários campos de
acção reflectem a tentativa de integração de territórios distintos – o espaço marítimo e colonial
e o espaço continental; exprimem, também, a vontade de fusão de trabalhos complementares –
levantamentos hidrográficos e topográficos e obras públicas hidráulicas.
A Sociedade continha, assim, múltiplas valências. Era simultaneamente um instituto (astronómico, hidrográfico, geográfico, militar e cadastral), uma academia científica, com sessões
públicas de apresentação de trabalhos e de discussão crítica, com atribuição de prémios anuais,
e um corpo técnico-científico de apoio ao governo. Ao contrário dos institutos hidrográficos
criados no final do século XVIII, extremamente especializados nos seus objectivos e tarefas, a
Sociedade Marítima, Militar e Geográfica apresentava uma vocação bem mais ampla e ambiciosa mas, simultaneamente, mais dispersiva.
Os motivos que levaram à opção de constituir uma estrutura tão abrangente assentam fundamentalmente em dois factores que se interrelacionam. Sousa Coutinho procurava, por um lado,
reunir em torno da Sociedade os vários programas de fomento a decorrer nas diferentes secretarias de Estado (Marinha, Guerra e Reino); propunha, em particular, a associação dos trabalhos
hidrográficos da Marinha, às operações geodésicas da Carta Geográfica do Reino, operações
sob a tutela da Secretaria de Estado da Guerra, bem como ao programa de obras públicas para
o fomento dos transportes e das comunicações, programa centralizado na Secretaria de Estado
Ver “Alvará creando a Real Sociedade Maritima, Militar, e Geografica”, Silva, António Delgado da (compil.),
ibidem, 1828, pp. 492-498.
26
Ver, de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, “Discurso I”, de 22 de Dezembro de 1798, Coutinho, D. Rodrigo de
Sousa, ibidem, 1993, 2, pp. 179-188.
25
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Fig. 3, Ferraris, Joseph Jean comte de, Carte Chorographique des Pays-Bas Autrichiens. Dédiée à leurs majestés Impériales
et Royales par le Comte de Ferraris Lieutenant-Général de leurs Armées, gravée par L.A. Dupuis Géographe de S.A.R Mgr le
Duc Charles Alexandre de Lorraine et de Bar, II, 1777. http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/1908.

do Reino27. Por outro lado, o ministro propunha-se congregar os quadros das várias áreas técnico-científicas e ter um corpo de sócios significativo, algo difícil de obter apenas com oficiais
e professores da Marinha, exprimindo a ambição de utilizar o saber acumulado da engenharia
militar pois a polivalência da sua formação científica e empírica era uma garantia da pretendida
interdisciplinaridade.
A orgânica interna da Sociedade Marítima, Militar e Geográfica e a própria designação da
instituição confirmam as motivações do ministro da Marinha. A Sociedade era presidida pelos
quatro membros do governo, embora este cargo fosse eminentemente de carácter honorífico28.
Teria um secretário que seria responsável pelo Arquivo e pela Biblioteca, cujo cargo recaiu em
Francisco de Paulo Travassos, aquando da sessão de abertura dos trabalhos. Por sua vez, haveria
Alguns autores desenvolvem a ideia das estratégias centralizadoras de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, colocando
sob sua orientação a produção técnica e científica, sobreporem as redes de influência à eficiência institucional ou
política; ver Cardoso, José Luís, A economia política e os dilemas do Império luso-brasileiro (1790-1822), Lisboa:
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2001, pp. 89-91; Curto, Diogo
Ramada, Cultura escrita (séculos XV a XVIII), Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2007, pp. 239-280.
28
Na sessão anual de abertura dos trabalhos, a presidência pertencia ao ministro mais velho do governo, entre os
presentes. Nas duas primeiras sessões anuais, a atribuição da presidência recaiu, respectivamente, em marquês de
Ponte de Lima (1727-1800) e duque de Lafões (1719-1806). Após estes dois anos, Sousa Coutinho assumiu a
presidência, apesar de não ser o ministro mais velho.
27
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um director do Gabinete de Desenho e Gravação, o único funcionário da instituição a tempo
integral, cujo cargo veio a recair em Luís André Dupuis29. O Gabinete ficava assim separado do
Arquivo, um modelo distinto dos institutos hidrográficos e dos arquivos ministeriais de referência na época e distante do que pretendia Dupuis.
A Sociedade funcionava nas instalações do Arsenal da Marinha e a sua administração económica pertencia à Junta da Fazenda da Marinha, dependendo da respectiva Secretaria de Estado.
Apesar da sua estrutura intergovernamental, o novo estabelecimento estava directamente ligado
à acção do ministro Sousa Coutinho, vindo a constituir um lugar privilegiado de exposição
pública das suas políticas de fomento económico para o território continental e para os domínios ultramarinos, como expressam os seus cinco discursos, pronunciados na abertura dos trabalhos anuais da Sociedade (entre Dezembro de 1798 e Março de 1803)30.
Sousa Coutinho manteve uma ligação estreita com a Sociedade, mesmo depois de deixar a
pasta da Marinha e transitar para a da Fazenda (1801-01-06). Os seus discursos, no entanto,
reflectiram esta mudança, mais visível no último discurso pronunciado na Sociedade, onde as
preocupações com o espaço marítimo e colonial praticamente desaparecem e se destaca o espaço
do Reino. Como ministro da Fazenda, Sousa Coutinho encontrava-se numa posição privilegiada para pôr em prática os programas para o fomento do território continental, posição facilitada pelas condições no novo gabinete ministerial que lhe davam mais espaço de intervenção31.
A Sociedade e os seus associados; uma composição heterogénea
Após algumas dificuldades, Sousa Coutinho obtém por parte do príncipe a aprovação dos
nomes dos sócios. A 3 de Outubro de 1798, foram nomeados os primeiros quinze membros da
Sociedade32. Pela Marinha, foram nomeados todos os membros do conselho do Almirantado
(7)33, os chefes de esquadra, D. Domingos Xavier de Lima (marquês de Nisa) e D. Francisco
de Sousa Coutinho (1764-1823), e o chefe de divisão, Chastenet de Puységur. Pela faculdade
de Matemática da Universidade de Coimbra foram nomeados os professores, José Monteiro
da Rocha (1734-1819) e Manuel Joaquim Coelho da Costa Maia (1750-1817), e os opositores,
Francisco de Paula Travassos (1765-1833) e Vicente António da Silva Correia (1770-1848). Foi
também nesta data que o tenente-coronel do Real Corpo de Engenheiros Luís André Dupuis foi
nomeado director-geral dos desenhadores, gravadores e impressores da Sociedade. Duas semanas depois, a 19 de Outubro, foram nomeados os restantes associados (42). Integravam este
Ver Alvará, Tit. IV, “Do Director Geral dos Desenhadores e Gravadores: e do Estabelecimento onde se farão estes
trabalhos, assim como dos seus Empregados”.
30
Ver os cinco discursos em Coutinho, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ibidem, 1993, 2, pp. 179-212.
31
Sobre a acção governativa neste período, ver “Ciclo 6, 1801-1804. A lenta retoma dos trabalhos. A introdução de
novos programas de fomento”, Martins, Carlos Moura, ibidem, 2014, pp. 292-355.
32
Sobre estas dificuldades, ver Silva, Andrée Mansuy-Diniz, ibidem, 2006, 2, p. 101.
33
Membros do Conselho do Almirantado: o almirante Bernardo Ramires Esquível, os vice-almirantes António
Januário do Vale, António José de Oliveira, Pedro Mariz de Sousa Sarmento e Pedro Mendonça de Moura, e os chefes
de esquadra Joaquim Francisco de Melo Póvoa e Manuel da Cunha Souto Maior.
29
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grupo mais alargado, professores efectivos e substitutos das Academias da Marinha e da Academia de Fortificação e um conjunto de oficiais do Exército e da Marinha, onde o corpo de
engenheiros tinha uma presença maioritária34. Dos 57 membros fundadores, 36 eram oficiais do
Exército, dos quais, 27 eram do Corpo de Engenheiros, 15 eram oficiais da Marinha e 6 eram
civis. Deste conjunto de sócios, 20 eram professores.
Ao contrário dos institutos hidrográficos europeus, constituídos por um conjunto de quadros
relativamente pequeno e profissionalizado, a Sociedade era constituída por um vasto número
de sócios, onde apenas Dupuis era funcionário da instituição. À excepção de D. Francisco de
Sousa Coutinho, quadros que estavam a trabalhar no Brasil ou em outros territórios coloniais
não faziam parte da instituição. Por sua vez, emigrados franceses (a que se vieram juntar piemonteses) integrados no Exército ou na Marinha de Portugal eram sócios da instituição. Alguns
engenheiros militares como Reinaldo Oudinot (1744-1807), de Lorena, ou Conrado Henrique
Niemeyer (1756-1806), de Hanôver, tinham-se naturalizado portugueses e estavam profundamente integrados na sua nova pátria, desde há décadas.
A composição do corpo de sócios da instituição reflecte, por um lado, o âmbito académico
da instituição e, por outro lado, a sua amplitude disciplinar. Juntavam-se na Sociedade, matemáticos, astrónomos, homens da náutica, naturalistas, académicos, militares e engenheiros ao
serviço do Estado. As principais áreas de conhecimento e de actividade dos sócios abrangiam as
ciências do observatório, ciência naval e militar, cartografia e geodesia, engenharia hidráulica,
florestal e mineira, geografia e estatística.
Do Real Corpo de Engenheiros (108 oficiais a trabalhar no Reino, em 1799), foram eleitos
dois tipos de quadros35: professores no ensino superior e alguns engenheiros que trabalhavam
nos vários programas de fomento iniciados uma década antes, nomeadamente nos trabalhos
geodésicos do novo mapa de Portugal, na demarcação das Comarcas, nas obras públicas para o
melhoramento da rede viária e portuária, nas obras públicas militares, no ordenamento urbano,
nos trabalhos mineiros, metalúrgicos e florestais, na cartografia topográfica e hidráulica ou nas
operações estatísticas.
Depois da sessão inaugural de abertura dos trabalhos da Sociedade, o corpo de sócios cresceu.
Entre 1799 e 1802 entraram 16 novos associados, na sua maioria da Marinha36. Destacam-se
as nomeações, a 4 de Fevereiro de 1801, de José Bonifácio de Andrade e Silva (1763-1838),
Ver Gazeta de Lisboa, Suplemento, 46, 15 de Novembro de 1798; Cunha, Rosalina Branca da Silva, “Documentos
diversos sobre a Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica: 1798-1809”, Ocidente, 1967, 72, p. 58 (docs. 33,
37, 38 e 39). Ver, ainda, “Lista dos Sócios fundadores, tendo apresentados trabalhos seus na Sociedade aquelles
que se vêem notados com *”, Pereira, José Maria Dantas, Memoria para a historia do grande Marquez de Pombal
no concernente à Marinha: sendo a de guerra o principal objecto considerado, Lisboa: Typografia da Academia Real
das Sciencias, 1832, pp. 66-67. Esta lista de Dantas Pereira abrange quatro sócios que só foram nomeados no ano
seguinte: a 28 de Junho, Faustino Salustiano da Costa e Sá e, a 9 de Dezembro, Filipe Alberto Patroni, Manuel
Travassos da Costa Araújo e Paulo José Maria Ciera.
35
Ver “Mappa dos Officiaes do Real Corpo de Engenheiros, suas Graduaçoens e Rezidencias, 1799, SGL, Reservados
2, Maço 5, Doc. 29-44.
36
Referem-se os nomes de Francisco Simões Magiochi, Francisco Vilela Barbosa, Mateus Valente do Couto e Paulo
José Maria Ciera.
34
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Carlos António Napion (1756-1814)37 e Maria Carlos Damoiseau de Monfort (1768-1846)38,
cientistas de diferentes nacionalidades, chegados recentemente a Portugal, tendo em comum a
prática da investigação e o percurso pelos centros de ensino e de produção científica europeus.
Sobressai a presença de um sócio correspondente, D. Filipe Bauzá (1764-1834), tenente de fragata, hidrógrafo, professor de desenho na Academia de Guardias Marinas e importante membro
da Dirección de Trabajos Hidrográficos espanhola, de que viria a ser director (1815-1823) com
o fim da guerra na Europa. Assinala-se, ainda, a nomeação (1799-12-09) de Manuel Travassos
da Costa Araújo (1764-1815), oficial maior da Secretaria de Estado da Fazenda que, em simultâneo, foi ajudante do secretário da Sociedade e, neste âmbito, terá sido um elo importante na
articulação entre a Sociedade e o ministro Sousa Coutinho.
No início de 1802, a Sociedade era constituída por 70 associados39: 36 oficiais do Exército,
dos quais, 28 eram do corpo de engenheiros40, 27 oficiais da Marinha e 7 civis. O número de
professores cresceu significativamente, sendo agora de 30, entre os quais, todos os professores
das Academias do Exército e da Marinha41, reforçando a ideia de que a componente teórica era
uma das vertentes fundamentais da Sociedade enquanto estabelecimento científico. O corpo
de oficiais da Marinha aumentou por comparação com o momento fundacional, equilibrando
a relação de proporção entre oficiais do Exército e da Marinha. Este equilíbrio mudaria, entre
1801 e 1803, com as várias transferências de oficiais da Marinha para o corpo de engenheiros
(mais de 11). Entre eles, os sócios Tristão Alvares da Costa da Silveira (1802-01-16), Manuel
Jacinto Nogueira da Gama (1802-02-09), Manuel Pedro de Melo (1802-02-27), Manuel do
Espírito Santo Limpo (1802-06-12) e Francisco de Paula Travassos (1802-08-07). O peso do
Corpo de Engenheiros cresceu significativamente (36), reduzindo-se, por consequência, a presença de oficiais da Marinha (19).
O número de sócios manter-se-ia estável até ao final da instituição, embora tenha existido
alguma mobilidade entre entradas e saídas, acentuando-se, porém, o fosso entre homens da Marinha e de Engenharia. Destacam-se as nomeações, a 18 de Janeiro de 1803, de José Teresio Michelotti (1762-1819)42, matemático e hidráulico de Turim, recentemente chegado a Portugal, por
iniciativa de Sousa Coutinho, para director dos trabalhos hidráulicos de encanamento de rios e
canais de navegação e de rega do Reino e Domínios Ultramarinos (1802-05-20); o jovem Marino
Miguel Franzini (1779-1861), hidrógrafo, também transferido para o corpo de Engenharia (180304-19), tendo posteriormente integrado o Arquivo Militar; e D. António da Visitação Liberato
Freire (1771-1804), professor de Geografia e de História na escola de São Vicente de Fora. AntóImigrado do Piemonte, seu nome de origem era Carlo Antonio Napione.
Imigrado de França, seu nome de origem era Marie-Charles-Théodore de Damoiseau de Montfort.
39
Ver, no estudo de Eduardo Caixaria sobre o Arquivo Militar, a relação de membros da Sociedade, de 1802,
Caixaria, Eduardo, O Real Archivo Militar. Cronologia Histórica e Documental, 1802-1821, Lisboa: Direcção de
Infra-Estruturas, Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar, [2006], pp. 495-496.
40
Ver o Anexo 2, com a constituição do Real Corpo de Engenheiros em 1803, Caixaria, Eduardo, ibidem, [2006],
pp. 485-489.
41
Idem, ibidem, com os lentes das Academias.
42
Imigrado do Piemonte, seu nome de origem era Giuseppe Teresio Michelotti.
37
38
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nio de Araújo Travassos (1771-1833), irmão dos dois activos membros da Sociedade, Francisco e
Manuel, foi um dos últimos elementos a entrar para a instituição (1804-02-03), sendo nomeado
numa altura em que Sousa Coutinho já tinha deixado a actividade governativa.
Em 1806, ano em que já não se realizariam sessões de trabalho, a Sociedade era constituída por
69 associados43: 46 oficiais do Exército, dos quais 39 do Corpo de Engenheiros44, 15 oficiais da
Marinha e 8 civis. Nesta altura os oficiais de Engenharia representam a maioria dos sócios, provavelmente um sinal de que a concentração do saber científico e técnico se dirigia para esta recente
arma do Exército português, onde se criaram as condições necessárias para o nascimento de um
espírito de corpo ao serviço do Estado.
Para estes quadros dispersos pelo País, a Sociedade constituiu um espaço colectivo de produção e crítica científica e técnica, onde se reuniram, numa mesma assembleia, “teóricos” e
“projectistas”, desde estudiosos das ciências exactas, a cartógrafos e a engenheiros. A Sociedade
constituiu, também, um espaço de intercâmbio cultural e científico, dimensão visível tanto no
acompanhamento dos temas em debate na comunidade científica europeia como no estabelecimento de contactos e troca de informação com alguns dos seus cientistas. Esta dimensão
cosmopolita, muito estimulada por Sousa Coutinho, estava presente no interior da Sociedade
pois tinha entre os seus membros vários cientistas e técnicos estrangeiros integrados no Exército
e Marinha portugueses, como Robien, Monfort, Napion ou Michelotti, para além dos já referidos Puységur e Dupuis, e do caso excepcional de Bauzá.
O funcionamento interno da Sociedade: a secção Hidrográfica e a secção Militar
e Geográfica
A Sociedade Marítima, Militar e Geográfica organizou-se em duas classes: a Hidrográfica e a
Geográfica e Militar, um modelo que tinha na sua génese uma divisão entre oficiais da Marinha
e oficiais do Exército45. A organização em duas secções não correspondeu a uma divisão rígida
em virtude das múltiplas intersecções entre Hidrografia e Geografia. O tema foi objecto de
discussão nas sessões da Sociedade, de que é exemplo o trabalho do oficial imigrado de França
e engenheiro militar, conde de Robien (173?-1801)46, “Memoria sobre os inconvenientes do
estabelecimento de Juntas fixas das duas Classes da Sociedade”, apresentado a 28 de Fevereiro e
6 de Junho de 1799. Francisco António Ciera e Manuel Pedro de Melo, membros muito activos
da Sociedade, são exemplos de sócios que apresentaram trabalhos em várias áreas científicas, da
astronomia à topografia, e que cruzam o âmbito das duas secções.
A principal missão da secção Hidrográfica era gravar e publicar cartas hidrográficas para o
conhecimento náutico da costa portuguesa e dos espaços ultramarinos47, cartografia que tinha
Ver a lista de membros da Sociedade, Almanach para o Anno de 1807, Lisboa, 1806, pp. 588-592.
Ver o Anexo 5, Memorial das antiguidades, Comissões e circunstâncias notáveis dos officiaes do Real Corpo de
Engenheiros que servem no Reino, 1806, Caixaria, Eduardo, ibidem, [2006], pp. 503-513.
45
Ver Alvará, Tit. I, “Dos membros, de que será composta a Sociedade Real, e das Classes, em que se dividirá”.
46
Seu nome de origem era Louis-Joseph-François de Robien.
47
Ver Alvará, Tit. II, “Da Classe das Cartas Hydrograficas, e seus Encargos”.
43
44
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como primeiros destinatários a
marinha de guerra e mercante.
Tinha, também, a responsabilidade de editar um novo
roteiro náutico (Neptuno Português)48, e de publicar cartas
celestes e tábuas astronómicas
actualizadas, para uso da navegação e dos astrónomos. Cabia
também à secção Hidrográfica
o acompanhamento dos trabalhos de desenho e de cálculo
das cartas hidrográficas, da
responsabilidade de Dupuis,
bem como do trabalho do
recém-criado
Observatório
Astronómico da Academia da
Marinha.
Fig. 4, António Pires da Silva Pontes Leme, A Sua Alteza Real O Príncipe Do
A secção Geográfica e Mili- Brazil D. João Nosso Senhor Dedica a Carta Geográfica de Projecção Espherica
tar tinha como missão a gra- da Nova Lusitânia ou América Portugueza, e Estado do Brazil António Pires da
vação e publicação de cartas Silva Pontes Leme, Capitão de Fragata Astrónomo e Geógrafo de Sua Magestade
nas Demarcaçoens de Limites que em execução da Ordem do Ill.mo e Ex.mo
geográficas para o conheci- S.r D. Rodrigo de Souza Coutinho nos seus verdadeiros pontos de Longitude e
mento topográfico, hidráu- Latitude pellas Observaçoens Astronómicas da Costa e do Interior recopiladas
lico, militar e cadastral do nesta tanto as próprias Configuraçoens do Continente pelo mesmo Astrónomo
como sessenta e seis Chartas do Depozito da Secretaria de Estado da Marinha, e
país49, cartografia que tinha desenhado no Gabinete do Jardim Botânico de Sua Magestade pelos Desenhadocomo primeiros destinatários res José Joaquim Freire e Manuel Tavares da Fonseca, 1797, OGAUC, 1163.
a administração pública e o
Exército. Tinha a tarefa de, por um lado, publicar a “Carta Geografico-Topografica do Reino”
e as cartas parciais deduzidas deste mapa, a fim de se executar o cadastro geral das províncias e,
por outro lado, de publicar as cartas topográficas e hidráulicas para o desenvolvimento das vias
de comunicação e promoção das obras de irrigação agrícola. Era da sua responsabilidade ainda
o arquivo e gravação das cartas militares para a defesa do Reino e domínios ultramarinos.
Como se deduz do Alvará e dos discursos de Sousa Coutinho, as duas secções da Sociedade
tinham três obras prioritárias, no campo da cartografia impressa. A publicação da Carta Geográfica da América do Sul, da autoria de António Pires da Silva Pontes Leme (1757-1806), trabalho
concluído em 1797 e que contou com a colaboração de Francisco José de Lacerda e Almeida
Luís André Dupuis apresentou, a 24 de Janeiro de 1799, um trabalho intitulado “Memoria relativa ao projecto do
Neptuno Português que foi aprovado”, in Relação das Memorias apresentadas à Sociedade Real Marítima desde a sua
instalação, Lisboa: Officina da Casa litteraria do Arco do Cego, 1799.
49
Ver Alvará, Tit. III, “Da Classe das Cartas Geograficas, Militares e Hydraulicas”.
48
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(1753-1798) e de Francisco António Ciera, três eminentes cartógrafos e matemáticos formados
na Universidade de Coimbra (Fig. 4). Correspondendo à primeira representação do Brasil com
projecção esférica, o novo mapa era estratégico para assegurar a integridade do território brasileiro perante as ambições da França, a Norte, e da Espanha, a Sul50. Outra obra prioritária era a
publicação da Carta Geográfica do Reino, dirigida por Ciera desde 1790, a primeira tentativa
de representação com bases científicas do território continental e que constituía o suporte de
todas as políticas de fomento a implementar (Fig. 10). Por último, a publicação do levantamento hidrográfico do porto de Lisboa, cujo trabalho realizado por Ciera em 1797 era crucial
para a gestão comercial e defensiva do porto marítimo (Fig. 5)51. Estes três mapas, realizados a
três escalas muito distintas, correspondem a trabalhos excepcionais da cartografia portuguesa da
última década do século XVIII, onde a modernidade dos métodos de levantamento e de representação revela os avanços técnicos e científicos dos quadros portugueses, no contexto europeu.
Pelos dados conhecidos relativamente aos quatro primeiros anos de actividade da Sociedade,
foram feitas sessões de trabalho em 1799 (21), em 1800 (15), em 1801 (16) e em 1802 (10)52.
Não há conhecimento da totalidade dos trabalhos produzidos na instituição e são relativamente
poucos os que foram encontrados. Nas relações impressas das memórias da Sociedade organizadas por Travassos estão registados trabalhos em 1799 (43), em 1800 (22), em 1801 (30) e em
1802 (38). Para os anos de 1803 a 1805 não existem dados objectivos, não se encontrando as
relações impressas para 1803 e 1804, assim como a relação manuscrita para 1805, cujas existências são referidas por Dantas Pereira. No ano de 1803 terão sido apresentados cerca de 15
trabalhos, no ano de 1804 cerca de 10 e no ano de 1805 cerca de 11. No total teriam sido apresentados cerca de 170 trabalhos durante os sete anos de funcionamento regular da instituição
e que correspondem a aproximadamente 40 autores distintos, de um universo de 81 sócios53.
As matérias de estudo mais presentes na secção Hidrográfica foram as de astronomia náutica
(observações e tábuas astronómicas; cálculo das longitudes)54; instrumentos náuticos (em particular das agulhas de marear); cartas hidrográficas nacionais e estrangeiras e roteiros de navegação; reconhecimento da costa portuguesa e brasileira; medições das marés nos portos e costa
50
Ver” Discurso I”, 22 de Dezembro de 1798, Coutinho, D. Rodrigo de Sousa, ibidem, 1993, 2, pp. 180-181;
Cunha, Rosalina Branca da Silva, ibidem, 1967, 72, p. 59 (doc. 2). Sobre este importante Mapa, praticamente
desconhecido em Portugal e que no Brasil é monumento nacional, ver uma breve referência em Faria, Miguel
Figueira de, A imagem útil: José Joaquim Freire (1760-1847) desenhador topográfico e de história natural: arte, ciência e
razão de estado no final do antigo regime, Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa, 2001, pp. 197-200.
51
Francisco António Ciera e seus colaboradores deixaram este mapa pronto para gravação, cujo original se
desconhece. Apenas existe a versão de 1812, adaptada e acrescentada por Franzini. Sobre a carta hidrográfica do
porto de Lisboa, de Ciera, ver “Discurso I”, 22 de Dezembro de 1798.
52
Reuniram-se as relações impressas dos trabalhos apresentados à Sociedade nos anos de 1799, 1800, 1801 e 1802.
53
Sobre a produção memorialista da Sociedade, ver Mota, A. Teixeira da, “Acerca da recente devolução a Portugal,
pelo Brasil, de manuscritos da Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica, 1798-1807”, Memórias da Academia
das Ciências de Lisboa, 1972, 16, pp. 237-310.
54
Encontra-se no prelo artigo onde se faz a compilação das memórias apresentadas na Sociedade sobre este tema, por
Martins, Carlos Moura; Figueiredo, Fernando B., “A actividade científica da Sociedade Real Marítima, Militar
e Geográfica e o problema da determinação das longitudes”, Actas do 7º Encontro Luso-Brasileiro de História da
Matemática, Óbidos, Portugal, 2014.
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portuguesa; e táctica naval. Várias memórias foram objecto de trabalhos críticos, normalmente
realizados por três diferentes colegas, dando a entender que se tratava de uma metodologia de
trabalho desta secção. São exemplo, entre muitos, a Taboada Nautica (Fig. 8), de José Monteiro
da Rocha, ou a Carta reduzida da parte Meridional do Oceano Atlântico (Fig. 9), da autoria de
José Fernandes Portugal (?-1818), ambas assunto de várias memórias críticas.
Na secção Militar e Geográfica, os temas de estudo mais presentes foram os de construção
e desenho de cartas topográficas militares, assoreamento costeiro e modernização dos portos
marítimos e, ainda, economia energética. As sessões da parte Militar decorreram entre Janeiro
e Março de 1799, tendo como tema único cartografia topográfica militar55. Os métodos de
levantamento e de representação cartográficos ocuparam a parte mais significativa do debate
em que colaboraram membros do Exército e do Corpo de Engenheiros56. As sessões da parte
Geográfica realizaram-se entre Junho e Agosto e tiveram como tema geral o melhoramento
dos portos. Nas quatro sessões realizadas no âmbito da Geografia, vários membros do Real
Corpo de Engenheiros apresentaram projectos e memórias sobre portos marítimos e encanamento de rios, onde os problemas do grave assoreamento da costa portuguesa foram dominantes. As memórias mais significativas, e que balizam o debate, são a de Reinaldo Oudinot
(Memoria sobre as causas da afluencia das arêas nos Rios, e nas Praias; e meios de as diminuir, e os
seus estragos, com a applicação á restauração de alguns Portos deste Reino), apresentada a de 20 de
Junho, uma memória que seria premiada pelos sócios, e a de Luís Cândido Cordeiro Pinheiro
Furtado (Considerações geraes, que devem anteceder aos trabalhos relativos ao melhoramento dos
Portos de Mar), apresentada a 1 de Agosto.
Atendendo aos trabalhos produzidos pelos sócios, a secção Hidrográfica foi a mais activa,
com vários assuntos tratados colectivamente ao longo dos anos de funcionamento da Sociedade,
assegurando a regularidade e continuidade da instituição. A secção Geográfica e Militar teve
uma presença muito irregular e a participação de modo colectivo só aconteceu no primeiro ano
de trabalhos (1799). As dificuldades financeiras destes anos ou a crescente situação de conflito
militar não parecem ter sido as primeiras causas para a fraca participação colectiva dos quadros
desta secção57, residindo esta, muito provavelmente, nas tensões internas da própria Sociedade.
Os temas das memórias apresentadas nas sessões de trabalho revelam que o debate e a reflexão, o confronto de ideias, a exposição comparativa, o exame crítico e o espírito analítico constituíram princípios metodológicos constantes, ao longo dos sete anos de produção memorialista
(1799-1805). A vertente académica foi, sem dúvida, o campo de actividade da Sociedade com
mais relevância e mais resultados.

Ver a compilação das memórias apresentadas na Sociedade sobre cartografia geográfica e topográfica por Caixaria,
Eduardo, ibidem, [2006], pp. 491-494.
56
No final do ano e início do seguinte, foram ainda apresentados dois trabalhos sobre cartografia topográfica, um
por Bernardo de Caula (1766-1835) e outro por António Teixeira Rebelo (1748-1825).
57
Sousa Coutinho, no discurso de 1802, refere as difíceis condições do ano anterior provocadas pela invasão
espanhola do território continental que impediram a devida realização dos trabalhos da Sociedade; ver “Discurso
IV”, 19 de Janeiro de 1802.
55
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Fig. 5, Marino Miguel Franzini, Plano Hydrografíco do Porto de Lisboa, e Costa Adjacente ate ao Cabo da Roca. Redigido no Real Archivo Militar pelo Coronel Marino Miguel Franzini, sobre os trabalhos geodesios e configuraçoes do terreno,
executados com o Theodolite, e Plancheta, pelos Doutor Ciera, Coronel Caula, e outros Officiaes em 1812, GEAEM/DIE,
3956-II-2-22A-109.

O conhecimento e a transformação do território; projectos e métodos
A Sociedade foi criada como um corpo técnico ao serviço do Estado para além de ser instituto e academia científica. Está subjacente a esta concepção a tentativa de criar um centro
comum para as políticas de fomento económico do governo e de lhes conferir uma orientação
coordenada. O conteúdo acentuadamente político dos discursos proferidos por Sousa Coutinho na abertura das sessões anuais da Sociedade reflectem esta intenção.
Enquanto organismo técnico de apoio ao governo, a Sociedade teve uma actividade significativa, apesar das reservas apontadas por José Correia da Serra. Vários planos de fomento e
projectos de obras públicas tiveram início nos trabalhos da Sociedade, de que o mais importante foi a obra de abertura da barra de Aveiro (1802-1808). Os exemplos mais representativos giram em torno da figura de Reinaldo Oudinot, engenheiro militar, que se encontrava a
trabalhar na obra da barra do Douro desde 1789, estando a desenvolver vários projectos portuários e urbanos para a cidade do Porto58. No âmbito da Sociedade, Oudinot, sócio fundador, foi chamado por Sousa Coutinho para uma sequência de trabalhos que vão da hidráulica
à silvicultura: o projecto para o porto de São Martinho, um plano de florestação do território
continental e o projecto para a abertura da barra de Aveiro.
Os trabalhos em torno do porto de São Martinho têm particular relevo no plano científico,
por ser um exemplo da tentativa de interligar as áreas cientificas e técnicas, uma ideia nuclear
da instituição, e no plano político, por ser um exemplo da utilização da Sociedade como um
instrumento de pressão contra medidas preparadas pelo governo.
O ministro da Marinha pretendia empreender a obra de modernização do porto de São
58

Sobre os trabalhos de Oudinot na cidade do Porto, ver Martins, Carlos Moura, ibidem, 2014.
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Fig. 6, [Reinaldo Oudinot e José Auffdiener], Planta da Concha de S. Martinho aonde se vê as mudanças succedidas
desde o anno de 1794, e hum novo Projecto, Outubro de 1799, FBNRJ, Cartografia, ARC-009-13-008.

Martinho, uma baía marítima que se encontrava em contínuo processo de assoreamento,
tendo sido objecto de projectos realizados por Guilherme Elsden (? -ca. 1778), em 1775,
e por Guilherme Stephens (1731-1803), em 1794, ambos sem concretização59. A Marinha
tinha interesses directos neste porto, quer para prestar apoio ao trânsito marítimo na costa
portuguesa, quer para o transporte das madeiras do pinhal de Leiria para o seu Arsenal, junto
à praça do Comércio.
Enquanto o ministro iniciava acções administrativas e legislativas com vista à concretização
do empreendimento, na sessão da Sociedade de 18 de Julho de 1799, José Auffdiener (ca. 17601811), engenheiro militar que Sousa Coutinho pretendia que fosse o futuro director da obra,
apresentou uma Memoria sobre o Porto de S. Martinho. A 1 de Agosto, no mesmo dia em que
se concluiu o debate sobre os portos marítimos, Francisco António Ciera apresentou na Sociedade o resultado dos seus trabalhos de observações astronómicas e operações trigonométricas do
litoral português, com uma memória intitulada: Exposição das observações e seus resultados sobre a
determinação dos principais portos e cabos da costa de Portugal (Fig. 7), memória premiada pelos
sócios e cujas observações viriam a ser publicadas pelo instituto hidrográfico espanhol.
Na mesma altura, Sousa Coutinho promoveu uma expedição de membros da Sociedade a São
59
Sobre estes projectos, ver Martins, Carlos Moura, Os projectos para o porto de São Martinho e campos de Alfeizerão,
1774-1800. As opções dos técnicos e dos políticos, provas de aptidão pedagógica e capacidade científica, policopiado,
Universidade de Coimbra, 2009.

136

09_Carlos Moura Martins.indd 136

03/05/2019 13:06

A constituição efémera de um novo instituto técnico-científico: a Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica

Martinho, viagem que se viria a concretizar em Setembro do mesmo ano. Segundo as instruções
do ministro, o corpo expedicionário tinha como missão examinar o estado do porto, averiguar
o motivo da sua decadência, ouvir os práticos e em particular Guilherme Stephens, realizar o
levantamento da área de intervenção, propor os meios que julgassem necessários para o seu restabelecimento e informar dos métodos a adoptar, segundo um plano.
Foram escolhidos para esta expedição o professor da Academia da Marinha Francisco António
Ciera, os engenheiros militares Carlos Frederico Bernardo de Caula, Pedro Folque (ca. 17571848), Reinaldo Oudinot e José Auffdiener e ainda alguns oficiais da Marinha. Olhando para
a actividade dos sócios escolhidos, estavam presentes duas equipas: uma, constituída por Ciera,
Caula e Folque, ligada aos programas de conhecimento do território, com os trabalhos geodésicos e astronómicos da Carta do Reino; e outra, constituída por Oudinot e Auffdiener, ligada
aos programas de transformação do território, com o projecto para o porto de São Martinho.
Está presente nesta expedição a intenção de associar as operações da Carta Geográfica do
Reino e as obras públicas, juntando cartógrafos e engenheiros, numa obra comum. Esta expedição terá sido um momento raro dos trabalhos da Sociedade, onde se cruzaram, por um breve
mas significativo momento, a ciência e a técnica e a teoria e a prática em torno de programas
para o conhecimento e transformação do território.
O projecto para o porto de São Martinho veio a ser elaborado por uma equipa mais pequena e
mais especializada, constituída por Reinaldo Oudinot e José Auffdiener, e não pelo corpo expedicionário a São Martinho (Fig. 6)60. Decorreu num período muito curto, sendo constituído
por um desenho e uma memória justificativa, onde constam as ideias fundamentais, os dados
quantitativos e os métodos a adoptar na futura intervenção – elementos determinantes para a
conclusão da legislação régia e para começar as primeiras obras que deveriam ter início antes do
período de chuvas. Os dois engenheiros realizaram medições na concha e na barra, na preamar
e baixa-mar das marés vivas do Equinócio de Outono. Estabeleceram comparações com as sondas realizadas por Guilherme Stephens, constatando que, em cinco anos, o assoreamento tinha
progredido ligeiramente. Desenharam um novo levantamento do porto e da área envolvente,
actualizando e completando a informação fornecida por Guilherme Stephens nos seus desenhos, por sua vez concebidos sobre os desenhos de Guilherme Elsden.
A 22 de Outubro de 1799, após quatro meses de debate, consultas, pareceres e projecto,
Sousa Coutinho finalizou a legislação para a obra de São Martinho, tendo sido iniciados,
entretanto, os trabalhos provisórios, sob a direcção de Auffdiener. Contudo, desde o início do
ano de 1799 que havia sinais de uma grave crise financeira do Estado. Sousa Coutinho conhecia o estado das finanças e as medidas preconizadas pela Secretaria de Estado da Fazenda, que
incluíam a imediata suspensão de todas as obras públicas do Reino61. Mostrou a sua discordância sobre a possibilidade desta suspensão e lutou afincadamente contra ela, consideran60
Ver, de Reinaldo Oudinot e José Auffdiener, [Memória sobre o porto de São Martinho, Outubro de 1799], ANRJ,
Negócios de Portugal, Cx. 1602, pac. 1, doc. 17.
61
Ver “Ciclo 5, 1799-1800, A crise financeira e a interrupção das obras púbicas”, Martins, Carlos Moura, ibidem,
2014, pp. 253-291.
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do-a um erro político que tinha como
resultado paralisar o país62.
A promulgação da legislação para a
obra de São Martinho estava dependente da entrada em vigor do decreto
de suspensão de todas as obras públicas, medida que abrangia as quatro
secretarias de Estado. A decisão sobre
o decreto ainda não tinha sido tomada
quando Sousa Coutinho discursou na
Sociedade, a 7 de Janeiro de 1800.
Com a presença do príncipe regente, o
momento era oportuno para, perante
os sócios, exercer pressão contra esta
medida. No fim do discurso, o ministro abordou a questão do porto de São
Martinho:
“Esquecia-me tocar sobre a grande
providência dada a favor de um
porto do Reino que a natureza criou
de um modo e forma tão singular,
que excita surpresa só o vê-lo deli- Fig. 7, Francisco António Ciera, Carta esferoidica dos pontos mais
neado sobre o papel; que a navega- notaveis da costa de Portugal, e dos triangulos que servirão para a
ção reclama como necessário e útil; determinação das differenças em latitude, e longitude, a respeito
do Observatorio da Academia Real das Sciencias, 1799 (cópia de
e que Sua Alteza Real acaba de con- 1826), GEAEM/DIE, 4100-2A-24A-111.
servar no momento, em que a natureza ávida do dom feito, e ressentida da falta de reconhecimento, ia para sempre destruir
o que tanto singularmente havia edificado. Felizmente os primeiros bem entendidos trabalhos ordenados por Sua Alteza Real acabam de ter o feliz efeito de suspender a ruína
iminente do porto de S. Martinho; e é bem de esperar que os convenientes meios que Sua
Alteza Real mandará aplicar para tão importante objecto realizem uma tão grande obra
em que o seu augusto nome ficará perpetuado à mais remota posteridade”63.
Apesar dos esforços de Sousa Coutinho, a medida de suspensão de todas as obras públicas
seria promulgada e o projecto para São Martinho não seria aprovado.
A Sociedade constituía, em certas áreas, uma plataforma para definir políticas, preparar
propostas e recrutar técnicos e, acima de tudo, para planear e dar uma orientação tecnica62
Ver, de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, “Parecer sobre projectos de Alvarás lidos no Conselho de Estado, o 1.º
sobre novas imposições, o 2.º sobre princípios económicos a favor da agricultura”, 22 de Abril de 1799, Coutinho,
D. Rodrigo de Sousa, ibidem, 1993, 2, pp. 143-148.
63
Ver, de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, “Discurso II”, 7 de Janeiro de 1800.
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mente sustentada aos projectos de intervenção no território. As áreas técnicas eram uma
componente estratégica da Sociedade (ideia antiga de Sousa Coutinho), mas que se pretendia
interligada com as áreas científicas, cruzando saberes e experiências. Todavia, a Sociedade era
o lugar onde D. Rodrigo de Sousa Coutinho, perante uma assembleia, manifestava publicamente as suas opiniões sobre as políticas ministeriais e exercia pressão sobre o governo e sobre
o príncipe regente D. João, a respeito dos seus projectos, sendo o caso de São Martinho um
exemplo.
A Sociedade funcionava, assim, como uma extensão da actividade ministerial de Sousa
Coutinho. Esta condição explicará o facto do ministro, após ter mudado da Marinha para a
Fazenda e enquanto presidente do Erário Régio, não ter sido presidente da Junta do Comércio, órgão de consulta do governo, cujo cargo por inerência lhe competia. Muito provavelmente, para Sousa Coutinho a estrutura de consulta eleita era a Sociedade Marítima, Militar
e Geográfica e não a Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação.
O rompimento do silêncio: o estabelecimento de contactos internacionais e a divulgação de
trabalhos científicos e técnicos portugueses
A Sociedade Marítima, Militar e Geográfica teve um papel importante no estabelecimento de
contactos internacionais e na divulgação de trabalhos científicos portugueses. Um passo decisivo
foi a autorização dada pelo Estado à Sociedade para a troca de correspondência e de informação
com instituições e cientistas internacionais. A rede de contactos que se foi criando foi apoiada
por alguns diplomatas portugueses na Europa, nomeadamente por António de Araújo de Azevedo (1754-1817) e D. José Maria de Sousa (morgado de Mateus, 1758-1825).
A actividade de António de Araújo de Azevedo foi particularmente significativa pois abriu
caminho para o conhecimento da produção científica portuguesa no contexto europeu. Embaixador extraordinário em Haia (1790-1802), no final do ano de 1796 encontrava-se em Paris
como ministro plenipotenciário para negociar o tratado de paz com a França (1796-1798).
Nesta altura escreveu a D. Rodrigo de Sousa Coutinho, recentemente empossado ministro da
Marinha, referindo o seu contacto com o astrónomo Jérôme de Lalande (1732-1807), membro
do recém-criado Bureau des longitudes: “Mr. Lalande me tem falado muitas vezes em lhe alcançar algumas noticias de observaçoens astronomicas desse Reino, e das Colonias, queixando-se de
que nunca as pudera obter, e que as tinha de toda a parte excepto de Portugal: isto na verdade
he vergonhozo e faz mao efeito nos paizes estrangeiros, como V. Exa. muitas vezes experimentaria, e quando eu escrever a V. Exa. por portador de confidencia suplicarei a V. Exa. com mais
extensão o dar providencia para esta comunicação scientifica”64.
Após o fracasso nas negociações com a França para a assinatura de um Tratado de Paz, António de Araújo solicitou uma licença de serviço. Tinha como objectivo realizar uma viagem de
estudo pela Alemanha. O embaixador e futuro ministro estava empenhado na promoção do
64
Carta de António de Araújo de Azevedo para D. Rodrigo de Sousa Coutinho, Paris, 18 de Dezembro de 1796,
Silva, Andrée Mansuy-Diniz, ibidem, 2006, 2, p. 421.
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intercâmbio cultural e científico entre Portugal e a Europa, não só com a Grã-Bretanha e a
França, como já tinha feito anteriormente, mas também com a Alemanha. A divulgação da
cultura portuguesa teve uma dimensão relevante na viagem, associando-se a crítica sistemática à visão que os viajantes estrangeiros davam de Portugal. Uma motivação acrescida, após
terem sido editados ou reeditados, no ano de 1797, quatro livros de viagem sobre Portugal,
todos extremamente críticos do estado de desenvolvimento do País65. Intrinsecamente adverso
da ideia de decadência do Reino, António de Araújo escreve nesta altura um texto, em conjunto
com D. José Maria de Sousa e Silvestre Pinheiro Ferreira (que chegou a estar pronto para o
prelo), cujo título espelha um espírito combativo: “Un voyageur contre quatre…”66.
A viagem de instrução literária e científica teve início em Dezembro de 1798 e prolongou-se
até Outubro de 1800. O roteiro alemão envolveu os centros culturais, científicos ou industriais
de Hamburgo, Brunswick, Göttingen, Cassel, Gotha, Weimar, Iena, Dresden, Freiburg e Berlim. Neste contacto com a cultura germânica, António de Araújo foi acompanhado pelo filósofo
e profundo conhecedor da língua e cultura alemãs Silvestre Pinheiro Ferreira (1769-1846)67.
Muito interessado na actividade científica e renovação técnica na Alemanha, onde o método de
investigação experimental estava a dar grandes avanços, António de Araújo visitou universidades
e vários centros científicos e industriais68. Durante a viagem o diplomata português visitou por
duas vezes Gotha, vindo a estabelecer correspondência e a encontrar-se com o astrónomo Franz
Xaver von Zach (1754-1832), director do Observatório Astronómico de Gotha desde 178669.
Von Zach era um conceituado astrónomo europeu. Concebeu e construiu o novo observatório no alto da montanha de Seeberg, fora do centro urbano de Gotha, entre 1787 e 1791,
uma obra que se veio a tornar, pela sua localização e forma arquitectónica, num protótipo para
os novos observatórios. Mas a reputação de von Zach devia-se acima de tudo ao seu trabalho
como organizador e divulgador de ciência. Em 1798 criou o primeiro grande jornal astronómico internacional – Allgemeine Geographische Ephemeriden. Nesse mesmo ano organizou em
Gotha o primeiro encontro europeu de astrónomos, onde estiveram presentes quinze cientistas
Foram publicados: Dumouriez, Charles François du Périer, Etat présent du royaume de Portugal en l’année 1766
(reeditado em 1797); Murphy, James Cavanah, Travels in Portugal, through the provinces of entre Douro e Minho,
Beira, Estremadura, and Alem-Tejo, in the years 1789 and 1790 (editado em 1795 e reeditado em francês em 1797);
Bourgoing, Jean François, Voyage du ci-devant Duc du Chatelet, en Portugal, ou se trouvent des détails intéressans sur
ses Colonies, sur le tremblement de terre de Lisbonne, sur M. de Pombal et la Cour (editado em 1797); [Carrère, JosephBarthelémy-François], Tableau de Lisbonne en 1796 (editado em 1797).
66
O texto original perdeu-se. Uma parte do esboço do texto encontra-se em ADB/UM, Conde da Barca, Caixa 41.
67
Para a análise das relações culturais entre Portugal e a Alemanha nesta época, ver Beau, Albin Eduard, “Goethe e a
Cultura Portuguesa”, Biblos, 1949, 25, pp. 389-437; Dellile, Maria Manuela Gouveia (coord.), Portugal-Alemanha:
Memórias e Imaginários. Da Idade Média ao Século XVIII, Coimbra: MinervaCoimbra, Centro Interuniversitário de
Estudos Germanísticos, 2007.
68
Ver Trigoso, Sebastião Francisco de Mendo, “Elogio Historico do Conde da Barca”, História e Memorias da
Academia Real das Sciencias, Lisboa: Tipografia da mesma Academia, 1823, 8, 2, pp. XV-XLVI; Leite, António Pedro
de Sousa, “O Conde da Barca e o seu papel em alguns aspectos das relações culturais de Portugal com a Inglaterra e
a Alemanha”, Armas e Troféus, 1961, 2, 3, pp. 158-165; 279-290.
69
Sobre Von Zach ver Vargha, M., Franz Xaver von Zach (1754-1832). His Life and Times, Budapest: Konkoly Obs.
Monographs, 2005, 5.
65
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de vários países. Esta iniciativa deu azo, dois anos depois, à fundação de uma sociedade internacional de astronomia – Vereinigte Astronomische Gesellschaft70 – e à publicação de um novo
periódico, onde divulgou os resultados dos trabalhos da nova sociedade – Monatliche Correspondent zur Beförderung der Erd-und Himmels-Kunde (Correspondência Mensal para o aumento da
Geografia e da Astronomia). Os periódicos editados por von Zach tiveram uma grande divulgação na comunidade científica e foram um importante veículo de correspondência internacional
entre os astrónomos europeus71.
A razão inicial para o contacto feito por António de Araújo foi causada por informações
pouco rigorosas sobre Portugal saídas no Allgemeine Geographische Ephemeriden. Por efeito desta
iniciativa, em Fevereiro de 1800, von Zach publicou no seu novo periódico – Monatliche Correspondent – um artigo sobre cartografia portuguesa e americana onde deu uma pequena notícia
sobre a Sociedade Marítima, Militar e Geográfica. Von Zach, no seu artigo, descreveu a Sociedade como uma instituição que se propunha contribuir, com mapas rigorosos e actualizados,
para as ciências geográficas e para a produção de cartografia marítima e topográfica72.
Em Fevereiro do ano seguinte, na sequência destes contactos e em colaboração com António
de Araújo, von Zach publicou no mesmo periódico um artigo mais desenvolvido sobre ciência
e cultura em Portugal, no qual transcreveu a relação dos trabalhos produzidos na Sociedade no
ano de 179973. O artigo constitui um importante documento de análise e divulgação do estado
da ciência e dos estudos superiores portugueses e de crítica às interpretações feitas por viajantes
europeus sobre Portugal.
Depois do primeiro passo dado por Araújo, os anos de 1800 a 1802 vão ser produtivos em
contactos, principalmente com o Instituto de França. No ano de 1800, o Bureau des longitudes
de França dirigiu-se à Secretaria de Estado da Marinha, informando a oferta de um prémio de
1000 francos para uma resposta a duas questões consideradas essenciais para o rigor das Tábuas
Lunares. O tema era objecto de estudo central na Secção Hidrográfica da Sociedade e, em particular, no novo Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra, em consequência dos
estudos avançados de José Monteiro da Rocha nesta matéria74.
Pela mesma altura, a Sociedade recebeu os últimos exemplares do Connaissance des Temps,
efemérides astronómicas dirigidas por Lalande, no qual o Instituto de França apelava a todos
Sobre esta instituição, ver Wolfschmidt, Gudrun, “Internationalität von der VAG (1800) bis zur Astronomischen
Gesellschaft”, Acta Historica Astronomiae, Hamburg, 2002, 14, pp. 182-203.
71
Franz von Zach foi editor de três revistas científicas de grande divulgação: Allgemeine Geographische Ephemeriden
(Gotha, 1798-1799, 4 vols.), Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd-und Himmels-Kunde (Gotha, 18001813, 28 vols.) e Correspondance astronomique, geographique, hydrographique, et statistique (Génova, 1818-1826, 14
vols.).
72
Ver Monatliche Correspondenz, Gotha, 1800.
73
Ver Monatliche Correspondenz, Gotha, 1801, 17, pp. 180-207.
74
Questões colocadas: “§ Discutir e estabelecer, comparando com um número elevado de boas observações, o valor
dos coeficientes das desigualdades da Lua e estabelecer para a longitude, latitude e paralaxe deste astro formulas
mais exactas e mais completas do que as que são utilizadas nas tábuas actualmente em uso; § Construir sob estas
fórmulas tábuas de um desenvolvimento tal que permitam maior facilidade e segurança nos cálculos.”, citado por
Reis, António Estácio dos, O Observatório Real da Marinha, Lisboa: Correios de Portugal, 2009, p. 38.
70
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os astrónomos a comunicação das suas observações. Na sequência deste apelo, a 23 de Outubro de 1800, a Sociedade dirigiu uma consulta ao príncipe regente D. João mostrando o
desejo de estabelecer correspondência com alguns astrónomos, entre os quais Lalande em
Paris, Maskelyne em Greenwich e Zach em Gotha. Os sócios argumentaram que a recíproca
comunicação dos conhecimentos adquiridos constituía um dos meios mais eficazes para o
adiantamento das ciências, e que a geografia devia muito do seu desenvolvimento às observações astronómicas que, para serem utilmente empregadas, deviam ser comparadas com as
que se faziam noutros países75.
O decreto de autorização de correspondência com cientistas europeus seria aprovado a 6 de
Novembro de 1800 e D. Rodrigo de Sousa Coutinho, no seu terceiro discurso na Sociedade,
pronunciado a 5 de Fevereiro de 1801, assinalou o facto como um estímulo para o aprofundamento dos trabalhos considerando, no entanto, que “...a Sociedade apesar de conhecer
que em alguns pontos vai de nível com o resto da Europa, não tem contudo a fatuidade de
pretender que possam já ser considerados como os produtos dos mais sublimes engenhos da
Europa, aos quais espera que um dia igualarão os seus trabalhos, ponto e limite a que espera
sempre poder aproximar-se,…”76. Considerando o espírito de secretismo, característico do
funcionamento dos Estados no Antigo Regime, a promulgação do decreto foi certamente
decisiva para que António de Araújo pudesse fornecer a relação de trabalhos da Sociedade a
von Zach, para publicação no periódico Monatliche Correspondenz.
A Sociedade estabeleceria contactos com Lalande e com Jean-Baptiste Joseph Delambre
(1749-1822), ambos membros do Bureau des longitudes, tendo-lhes sido enviados com regularidade trabalhos da instituição. Lalande, autor de uma crónica das ciências do seu tempo,
Bibliographie astronomique, a propósito desta abertura do trabalho científico português, comentou: “Les Portugais, dont nous avons long-temps déploré le silence, commencent à le rompre.”
Na parte da história da astronomia, Lalande refere por duas vezes os trabalhos da Sociedade. Diz para o ano de 1801: “M. Travassos, secrétaire de l’Académie de Lisbonne [Sociedade Marítima, Militar e Geográfica], m’a envoyé des observations de M. Ciéra, qui ont confirmé la longitude de cette ville; des Ephémérides nautiques jusqu’à 1803, calculées par M.
Damoiseau; et divers ouvrages de l’Académie portugaise, ouvrages dont nous n’avions aucune
idée, et que l’Institut national de France a reçus avec beaucoup d’intérêt. C’est M. le chevalier
d’Araujo qui a conduit cette négociation”. Para o ano de 1802, refere: “M. de Montfort nous
a envoyé le calcul des éclipses de soleil visibles à Lisbonne pendant le dix-neuvième siècle; M.
Monteiro de Rocha, des tables de Mars, avec toutes les perturbations: l’équation est de 10°
41’ 39», plus grande seulement de 4» que dans les tables du C.en La Lande neveu. M. Damoiseau, capitaine-lieutenant de la brigade royale de la marine à Lisbonne, m’écrit qu’il s’occupe
des éphémérides nautiques de 1806: celles de 1805 ont été calculées directement sans se servir
O documento, dirigido ao príncipe, é assinado por Gonçalo Lourenço Botelho, João de Ordaz e Queirós, Pedro de
Mendonça de Moura; Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, Joaquim Francisco de Mello e Povoas; conde de Robien;
Manuel do Espírito Santo Limpo; Francisco António Ciera e Francisco de Paula Travassos, AHU, CU-Reino, Cx.
32, pasta 23.
76
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, “Discurso III”, 5 de Fevereiro de 1801.
75
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du Nautical Almanac. Je l’ai invité à attendre les nouvelles tables du soleil et de la lune, qui
vont s’imprimer. Nous avons reçu encore une description de l’observatoire de Coïmbre, par
laquelle on voit qu’il y a des instrumens considérables; un secteur de dix pieds, une lunette
méridienne de cinq pieds, un quart-de-cercle de trois pieds et demi, divisé à Londres par
Troughton”77.
A comunicação com Delambre, astrónomo e matemático com quem Manuel Pedro de
Melo viria a trabalhar durante largos anos no Observatório Astronómico de Paris, seria estabelecida por Manuel do Espírito Santo Limpo, director do Observatório Astronómico da
Marinha. No contacto inicial participou D. José Maria de Sousa que escreveu a D. Rodrigo
de Sousa Coutinho, a 10 de Julho de 1802, a manifestar o apreço de Delambre por saber da
existência de um Observatório Astronómico em Portugal78. Espírito Santo Limpo correspondeu-se com Delambre pelo menos entre 1803 e 1807, tendo enviado ao longo destes anos
trabalhos desenvolvidos na Sociedade e no Observatório da Marinha. Não se conhecem as
cartas de Espírito Santo Limpo para Delambre mas conhecem-se três cartas de Delambre,
remetidas de Paris, em resposta a Espírito Santo Limpo79. A 1 de Maio de 1803, Delambre
agradece o envio da série de Observações dos Satélites de Júpiter e que as iria utilizar nas pesquisas que estava a realizar sobre as Tábuas de Júpiter e sobre a teoria que as fundava. Agradece
também o envio de seis volumes das Efemérides Naúticas e um volume das Tábuas Auxiliares
e ainda os Princípios de Táctica Naval. A 16 de Março de 1804, altura em que passa a dirigir
o Observatório de Paris, Delambre agradece o envio das Observações Astronómicas de 1802 e
1803 e agradece principalmente as Observações dos Eclipses dos Satélites, dado que nesta altura
tinha como objectivo e ocupação principal o aperfeiçoamento das Tábuas dos Satélites. A 15
de Novembro de 1807, na última carta conhecida, já secretário perpétuo para as Ciências,
Delambre agradece o envio das Observações Astronómicas de 1804 e de 1805. Diz Delambre,
numa altura em que Manuel Pedro de Melo já devia estar em Paris: “Mr. de Mello m’a remis
en même terms les observations de 1806 par Mr. Ciera. Les unes et les autres me sont infiniment pretieuses et en particulier celles des Satellites que je vais faire comparer à mes nouvelles
Tables qui sont maintenant sous presse”.
A Sociedade enviou igualmente trabalhos para os Observatórios de Paris, Greenwich e
Gotha como as Tábuas de Marte, de José Monteiro da Rocha. Para o astrónomo Nevil Maskelyne (1732-1811), director do Observatório de Greenwich (1765-1811) e criador do Nautical Almanac (1766), foram enviados vários trabalhos entre os quais a Tábua Náutica para o
Calculo das Longitudes da Universidade de Coimbra, de José Monteiro da Rocha, e o Calculo
dos eclipses do Sol visíveis em Lisboa desde 1800 a 1900, de Damoiseau de Monfort80.
77
Lalande, Jérôme de, Bibliographie astronomique; avec l’histoire de l’astronomie depuis 1781 jusqu’à 1802, Paris:
Imprimerie de la République, an XI (1803), pp. 856-872. Na sessão da Sociedade de 9 de Julho de 1802, Damoiseau
de Monfort apresentou uma memória onde comparou as Tábuas de Lalande com as de Monteiro da Rocha.
78
Carta que D. Rodrigo de Sousa Coutinho remeteu a Manuel do Espírito Santo Limpo, Reis, António Estácio
dos, ibidem, 2009, p. 45.
79
Ver a transcrição das cartas de Delambre em Reis, António Estácio dos, ibidem, 2009, pp. 46-49.
80
Cf. Cunha, Rosalina Branca da Silva, ibidem, 1967, 72, p. 66 (doc. 30).
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Fig. 8, Rocha, José Monteiro da, Taboa Náutica para o Calculo das Longitudes da Universidade de Coimbra em 14 de
Março de 1799. Por Ordem de Sua Alteza Real. Vitoriano Sculp no Arco do Cego, Na Typographia Chalcographica, e
Literária do Arco do Cego, [ca. 1800-1801].

Por proposta do Instituto de França, de 1801, a Sociedade realizou estudos de marés na costa
portuguesa, trabalhos que seriam coordenados por Ciera e que foram objecto de debate interno.
Custódio Gomes de Vilas Boas (1742-1809), oficial de artilharia, astrónomo e professor de
matemática da Academia da Marinha, membro da Academia das Ciências e um dos sócios mais
activos da Sociedade, dedicou-se a esta tarefa realizando observações na Póvoa de Varzim entre
1805 e 1806. Vilas Boas refere na sua correspondência que as observações que tinha realizado
concordavam “admiravelmente” com a teoria de Laplace. Deve ter sido um dos últimos trabalhos realizados no âmbito da Sociedade e não consta ter sido objecto de comunicação com Paris,
pois já não existiu actividade regular no ano de 180681.
A partilha de informação entre cientistas e instituições científicas foi muito dificultada com as
guerras napoleónicas. Por sua vez, o fracasso do projecto da Sociedade não permitiu a continuidade desta embrionária divulgação da produção científica portuguesa.
A construção do Gabinete de Desenho, Gravura e Impressão das Cartas Hidrográficas,
Geográficas e Militares
A designação completa da Sociedade – Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica para
o Desenho, Gravura, e Impressão das Cartas Hidrográficas, Geográficas e Militares – revela a sua
vocação primordial. Fundada esta instituição, preencher-se-ia um vazio existente em Portugal
81
Ver Mota, A. Teixeira da, “A Sociedade Real Marítima e os primeiros estudos de marés em Portugal”, Anais do
Instituto Hidrográfico, Lisboa, 1965, 2, pp. 7-48; Martins, Carlos Moura, ibidem, 2014, 2, pp. 661-663.
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no que respeita à gravação e impressão de cartografia hidrográfica e geográfica. A falta de cartografia impressa actualizada era especialmente sentida na Marinha de Guerra e Mercante, não
tirando partido do conhecimento que tinha das suas rotas fundamentais e obrigando os pilotos
a recorrerem a mapas e roteiros náuticos estrangeiros, muitas vezes desactualizados.
Peça essencial do projecto da Sociedade, o Gabinete de Desenho e Gravura tinha como função executar os trabalhos determinados pelas duas classes da Sociedade e dar resposta a todos os
serviços requisitados pelos vários departamentos do Estado, nomeadamente cópias de desenhos
cartográficos para a Marinha e para o Exército. Deveria ainda funcionar como uma escola de
formação de quadros especializados no desenho e gravação de cartografia.
Numa memória apresentada numa das primeiras sessões da Sociedade (1799-02-07)82, Dupuis
propôs o modelo de funcionamento do Gabinete, dividindo-o em três classes: a primeira, dedicada aos trabalhos hidrográficos, seria composta por seis oficiais da marinha; a segunda, dedicada aos trabalhos geográficos, corográficos, topográficos, hidráulicos e militares, seria composta
por oito a doze oficiais do corpo de engenheiros; e a terceira, dedicada aos trabalhos de gravação,
seria composta por três artistas responsáveis pela cartografia e um pela letra dos trabalhos cartográficos, passaportes e outros. As duas primeiras classes realizariam os trabalhos de desenho.
A informação sobre o funcionamento do Gabinete é escassa e desconhece-se o local onde
ficou instalado. Da mesma forma, pouco se sabe sobre os artistas que nele trabalharam e sobre
os trabalhos que foram produzidos no estabelecimento, embora Sousa Coutinho tenha procedido à nomeação de cinco oficiais da Brigada Real da Marinha para trabalharem com Dupuis
como desenhadores para as cartas hidrográficas83. Ao que tudo indica, o Gabinete, que seria o
primeiro em Portugal dedicado à gravação de cartografia hidrográfica e geográfica, não funcionou de modo estável e com os meios humanos e os recursos financeiros adequados à ambição
da tarefa84.
Um caso revelador das debilidades de funcionamento do Gabinete é dado pelo percurso de
dois desenhadores naturalistas, José Joaquim Freire (1760-1847) e Manuel Tavares da Fonseca
(?-1825). Ambos trabalhavam no Gabinete de Desenho do Jardim Botânico da Ajuda sob a
orientação de Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815). A 23 de Julho de 1798, na sequência
da realização do importante trabalho de construção e desenho da Carta Geográfica do Brasil
(Fig. 4), os dois desenhadores ingressaram nos quadros da Marinha. O decreto, que os promovia
a segundos-tenentes da Armada Real, nomeava-os para trabalhar com Dupuis com a missão de
se dedicarem ao desenho e gravura de cartas marítimas.
Luís André Dupuis, Mémoire sur les moyens les plus convenables et nécessaires pour l’exécution des Cartes Chorographiques,
topographiques, militaires, présenté a l’assemblé Royale maritime géographique et militaire et lu en session publique le 7
février 1799, (cópia de 1804), AHM, DIV-4-1-16-9 (doc. 2).
83
Os oficiais nomeados eram: o primeiro-tenente António José Rodrigues e os segundos-tenentes José da Costa
Damião, Matias José de Mendonça, João José Abreu e Lima e Manuel José Soares Barbosa Dantas Brandão; ver,
de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, Relação dos Officiaes da Brigada Real da Marinha destinados aos trabalhos das
Cartas Maritimas, debaixo das Ordens do Tenente Coronel Engenheiro Luiz André Dupuis, 18 de Junho de 1799, SGL,
Reservados 2, Maço 5, Doc. 29-41.
84
Sobre a produção impressa nesta época, ver Faria, Miguel Figueira de, A imagem impressa: produção, comércio e
consumo de gravura no final do antigo regime, tese de doutoramento, Universidade Autónoma de Lisboa, 2005.
82
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Numa representação ao príncipe regente, de 1803, Joaquim Freire e Tavares da Fonseca
apresentaram uma relação dos trabalhos executados entre 1797 e 1803, num total de 51
cópias de desenhos (com a excepção dos desenhos considerados secretos)85. Desta listagem,
retira-se que os dois desenhadores ao serviço de Dupuis continuaram a trabalhar no Gabinete
da Ajuda e não no Gabinete de Desenho e Gravura. Paralelamente, constata-se que os trabalhos de cópia de cartografia foram realizados a pedido de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, seja
como ministro da Marinha seja como ministro da Fazenda. Neste âmbito, a diversidade do
trabalho produzido por Joaquim Freire e Tavares da Fonseca envolveu quer o espaço continental quer o espaço do Império (Brasil, Angola e Ilhas), compreendendo na sua maioria cartografia hidrográfica e geográfica, e também cartografia militar e de obras públicas portuárias.
Nos anos de 1799 a 1803, período em que o gabinete esteve em funcionamento, foi realizado muito trabalho de cópia de cartas geográficas e hidrográficas manuscritas. Dupuis, numa
das suas memórias, refere 146 cartas e planos executados durante este período, sendo possível
que neste número estivessem incluídos os trabalhos realizados por Freire e Tavares86.
Paralelamente, trabalharam com Dupuis dois gravadores, sendo um deles José Lúcio da
Costa (1763-?). Muito provavelmente, o outro gravador terá sido Romão Elói de Almeida,
artista que dirigiu a secção de gravadores da Casa Literária do Arco do Cego (1799-1801),
sendo transferido posteriormente para a Impressão Régia. Na Impressão Régia, Romão Elói
de Almeida dedicou-se à elaboração de mapas e cartas geográficas, experiência em cartografia que pode ter sido adquirida com Luís André Dupuis87. Provavelmente, os gravadores só
momentaneamente puderam ser utilizados por Dupuis, mantendo a sua ligação à Casa Literária do Arco do Cego e posteriormente à Impressão Régia, enquanto se preparava o exigente
material de desenho das cartas hidrográficas para gravação e impressão.
A Casa Literária do Arco do Cego e a Impressão Régia, no quadro de promoção das imprensas
régias por parte de Sousa Coutinho, terão compensado as dificuldades de funcionamento do Gabinete de Desenho e Gravação, publicando trabalhos de membros da Sociedade, nomeadamente a
Taboa Náutica para o Calculo das Longitudes, de Monteiro da Rocha (Fig. 8). Outros mapas seriam
publicados fora do âmbito destas instituições, como é o caso da Carta do Oceano Atlântico, da autoria de José Fernandes Portugal e gravada por Teotónio José de Carvalho, em 1802, carta hidrográfica
que foi objecto de apresentação e discussão nas sessões da Sociedade (Fig. 9).
85
Ver, de José Joaquim Freire e Manuel Tavares da Fonseca, a carta dirigida ao príncipe e o “Resumo dos Mappas,
Chartas Geograficas, e Plantas, que se tem Copiado, e Reduzido, no Real Jardim Botanico, por Ordem do Ill.mo
e Ex.mo Senhor D. Rodrigo de Souza Coutinho, desde 26 de Março de 1797 até ao presente de 1803”, em Faria,
Miguel Figueira de, ibidem, 2001, pp. 223-224; ver outra versão do Resumo, com os trabalhos realizados até 1802,
AHU, CU-Reino, Cx. 15, pasta 28.
86
Ver, de Luís André Dupuis, Mémoire (…) par le quel je rends compte à Sa Royale Personne de ma conduite dans les
travaux dont Elle m’a charge de la direction, depuis 1798 jusqu’à ce jour. Remis à Son Altesse Royale le 12 février 1804,
AHM, DIV-4-1-16-9 (doc. 6).
87
Entre 1799 e 1803, Romão Éloi de Almeida realizou uma chapa para um mapa Geográfico do Reino e quatro
chapas para um mapa Militar em ponto grande, chapas em cobre que não se sabe se foram acabadas e impressas.
Sobre os gravadores “Almeida (Romão Elói de)” e “Costa (José Lúcio da)”, ver uma breve biografia em Soares,
Ernesto, História da Gravura Artística em Portugal. Os Artistas e as suas Obras, Lisboa: 1940, 1, pp. 66-70; 187-191.
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Tudo indica que Dupuis
empreendeu o trabalho de
desenho e gravação das cartas hidrográficas, em grande
parte, de forma solitária. Esta
opção ou, eventualmente,
condicionamento terá resultado dos problemas detectados com a prévia compilação
de material cartográfico existente, o que obrigou a criar
métodos novos de construção
do desenho das cartas hidrográficas. O grau de exigência colocado por Dupuis fez
retardar de tal forma a impressão cartográfica que, com o
desenrolar dos acontecimentos, se veio a revelar fatal.

Fig. 9, Portugal, José Fernandes, Carta reduzida da parte Meridional do
Oceano Atlântico ou Occidental desde o Equador athe 38º-20’ de latitude. A
S.A.R. O Principe Regente Nosso Senhor, Lisboa, Theotonio José de Carvalho,
gravador, 1802, BNP, CC-915-R.

O trabalho de construção das Cartas Hidrográficas
A construção das cartas hidrográficas absorveu muito tempo e esforço decorrentes do grau de
dificuldade e da exigência de rigor inerente às cartas de navegação. O primeiro projecto a que
o Gabinete se dedicou foi a construção das bases para um conjunto de cartas gerais de navegação do globo, parte do trabalho do Neptuno Português. O comité, ou junta da Classe Marítima,
encarregado de apoiar este trabalho, construiu durante o ano de 1799 o catálogo dos pontos
principais para a primeira carta, servindo-se das publicações e atlas mais recentes. Associou-se a
este trabalho, a análise comparativa destes dados sobre múltiplas cartas previamente reunidas e
que deviam servir de base à construção das cartas hidrográficas.
Dupuis dedicou-se a esta tarefa comparativa obtendo para os mesmos pontos latitudes e
longitudes diferentes. Ao dar início ao desenho da primeira carta, deparou-se com grandes
deformidades e a configuração das costas marítimas não se enquadravam, inviabilizando a sua
concretização. Perante as dificuldades encontradas, concebeu outro modelo que, segundo o
próprio, garantia a extrema perfeição e o rigor exigidos por este tipo de mapas. Por este facto,
Dupuis prescindiu do trabalho de acompanhamento da Secção Hidrográfica da Sociedade, atitude reveladora de uma cisão entre a Sociedade e o Gabinete.
Construiu um novo catálogo, fixando todas as latitudes e longitudes dos pontos principais,
assim como dos pontos intermédios, uma base permanente, susceptível de ser corrigida no
futuro por novas observações astronómicas. A partir deste trabalho, estabeleceu o corpo de mais
de sessenta cartas gerais e particulares, criando um fundo capaz de poder empregar os gravadores
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continuadamente durante vários anos. Com este método, que Dupuis considerava novo, podia
dar-se início à configuração da linha da costa directamente sobre a chapa de cobre apenas deduzida das combinações e dos cálculos sem utilização de um desenho prévio88. Consumiu nesta
tarefa dois anos de trabalho ininterrupto.
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, nos seus discursos de abertura dos trabalhos anuais, mostra a
total confiança em Dupuis. No seu segundo discurso, pronunciado a 7 de Janeiro de 1800, referiu:
“...só me cingirei aqui a lembrar que já o nosso hábil Director dos artistas prepara três grandes cartas hidrográficas para a viagem ao Brasil, cujas posições discutidas nas Juntas da Classe Marítima,
e executadas debaixo da direcção de um tão grande artista, como o nosso Director, prometem
exceder o que até aqui se viu de melhor em tão interessante objecto...”89. No seu quarto discurso
pronunciado na Sociedade, a 19 de Janeiro de 1802, apesar do tempo decorrido sem qualquer
resultado visível, referiu: “A paz que acaba de conseguir-se deixa lugar a que Sua Alteza Real faça
também realizar por meio de relógios marítimos, e de bons observadores as determinações das
posições da costa do Brasil, mais domínios ultramarinos, para o fim de cada vez se aperfeiçoarem as
cartas hidrográficas que o nosso hábil companheiro Mr. Dupuis se acha encarregado de publicar,
e que brevemente sairão à luz, como ultimamente lhe ouvi dizer, ou em todo ou em parte, quanto
ao que toca à navegação das costas da América, e da África ocidental”90.
Em Junho de 1802, Dupuis começou o trabalho da primeira Carta Hidrográfica sobre a
chapa de cobre e em Agosto iniciou a gravura ao buril, avançando sucessivamente sobre as diferentes partes da carta à medida que estabelecia as combinações e os cálculos, terminando a chapa
em 1803, pouco tempo antes de Coutinho deixar o governo.
No seu último discurso dirigido à assembleia, a 29 de Março do mesmo ano, ao exortar os
sócios a continuarem os estudos científicos, o ministro da Fazenda fez um resumo dos trabalhos da Sociedade e aí manifestou o desagrado pela demora na concretização de um projecto
tão determinante para a actividade da instituição e de tanto revelo para a navegação como o da
publicação de cartografia hidrográfica. Expressou, seguramente sem imaginar que seriam as suas
últimas palavras dirigidas à Sociedade:
“Não permite este lugar, nem a delicadeza de um tão alto e virtuoso Príncipe, que eu refira
senão factos; e a eles com austera brevidade me cingirei: mas seja-me lícito, antes de principiar
esta interessante narração, lembrar novamente à Sociedade quanto será agradável a Sua Alteza
Real, que os seus membros se consagrem com o mais incansável zelo a promover os trabalhos
que lhe foram destinados pela sua instituição; e quanto é para desejar, que retribuamos a um
tão alto Príncipe o favor com que nos distingue, pondo anualmente debaixo dos seus olhos e
na sua real presença memórias e ensaios científicos, dignos da sua protecção; e que sejam lidos
com admiração pelas nações, que mais têm promovido a mesma classe de estudos, particularmente nos objectos geográficos, hidrográficos e astronómicos, que com mais especialidade
são o objecto das fadigas da Sociedade, e de que Sua Alteza Real espera grandes frutos, seja na
Ver, de Luís André Dupuis, ibidem, AHM, DIV-4-1-16-9 (doc. 6).
Coutinho, D. Rodrigo de Sousa, ibidem, 1993 2, p. 190.
90
Coutinho, D. Rodrigo de Sousa, ibidem, 1993, 2, p. 204.
88
89
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carta do Reino tão sabiamente principiada; seja nas cartas hidrográficas, em que não podemos
ainda mostrar a primeira carta que (apesar de que será igual em beleza ao que há de melhor
em tal género) mal pode fazer perdoar a lentidão e mora, que tem impedido a sua publicação;
seja finalmente no trabalho de exame das marés, e fixação do que se chama Estabelecimento do
porto de Lisboa, em que podemos publicar observações superiores às que por seis anos sucessivos se fizeram em Brest no princípio do século passado; e que sirvam de novas verificações e
base à luminosa teórica ultimamente publicada por de Place, que certamente é uma das mais
brilhantes aplicações e provas da solidez do sistema de Newton.”91
Por este balanço feito por Sousa Coutinho, a Sociedade estava nesta altura envolvida nos trabalhos académicos, nas observações das marés, no acompanhamento ou mesmo na coordenação
da Carta Geográfica do Reino e na gravação de cartografia hidrográfica.
Foi neste ano de 1803 que saiu impressa a primeira e única carta editada pelo Depósito Geral
das Cartas Marítimas, Militares e Geográficas, a Carta dos principaes triangulos das operaçoens geodezicas de Portugal, da autoria de Francisco António Ciera (Fig. 10). Na sessão de 4 de Fevereiro
de 1804 foram oferecidos aos sócios cerca de cinquenta exemplares da Carta92. Trata-se de uma
gravura em pequena escala onde, em duas colunas laterais ao mapa dos triângulos, Ciera faz
uma síntese das operações geodésicas realizadas a partir de 1790 e do que se projectava fazer para
futuro. Ciera refere que uma das intenções, em parte realizada em 1791 mas não terminada, era
a de “continuar os triangulos até ao mar do Norte da Galiza; huma pequena serie de triangulos
pelo Norte de Hespanha ligará os nossos triangulos com os da França, e os observatorios de
Greenwich, Paris e Lisboa ficarão então determinados por operaçoens geodezicas”.
Cândido José Xavier (1769-1833), militar e político que na década de vinte do séc. XIX se
encontrava em Paris e escrevia nos Annaes das Sciencias, das Artes, e das Letras, periódico português dirigido por José Diogo Mascarenhas Neto, em artigo sobre cartografia, refere “que as chapas começadas a abrir em Portugal, por Dupuy, e já consideravelmente adiantadas, com grande
desvelo e não pouca despeza do Governo, jazem hoje inuteis e não acabadas em Paris”93. Este
testemunho de Cândido Xavier é revelador do trabalho empreendido pelo Gabinete de Desenho e Gravação e que representava o núcleo duro da existência da Sociedade.
Apesar do trabalho de gravação realizado e que desapareceu sem deixar rasto (mais de 50
chapas de cobre), o Gabinete de Desenho e Gravura nunca funcionou como por exemplo o
instituto hidrográfico espanhol que tinha instalações próprias, um corpo de oficiais permanente
para o exame, desenho e gravação de cartografia, tendo deixado uma imensa produção de cartografia hidrográfica impressa. O isolamento e a demora de Luís André Dupuis, os poucos meios,
a dispersão dos artistas entre vários estabelecimentos e distintas tarefas não permitiram a consolidação de um estabelecimento que era da maior importância para o Estado e para a navegação
assim como para a produção de conhecimento técnico-científico.
“Discurso V”, 29 de Março de 1803, Coutinho, D. Rodrigo de Sousa, ibidem, 1993, 2, p. 207.
Ver Catálogo de cartas antigas da Mapoteca do Instituto Geográfico Cadastral, organizado por Humberto Gabriel
Mendes, Lisboa: Instituto Geográfico Cadastral, 1969, 22, pp. 166-167.
93
Xavier, Cândido José, “Mappas compostos pelo Major Joaquim Pedro Cazado Giraldes, e impressos, em Paris, por
F. Didot”, Annaes das Sciencias, das Artes, e das Letras, Paris: A. Bobée, 1821, 11, 1, pp. 136-153.
91
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Fig. 10, Ciera, Francisco António, Carta dos principaes triangulos das operaçoens geodezicas de Portugal publicada por
ordem de sua Alteza Real o Principe Regente Nosso Senhor em 1803, Lisboa, Executada no Real, e Geral Depozito das
Cartas Marítimas, Militares, Geográficas, 1 de Abril de 1803, BPMP, C-M&A, 19(5).

A dissolução do Gabinete de Desenho, Gravura e Impressão
A instabilidade política desta época – instabilidade interna, pela oposição face às políticas
de reforma do exército, e externa, pela pressão francesa para Portugal aderir ao bloco continental – conduziria à saída do governo dos ministros D. Rodrigo de Sousa Coutinho e D.
João de Almeida de Melo e Castro (1756-1814), a meio do ano de 1803. A ausência de Sousa
Coutinho colocava em causa a continuidade do projecto da Sociedade não apenas por esta
instituição estar longe da sua consolidação, de que era exemplo o Gabinete de Desenho e
Gravação, mas também por estar muito marcada por um projecto político próprio.
O governo interino que se seguiu, constituído pelo visconde de Anadia e por Luís de Vasconcelos e Sousa (1742-1809), enfrentou uma grave crise financeira no final de 1803. As dificuldades financeiras deviam-se em parte ao mau ano agrícola, inflação crescente e aumento
do desemprego. Todavia, as maiores dificuldades foram originadas por novos acordos e compromissos com a França, que resultaram na assinatura de uma convenção secreta, a 19 de
Dezembro de 1803, e por um tratado de neutralidade, a 19 de Março de 1804. Portugal vol-
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tou a pagar verbas avultadas à França, condição imposta para manter a sua posição neutral94.
No processo de tomada de decisões colocou-se a hipótese de suspender quer os trabalhos da
carta do Reino quer os trabalhos de gravação das cartas hidrográficas.
No clima de incerteza criado, Luís André Dupuis tentou demonstrar a dedicação às tarefas
de que estava incumbido e a importância das cartas hidrográficas que tinha em mãos. A 4
de Fevereiro de 1804, na mesma sessão em que foi distribuída a gravura da Carta de Ciera,
Dupuis tentou dirigir-se à Sociedade, tendo preparado uma memória com a narração dos
trabalhos executados desde o fim de 1798 até ao momento em que Sousa Coutinho deixou
o ministério. Contudo, a leitura da sua memória foi recusada – um evidente sintoma do profundo desentendimento entre Dupuis e a Sociedade, conflito que até aqui teria sido gerido
por Sousa Coutinho.
Nesta fase de crise da instituição e após este acto de rejeição por parte da Sociedade, Dupuis
dirigiu-se ao príncipe regente apresentando quatro memórias, umas justificativas do estado
dos trabalhos, da situação do estabelecimento e da sua conduta, outras de apresentação de
um plano de reforma do Gabinete e da própria Sociedade. Dupuis manifestava ao príncipe
que o Gabinete estava votado ao total abandono desde a saída de Sousa Coutinho. Insistia na
utilidade e indispensabilidade deste serviço para o Estado, em particular para uma potência
marítima, propondo para a sua manutenção um plano de reforma do Gabinete de Desenho
e Gravação95.
A 10 de Abril de 1804, Luís de Vasconcelos e Sousa escreveu ao visconde de Anadia com
as decisões tomadas sobre os trabalhos da Carta Geográfica do Reino e das cartas hidrográficas, depois de conferenciar com o príncipe regente sobre as “adversas urgencias do Estado”.
Foi decidido suspender até nova ordem a diligência da Carta Geográfica do Reino, tendo em
consideração as enormes despesas já efectuadas e as que ainda seriam necessárias fazer para
se concluir o trabalho96. Quanto às cartas hidrográficas, perante as despesas consideráveis e
a contestação que existia em torno deste trabalho, ficou decidido que o visconde de Anadia
reunisse com Luís André Dupuis de forma a encontrarem um modo de evitar esta despesa,
ou ajustando um preço certo para cada carta hidrográfica ou, no caso de não ser possível, suspendendo igualmente este trabalho.
Estes dois projectos de cartografia geográfica e hidrográfica estavam totalmente interligados
com a Sociedade e em parte constituíam a base dos seus trabalhos científicos. A sua interrupção constituía um golpe profundo na instituição e, em certa medida, punha em causa a razão
da sua existência. Sem estes projectos, para além do Observatório Astronómico da Marinha, a
Sociedade ficava praticamente reduzida a uma academia. Se o Gabinete de Desenho e Gravação
nunca chegou a funcionar de uma forma regular e eficaz, a interrupção dos trabalhos geodésicos
Ver Malafaia, Eurico Brandão de Ataíde, António de Araújo de Azevedo, Conde da Barca, Diplomata e Estadista,
1787-1817, Subsídios documentais sobre a época e a personalidade, Braga: Arquivo Distrital de Braga, Universidade do
Minho, 2004, pp. 313-326.
95
Ver as memórias de Dupuis, de 12 de Fevereiro de 1804, em AHM, DIV-4-1-16-9 (docs. 1, 6, 7 e 8).
96
Ver, de Luís de Vasconcelos e Sousa para o visconde de Anadia, Aviso Régio, 10 de Abril de 1804, AHM, DIV-31-17-1.
94
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da Carta do Reino, activos durante catorze anos ininterruptos, era de outra gravidade pois a
equipa dirigida por Ciera estava a trabalhar em pleno nesta altura, com relevo para os levantamentos topográficos parciais e para a construção de 23 pirâmides para assinalar de forma permanente a primeira ordem de triangulações nos cumes das serras mais elevadas97.
A 16 de Abril, dois dias depois da morte do visconde de Balsemão (o político que deu início
a estes trabalhos), o visconde de Anadia instruía os engenheiros militares envolvidos na construção da carta do Reino no sentido da suspensão dos trabalhos geodésicos98.
A 21 de Maio, Dupuis voltou a endereçar-se ao príncipe regente pedindo-lhe o empenhamento na manutenção dos trabalhos de gravação, renovando e clarificando o projecto de reorganização do Gabinete de Desenho e Gravação99. A procura que insidia sobre a Carta dos triângulos do Reino, da autoria de Ciera, era uma das razões que Dupuis apontava para demonstrar
a viabilidade do projecto. Dirigiu-se, pela mesma razão, a António de Araújo de Azevedo (180407-18), chegado ao governo apenas há um mês100.
Numa representação dirigida ao governo, Luís André Dupuis, pela primeira vez, tece críticas abertas ao funcionamento da Sociedade considerando que esta se desviou das bases da sua
actividade, dirigindo a sua atenção indistintamente para matérias exteriores aos objectos de
que estava encarregada e mais próximas de temas do âmbito da Academia das Ciências. Refere
ainda motivos que geraram a desunião, indiferença e desencorajamento de muitos dos principais membros, como o da atribuição dos prémios anuais que não era feita com a imparcialidade
necessária. Reincide na indispensabilidade do projecto que apresentou a 21 de Maio de 1804
e dá como modelo a Dirección de Trabajos Hidrográficos espanhola, instituição cuja utilidade se
revelava pela constante publicação de cartografia101.
Sobre o fracasso da edição das cartas hidrográficas, comentou Dantas Pereira no final do seu
estudo historiográfico sobre a Sociedade:
“Ponderado o que levo referido, não parece notavel, que esta Sociedade instituida tão bem
como se colhe do Alvará da sua criação, e principiando com o vigor manifestado pelo precedente relatorio, durasse pouco mais de seis annos, e não produzisse nem huma só carta
hydrographica? Quanto se despendeo para se haver tão triste resultado?”102

Ver Martins, Carlos Moura, ibidem, 2014, pp. 300-304; Dias, Maria Helena, “As explorações geográficas dos
finais de Setecentos e a grande aventura da Carta Geral do Reino de Portugal”, Revista da Faculdade de Letras Geografia, Porto, 2003, 19, pp. 383-396.
98
Ver, do visconde de Anadia para Tesouraria Geral das Tropas da Corte e Província da Estremadura, Aviso Régio.
Suspenção dos soldos e cavalgaduras, aos officiaes que se achavão empregados na Diligencia da Carta Geographica do Reyno,
16 de Abril de 1804, AHM, Liv. 1714, fls. 69-70.
99
Ver as memórias de Dupuis, de 12 e 21 de Maio de 1804, AHM, DIV-4-1-16-9 (docs. 4 e 5).
100
Ver a memória de Luís André Dupuis enviada a António de Araújo de Azevedo, de 18 de Julho de 1804, AHM,
DIV-4-1-16-9 (doc. 3).
101
Ver, de Luís André Dupuis, Représentations sur la necessité de former un nouveau Comité relatif aux travaux du Dépôt
Général pour la construction, Dessin, Gravure et Impression des cartes du Royaume, s.d. [ca. 1804], Caixaria, Eduardo,
ibidem, [2006], pp. 497-499.
102
Pereira, José Maria Dantas, Memoria para a historia do grande Marquez de Pombal..., 1832, p. 66.
97

152

09_Carlos Moura Martins.indd 152

03/05/2019 13:06

A constituição efémera de um novo instituto técnico-científico: a Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica

Da dissolução do Gabinete à desagregação da Sociedade
A Sociedade continuou a funcionar em 1804 e 1805 com a apresentação de trabalhos nas suas
sessões e com a presença do príncipe nas sessões inaugurais, como tinha acontecido nos anos
anteriores. No ano de 1806, já não devem ter existido sessões da Sociedade nas suas instalações,
no Arsenal da Marinha. A partir desta altura, o que ainda subsistia da Sociedade desagregou-se
rapidamente.
Luís André Dupuis morre pouco tempo antes das tropas napoleónicas comandadas por Junot
atravessarem a fronteira portuguesa em direcção à capital (1807-11-17). Com a transferência do
governo para o Rio de Janeiro, seguiu a Companhia dos Guardas-Marinhas e sua Academia com
todo o equipamento, tendo Dantas Pereira, comandante da companhia, transportado parte do
espólio da Sociedade junto com o essencial do Depósito de Escritos Marítimos103. Segundo o
relato de Marino Miguel Franzini, dois ou três meses depois da chegada dos franceses, o comandante da Marinha e director do Arsenal da Marinha durante o governo francês, Jean-Jacques-Magendie (1766-1835), assaltou as instalações da Sociedade, tendo levado muito do seu material:
“Creio que V. Exca. [D. Rodrigo de Sousa Coutinho] já estará informado do saque que
sofreo a Sociedade maritima. Dois ou trez mezes depois da chegada dos Francezes se aprezentou o Comandante Francez de marinha com o acompanhamento de alguns Galegos
os quais sem mais cerimonia, nem avizo preliminar ensacarão todos os papeis, memorias
e cartas que ali se achavão, de maneira que perdemos alem de muitos papeis interessantes
a bella Carta dos triangulos da nossa Costa construida debaixo da direcção do Dr. Ciera.
Se V. Exca. não conserva a copia que lhe deu o Ciera, podesse dizer que ficou perdido este
trabalho, pois que ninguem o tem, e o mesmo Dr. Ciera lhe não pode dar remedio, por ter
entregue em outro tempo todos os materiais que servirão para a construção da mesma.”104
A 31 de Janeiro de 1809, já expulso o exército francês e reposta a regência do Reino, baixou ordem do príncipe regente D. João para se encaixotar com toda a brevidade os instrumentos e biblioteca do Observatório Real da Marinha a fim de serem transportados para o Rio de
Janeiro105. Em Março, todo o material, desde instrumentos à biblioteca, embarcava na charrua
Princesa Real106. A 19 de Maio, António Ramires Esquível (1780-1860), capitão-de-fragata, escreveu a Francisco de Paula Travassos para que fizesse um inventário legal de tudo quanto pertencesse
à Sociedade e ao Código Penal Militar, formando dois exemplares, um para o Quartel-general da
Marinha e outro para ficar na mão do secretário da Sociedade107. Pretendia que a documentação
Ver Pereira, José Maria Dantas, ibidem,1832, pp. 61-62; 67.
Carta de Marino Miguel Franzini, de Lisboa, para D. Rodrigo de Sousa Coutinho, no Rio de Janeiro, 9 de
Outubro de 1808, Pereira, Ângelo, D. João VI, Príncipe e Rei, Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1953, 1,
p. 187-189.
105
Ver a transcrição do documento régio em Reis, António Estácio dos, ibidem, 2009, p. 58.
106
Ver o último inventário do Observatório, datado de 10 de Dezembro de 1808, assim como a listagem do material
transportado, em Reis, António Estácio dos, ibidem, 2009, pp. 56-58.
107
Ver a transcrição da carta em Vasconcelos, Ernesto de, “Instituição da Sociedade Real Marítima, Militar e
Geográfica”, Arquivo das Colónias, 1917, 1, 1, pp. 21-22.
103
104
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fosse colocada de forma a poder ser prontamente transportada. É muito provável que o transporte
do material do Observatório tenha sido acompanhado pelo segundo transporte de material da
Sociedade e pelo espólio remanescente da Companhia dos Guardas-Marinhas108. A partida para
o Brasil só se daria a 31 de Janeiro de 1810, tendo entretanto falecido Manuel do Espírito Santo
Limpo, o director do Observatório Astronómico da Marinha, verdadeiro epílogo da Sociedade109.
Com a demissão de D. Rodrigo de Sousa Coutinho em 1803, com a interrupção dos trabalhos cartográficos em 1804, com a partida da corte para o Brasil em 1807, com a guerra e com
o encerramento do Observatório da Marinha em 1809, o projecto da Sociedade foi desaparecendo. Da interrupção dos trabalhos cartográficos ao encerramento do Observatório, a Sociedade passou da crise à extinção definitiva.
Conclusão
A fundação da Sociedade Marítima, Militar e Geográfica integra-se num clima internacional
de especialização dos institutos científicos e de estatização e centralização das actividades científicas. Internamente, a sua fundação alicerça-se no desenvolvimento da cultura científica, no
esforço de ultrapassar a sua condição periférica no contexto europeu, e na promoção de políticas
de fomento – ideias que inspiravam o campo das acções concretas do Estado.
A estrutura multidisciplinar da Sociedade associada à massa associativa extremamente heterogénea torna-a profundamente distinta dos institutos hidrográficos europeus e confere a este
estabelecimento científico uma grande originalidade no contexto internacional. Sem referente
europeu, a Sociedade foi acima de tudo uma criação de D. Rodrigo de Sousa Coutinho que,
além de ser um político, desde muito jovem se dedicou aos estudos técnicos e científicos. No
plano político, o objectivo de Sousa Coutinho não era simplesmente o controlo da acção governativa, tendo um quadro de técnicos e cientistas disponíveis. Sousa Coutinho considerava ter as
competências próprias para gerir projectos estratégicos do Estado, de que é exemplo o caso da
Carta do Reino, cuja apropriação por intermédio da Sociedade é evidente.
A Sociedade não chegou a ser o centro de reunião da produção científica e técnica do Estado,
como ambicionou Sousa Coutinho, tendo sido porém um centro mobilizador de cientistas e
técnicos de todo o País, onde se criaram condições e estímulos para a investigação e produção
científicas. Não menos importante foi a troca de informação entre astrónomos e matemáticos
portugueses e cientistas europeus, revelando uma nova abertura que, em parte, foi protagonizada pela convergência de esforços que a Sociedade proporcionou. Pelo debate interno e externo
que provocou e pelos objectivos científicos que alcançou, a Sociedade testemunha a produção
científica e técnica, realizada em Portugal nesta época, profundamente integrada nos temas em
debate na comunidade científica internacional.
A vertente académica da Sociedade foi muito produtiva e constituiu o campo de actividade
Ver Pereira, José Maria Dantas, ibidem,1832, p. 62.
Ver carta de António Ramires Esquível a Inácio da Costa Quintela, 23 de Janeiro de 1810, Reis, António Estácio
dos, ibidem, 2009, p. 59, nota 76.
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com mais relevância e com mais resultados. O facto de grande parte da produção memorialista
ter sido levada para o Brasil ou se ter perdido, impediu o seu uso e divulgação. Não só a Sociedade foi uma instituição efémera, como também foi efémero o pensamento produzido na instituição. O hiato que se criou no conhecimento da instituição prolongou-se até ao final do século
XIX, deixando algum espanto em estudiosos como José Silvestre Ribeiro, Rodolfo Guimarães
ou Ernesto de Vasconcelos quando se confrontaram com as matérias científicas discutidas um
século antes.
A ambiciosa vocação multidisciplinar da Sociedade talvez tenha provocado dispersão e
mesmo conflitualidade quanto aos seus objectivos. Contudo, as possíveis tensões entre oficiais
da Marinha e do Exército não explicam o rápido desaparecimento da instituição. A secção Militar e Geográfica só funcionou verdadeiramente no seu primeiro ano de trabalhos e, no entanto,
a instituição manteve a sua operacionalidade. Mais decisivo foi seguramente o conflito entre a
secção Hidrográfica e o director do gabinete de Desenho e Gravura, Luís André Dupuis. Neste
sentido, a efemeridade da instituição não teve origem na diversidade de objectivos ou na excessiva ligação ao projecto político de Sousa Coutinho mas, sim, no mau funcionamento daquilo
que era estrito a um instituto hidrográfico. Conclui-se que a razão maior para o fracasso da
Sociedade se deverá atribuir à ineficácia do Gabinete de Desenho e Gravação. O que era a essência do projecto da Sociedade, a gravação de cartografia actualizada e rigorosa, ficou reduzida a
um único trabalho impresso, a bela Carta da triangulação do Reino.
A excessiva ligação da Sociedade a um projecto político pessoal não ajudou à sua institucionalização. Os tempos de crise económica e de guerra, a transferência da Marinha portuguesa para
o Brasil e o desaparecimento de praticamente toda a produção científica, inviabilizaram a continuidade do projecto. Porém, a necessidade de um instituto hidrográfico e geográfico manteve-se
e disso é exemplo a fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa.

Arquivos
ADB/UM, Arquivo Distrital de Braga/Universidade do Minho
AHM, Arquivo Histórico Militar, Lisboa
AHU, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa
ANRJ, Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
BNP, Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa
BPMP, Biblioteca Pública Municipal do Porto
FBNRJ, Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro
GEAEM/DIE, Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar/Direcção de Infra-Estruturas do Exército,
Lisboa
OGAUC, Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra
SGL, Sociedade de Geografia de Lisboa''
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Manter Viva a Memória de Mário Ruivo (1927-2017)1
José Bastos Saldanha
Sociedade de Geografia de Lisboa

De entre os diversos eventos celebrativos que se realizaram por todo o País, a Sociedade de
Geografia de Lisboa, a Presidência da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios, exercida pelo Município de Esposende, e o Grupo de Amigos do Museu de Marinha promoveram
conjuntamente uma jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar de 2017, que teve lugar
em 16 de novembro na praia dos Pescadores em Cascais e na sede da SGL sob o tema “Que
futuro para o Mar Português” e no dia seguinte em Esposende, sob o 4.º Seminário da Rede
Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios.
No dia 16 de novembro, 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 Sociedade de Geografia de Lisboa, e com a presença do CAlm. António Henriques
Gomes, Comandante da Escola Naval, em representação de S. Ex.ª 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 para depois recordar 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, oceanógrafo, sócio da SGL, falecido repentinamente
em 25 de janeiro de 2017 aos 89 anos de idade, com leitura da homenagem 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. A
comunicação está transcrita na parte final.
Em seguida, o CAlm José Bastos Saldanha, no seu testemunho, começou por inferir que o
traço persistente em Mário Ruivo foi ser um homem de causas, discreto e consequente sem
transigências na sua assunção plena (Bastos Saldanha, 2017). A causa primeira e sempre presente é a liberdade que uma cidadania ativa na luta antifascista o impeliu ao exílio combatente
até abril de 1974, sem descurar, o interesse pelo conhecimento do mar, a perceção crescente sobre
a importância geopolítica do Oceano e dos seus recursos, o regresso de Portugal ao Mar, o Mar Português, um dos nossos principais ativos e o Mar na agenda política como projeto nacional. E nesta
última causa considerou ser essencial ao sucesso das políticas públicas do mar a mobilização
1

Bastos Saldanha, José (2017), “In memoriam Mário Ruivo”, Revista de Marinha, N.º 996, Março-Abril, p. 5.
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das partes interessadas e a construção de consensos, concluindo ser dever de cidadania e de
cada um de nós refletir e contribuir para a realização do Mar como projeto nacional, vital para
o país. Refira-se 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 essencialmente numa boa governança
do mar.
Ao sufragar a perda irreparável para o País que o desaparecimento recente de Mário Ruivo
também revestiu para a Secção de Geografia dos Oceanos, é o momento de lembrar saudosamente outros vultos maiores da causa do nosso Mar Oceano como Luís Mendes-Victor em
2013, Henrique Souto em 2014 e Mário Soares em 2017.
A pedido do Presidente, a Prof.ª Cat. Maria Eduarda Gonçalves, viúva do Homenageado,
tomou a palavra para agradecer a iniciativa da Sociedade de Geografia de Lisboa 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.
A encerrar a sessão, o Prof. Aires-Barros realçou o compromisso moral das instituições de
honrarem a memória dos seus vultos e assim preservarem a respetiva dimensão 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.
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Mário Ruivo, em Homenagem1
Álvaro Garrido
Professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

Mário João de Oliveira Ruivo nasceu em Campo Maior em 1927.
Licenciou-se em 1950 pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. De seguida,
entre 1951 e 1954, especializou-se em Oceanografia Biológica e Gestão de Recursos Vivos
Marinhos na Universidade de Paris, Sorbonne.
Especialista em Oceanografia Biológica, foi um dos pioneiros da Biologia marinha em Portugal. Na qualidade de jovem cientista do Instituto de Biologia Marítima, nos anos cinquenta participou activamente nos primeiros programas de estudo das populações de bacalhau do Atlântico Norte, nos bancos da Terra Nova e na costa oeste da Gronelândia. Contando com apoio
logístico do Gabinete de Estudos das Pescas – organismo técnico nascido em 1952 –, Mário
Ruivo foi nomeado responsável pelo programa português de amostragens e estudo das populações de bacalhau e outros gadídeos. Foi um projecto novo, inserido na crescente participação de
Portugal em organismos de gestão multilateral das pescas, em especial na área convencional da
ICNAF (actual NAFO), criada ao abrigo da Convenção de Washington em 1948.
Desse trabalho científico de regulação do esforço de pesca no Atlântico Norte e da experiência que teve a bordo dos bacalhoeiros da lendária frota branca, Mário Ruivo guardou e
exprimiu gratas recordações. Fê-lo em diversas conferências no Museu Marítimo de Ílhavo,
simpatia que o Museu retribuiu com a edição de um inédito que o jovem biólogo escreveu
no mar, em 1957, em co-autoria com o piloto António Nunes de Oliveira. O pequeno livro,
uma preciosidade, intitula-se Aparelhos e métodos de pesca à linha usados na Frota Bacalhoeira
Portuguesa e conheceu agora a sua segunda edição.
Nos seus anos de estudante em Lisboa, Mário Ruivo militou no MUD juvenil, movimento
de oposição ao salazarismo onde conheceu Mário Soares e Octávio Pato, entre outros jovens
antifascistas. Militante clandestino do PCP, pertenceu à Direcção Universitária de Lisboa do
MUD Juvenil. Foi preso em 1947, na sequência da actividade conspirativa liderada pelas
juventudes comunistas e pela frente antifascista que se formara no final da Guerra.
Apesar da sua conhecida militância nas oposições à ditadura, dada a escassez de cientistas
do mar em Portugal e de biólogos em particular, nos anos cinquenta Mário Ruivo assumiu
responsabilidades importantes em organismos científicos da Organização Corporativa das
Devido a impedimento súbito do seu autor, esta Homenagem foi lida na sessão de encerramento do Dia Nacional
do Mar de 2017, realizada na Sociedade de Geografia de Lisboa, dedicada a “Manter viva a memória de Mário Ruivo
(1927-2017)”.

1
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Pescas onde imperava a figura de Henrique Tenreiro. Entre 1954 e 1961, foi investigador e
vice-director do Instituto de Biologia Marítima. Aí desenvolveu um importante trabalho de
investigação sobre os recursos vivos da plataforma continental portuguesa.
O Instituto era um pequeno organismo animado por um programa ambicioso. Fora criado
em 1950 pelo médico naturalista Alfredo de Magalhães Ramalho, quando a Estação de Biologia Marítima se separou do Aquário Vasco da Gama. Pioneiro de uma “Ciência das Pescas” em
Portugal, o Instituto abriu caminho a uma menor limitação da investigação aos domínios da
Marinha. De par com a Junta de Investigação das Pescas do Ultramar, cujas missões de bioceanologia em Angola quebraram o marasmo científico que o Estado Novo trouxera, o Instituto
de Biologia Marítima contribuiu para a formação das primeiras gerações de biólogos do mar.
Na qualidade de cientista do mar e de especialista em “Biologia Piscatória” – era essa a
expressão da época –, Mário Ruivo foi um dos representantes portugueses às conferências das
Nações Unidas sobre Direito do Mar, ambas realizadas em Genebra, em 1958 e 1960. Nessas
conferências, muito marcadas pelos interesses geoestratégicos da Guerra Fria, foi discutido
o alargamento das águas territoriais dos estados costeiros, o que teria incidência nos direitos
de navegação e pesca. Juntamente com o Comandante Joaquim Gormicho Boavida, Mário
Ruivo defendeu os direitos históricos das pescas longínquas portuguesas, participando em
detidas negociações com o Canadá, os Estados Unidos e a Dinamarca.
De 1961 a 1974, Mário Ruivo viveu fora de Portugal. Ficar seria um risco, apesar da admiração que Henrique Tenreiro sempre manifestara por ele. Além do talento e vivacidade do
jovem cientista, ambos tinham raízes familiares em Campo Maior… Durante esse período
coincidente com as guerras coloniais Mário Ruivo trabalhou treze anos em Roma, como
investigador e director da Divisão de Recursos Aquáticos e Ambiente do Departamento de
Pescas da FAO.
Quando se deu a Revolução de 25 de Abril de 1974, Mário Ruivo regressou de imediato a
Portugal e assumiu protagonismo no desmantelamento da oligarquia corporativa das pescas.
Ocuparam-no muito as questões laborais, a reconversão das frotas e a extinção do Fundo de
Renovação e Apetrechamento da Indústria da Pesca, o célebre FRAIP, principal instrumento
monopolista das “pescas corporativas”. Foi Secretário de Estado das Pescas do II, III e IV
Governos Provisórios e ministro dos Negócios Estrangeiros do V Governo Provisório. Teve
um papel fundamental no retorno das pescas a uma tutela eminentemente civil.
Ainda em 1974, chefiou a delegação portuguesa à III Conferência das Nações Unidas sobre
o Direito do Mar. Em pleno turbilhão revolucionário, o ordenamento jurídico dos Oceanos conhecia mudanças inéditas. O Estado português saído da Revolução – um Estado em
reconstrução – foi dos primeiros a aderir ao conceito de Zona Económica Exclusiva alinhando com diversos países afro-asiáticos e outros países litorâneos, a exemplo do Canadá.
Essa opção de política externa correspondia a uma imensa vaga transformadora do direito
mar. Punha fim a séculos de liberdade dos mares e alterava o regime de acesso a pesqueiros
internacionais. Mário Ruivo foi um decisor de primeiro plano nessa transição histórica da
velha nação marítima ultramarina para um Estado costeiro.
A dimensão humanista de Mário Ruivo e o seu excepcional contributo para as causas do
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mar e para uma visão integrada do Oceano marcaram profundamente as políticas públicas do
mar da Democracia portuguesa.
Mário Ruivo era um homem generoso, criativo e profundamente inquieto. Devemos
salientar o seu contributo para a actual Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar, que constitui o principal instrumento de governação dos Oceanos, e importa lembrar o
seu imenso papel no projecto da Expo’98 de que foi conselheiro científico. Foi ele, também,
o principal promotor do Ano Internacional dos Oceanos, celebrado em 1998, e da Comissão Mundial Independente das Nações Unidas para os Oceanos, presidida por Mário Soares.
Dessa actividade ficou um admirável Relatório, “um património para o futuro”.
Paladino de políticas ambientais integradas e de uma ideia holística do Oceano que cedo
contrapôs à velha noção de mares territoriais soberanos, Mário Ruivo granjeou um enorme
prestígio internacional. Foi presidente do Comité para a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO (1980-88) e membro do Conselho Consultivo da Junta Nacional
de Investigação Científica e Tecnológica (1986-1995). É de salientar o notável trabalho que
teve como Presidente do Conselho Nacional de Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável
(CNADS), a que se dedicou de forma inquieta e feliz de 1997 a 2017, até ao último dia da
sua vida.
Tive o privilégio humano de merecer a amizade do Professor Mário Ruivo. Sendo um
cientista público, tinha um apurado sentido político e cultivava uma aliança virtuosa entre a
Ciência e a Cultura, divórcio que hoje parece difícil de reparar.
Mário Ruivo era um homem culto que amava a vida e o mundo. A paroquialidade dos
saberes não lhe interessava e sempre a contrariou. As Ciências Humanas e Sociais eram-lhe
familiares. Apaixonavam-no as fronteiras da ciência e aqueles que, individual ou colectivamente, as tinham conseguido vencer. De acordo com a tradição fundadora do Centro Nacional de Cultura, em cujos órgãos de direcção desempenhou um papel muito activo, Mário
Ruivo tinha uma visão federativa das ciências. Compreendia como poucos a importância das
Humanidades e das Artes para a socialização educativa de uma visão integrada do Oceano.
Hoje fala-se muito de “literacia azul” e de apelos afins. Nada disso é novo, embora possa ser
importante se quebrar os limites da tecnocracia e a retórica neoliberal que amiúde acompanha
a propaganda da “nova economia do mar”.
Desse modo de ver e fazer é testemunho eloquente o livro que Mário Ruivo imaginou e
coordenou em 2015: Do Mar Oceano ao Mar Português (edições CTT), uma obra colectiva
que merece a melhor atenção. A participação empenhada de Mário Ruivo no Conselho Geral
da Universidade de Coimbra e a sua colaboração com diversas universidades dotadas de centros de investigação nas áreas da oceanografia e pescas confirmam essa visão aberta das ciências e o seu apurado sentido reformista.
Mário Ruivo era um institucionalista que sabia cultivar os valores da ética pública. Os commons não eram para si uma tragédia – no sentido que lhes deu Garret Hardin no seu célebre
artigo de1968 –, mas um desafio comum para as gerações futuras. Um desafio que implicava
boa cooperação entre instituições multilaterais e nacionais e dinâmicas de governo interministeriais.
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Mário Ruivo dirigiu e animou inúmeras instituições, mas nunca se conformou em mantê-las tal como as herdou. Algumas vezes perdeu as suas pequenas-grandes batalhas: foi muito
ingrato o esvaziamento funcional do Fórum Permanente dos Assuntos do Mar a que presidiu
desde 2010. Neste como noutros casos, o mito de uma “sociedade civil” participante em
estruturas consultivas de política pública cedeu ao realismo dos interesses.
Mário Ruivo trazia sempre ideias novas em movimento, projectos mobilizadores destinados
a vencer inércias e a agitar águas paradas. Entendia a tecnocracia como um instrumento necessário, nunca como um fim em si mesmo. Esses eram traços comuns de uma personalidade
enérgica, vibrante, carismática. A sua inteligência superior e o seu sentido diplomático conjugavam-se numa atitude negocial constante. Estratégia e acção combinava-as quotidianamente.
Sabia como poucos que todas as utopias são construtivas. Uma das suas metáforas favoritas, que
amiúde usava para persuadir os colegas e amigos a não desistirem e a embarcarem com ele, era
semipessoana: navegar é preciso, sim, mas o que importa é flutuar. Fica o apelo e a minha sentida
homenagem, extensiva à Sociedade de Geografia e à Maria Eduarda.
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ASSEMBLEIA GERAL ADMINSITRATIVA - 31 DE MARÇO 2017

- O Presidente começou a sua exposição com a apresentação das actividades desenvolvidas em 2016.
Tendo em vista esse objectivo leu e comunicou três páginas escritas do seu próprio punho.
- Quanto às atividades desenvolvidas durante o ano de 2016, salientou cerca de 180 manifestações
culturais, desenvolvidas pelas Secções e Comissões da Sociedade.
- Quanto às actividades a desenvolver referiu que elas se inserem num objectivo principal: vamos pôr o
Museu a funcionar. Para que esse objectivo seja alcançado é necessário desenvolver múltiplas actividades
no domínio da conservação e restauro de peças a expor, bem como dos expositores. Também tem que ser
repensado o mobiliário. Em síntese pode-se dizer que tudo será estudado para se obter um bom resultado.
De seguida abordou as questões de segurança do edifício e do recheio que estão a ser estudadas, com
o apoio do Chefe de Estado Maior do Exército, através da Direcção de Infraestruturas desta Instituição
militar. A propósito referiu e agradeceu o apoio que neste domínio tem sido prestado pelos sócios Generais Geraldes, Bispo e Martins Barrento.
- Em matéria dos apoios de que a Sociedade beneficiou neste período, o Presidente mencionou a
audiência que foi concedida por Sua Excelência o Presidente da Republica, na qualidade de Presidente
de Honra e Protector da SGL, a uma delegação da Direcção por ele presidida. Na sequência dessa reunião o Sr. Presidente da Republica visitou formalmente a Sociedade no dia 30 de Dezembro de 2016,
altura em que foi formalmente empossado como Presidente de Honra e Protector da Sociedade.
- No domínio das obras de beneficiação das instalações referiu as múltiplas tarefas que têm sido realizadas em que tem contado com o apoio do Prof. Diogo Pinto e General Geraldes, este último no que
se refere às ligações com o Estado-Maior do Exército.
- Prosseguindo a sua exposição o Presidente mencionou o nome de dois sócios sem cujo contributo
excepcional e inexcedível não poderia abrir o Museu, a Doutora Manuela Cantinho e o Sr. Carlos
Ladeira. Neste ultimo caso referiu que o esforço desenvolvido pelo Sr. Carlos Ladeira, apesar da doença
desagradável de que sofre e dos cuidados médicos a que tem que recorrer frequentemente. A propósito o
Presidente referiu que foi o Sr. Carlos Ladeira que desenhou todos os moveis e vitrines e que contactou
com empresas da especialidade e museus especializados. Concluindo estas referências pessoais, o Presidente afirmou que “sem estas duas pessoas não conseguia abrir o Museu”.
- Continuando na sua exposição o presidente referiu o apoio do Prof. Fausto Amaro, cuja acção classificou de notabilíssima. Foi ele que elaborou o Protocolo assinado com a CLESI.
- No domínio dos apoios recebidos, o Presidente referiu ainda a experiencia e a qualidade do apoio
jurídico do nosso sócio Dr. Nuno Bastos.
- O Presidente mencionou ainda o mérito do apoio recebido do membro da Direcção Dr. Dantas
Saraiva, no domínio da gestão financeira.
- Prosseguindo na sua exposição sobre as actividades desenvolvidas o Presidente salientou a publicação da obra “Memórias da Adesão”, por iniciativa da Comissão Europeia.
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- A seguir o Presidente referiu-se ao falecimento do Cte. Serra Brandão, que exerceu as funções de
Presidente da Sociedade entre 1983 e 1988, tendo feito um rasgado elogio à sua personalidade. A propósito salientou com pesar a lista dos 13 sócios falecidos durante o ano 2016.
- O Presidente concedeu em seguida a palavra ao Presidente da Comissão revisora de contas, Prof.
Marco António de Oliveira, que fez uma análise detalhada do seu Parecer em que afirmou que a Direcção tem procurado gerir com eficiência as receitas ao seu dispor, que são cada vez menores. Concretamente leu a parte final do Parecer e afirmou que sempre tinha existido um diálogo permanente com a
Direcção. Uma vez posta à discussão este relatório, o mesmo foi aprovado por unanimidade.
- Atendendo a que o General Martins Barrento e o Prof. Carlos Lopes Bento terem pedido para cessarem as suas funções na Direcção, o Presidente, lamentando a sua decisão, fez um rasgado elogio pela
acção desenvolvida ao longo de tantos anos. Para sua substituição acrescentou que tinha convidado os
Srs. General João Carlos Geraldes e o Alm. António Rebelo Duarte.
- Passou-se de seguida ao último ponto da ordem de trabalhos “Eleição da Mesa da Direcção e da
Comissão Revisora de Contas”, tendo-se procedido à votação, em que participaram 44 sócios. A lista para
a Direcção teve 43 votos a favor e 1 nulo, a lista para a Comissão revisora de Contas teve igual resultado.
Antes do encerramento dos trabalhos o Prof. Vermelho do Corral, solicitou um voto de confiança à
Mesa para elaboração da Acta.

Assembleia Geral Ordinária 7 de Fevereiro de 2017
No dia 7 de Fevereiro de 2017, pelas 17h00, reuniu a Assembleia Geral Ordinária da Sociedade de
Geografia de Lisboa que foi convocada através de anúncios, publicados em 6 de janeiro de 2017, nos
jornais Correio da Manhã, Diário de Notícias e Pública, com a seguinte ordem de trabalhos:
- Admissão de Novos Sócios
- Alteração do nome da Comissão de Emigração para Comissão de Migrações.
Entrou-se em seguida no 1º ponto da ordem do dia com a análise 48 propostas de Sócios Ordinários,
que são eles:
Dr. Eugénio Martins Pinheiro; Doutor José Martins Nunes; Doutor António José de Lima Cardoso
Albuquerque; Doutor Luiz Carlos Viegas Gamito; Prof. Dr. João Guilherme Santos Marques Penha;
Dra. Nguyen Thi KieuTien de Oliveira, Tenente General Carlos Alberto de Carvalho dos Reis; Ten-General Mário de Oliveira Cardoso
Dr. Thomas Antonius B.G. Hall de Beuvink; Prof. Doutor João Carlos Veloso Gonçalves Palha; Sr.
Jorge Luís Pinheiro Patatas; Doutor José Alberto dos Santos Pereira; Visconde de Sacavém (Manuel José
de Sousa Pinto Sacavém); Dr. José Sacavém; Doutor Pedro José Gomes Braga Martins; Dr. Gustavo
Adolfo Melo Magalgães Lopes da Silva; Juiz João Ricardo Viegas Correia; Gen. Manuel José Almeida
Correia de Barros; Prof. Doutor Carlos Eugénio Plancha dos Santos; Prof. Doutor Vítor Manuel
Ramon Fernandes; Doutor Francisco José da Silva Sampaio; Prof. Doutor Carlos Alberto Matinho
Marques Neves; Dra. Ana Carolina Reis e Ribeiro Santos; Mestre Manuel Fernandes Rodrigues; Dr.
João Filipe Jardim Geraldes Pereira de Figueiredo; Arqto. Pedro Silva Formosinho Sanchez; Eng.
Manuel Duarte do Rego da Costa Salema; Mestre Sónia Maria dos Reis Neto; Dom Antonio Calvo
Rubio; Engª Maria João Quintanilha Dias Coelho da Fonseca; Prof. Doutora Isabel Adelaide Penha
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Dinis de Lima e Almeida; D. Antonio Cordero Ponce de León; Dr. Francisco José Noronha dos Santos;
Mestre Carlos Alberto Pinto Correia; Dr. Fernando Rui Amorim Sampaio da Silva; Dr. Nelson Miguel
Amorim Varajao; Prof. Doutor Carolino José Nunes Monteiro; Dr. José Pedro Marinho Costa; Dr. João
Rosa de Almeida; Dr. Joaquim Rafael Caimoto Duarte; Dra. Maria Angélica de Oliveira Pires Houbeche Trindade; Prof. Doutor Vahé Barsegian; Engº. Mário Amândio Ribeiro Paulo; Dr. Víctor Manuel
Marques; Eng. Pedro Miguel S. de Sampaio Nunes; Prof. Dr. Pedro Augusto Santana Figueiredo; Dr.
José Val Raposo Carmona Santos; Prof. Dr. Bruno Ravaz.
Todas as propostas foram eleitas por unanimidade.
Dentro do âmbito do segundo ponto da ordem de trabalhos, foi apresentada à Direcção uma proposta para alteração do nome da Comissão de Emigração para Comissão de Migrações. Apreciado o
assunto a proposta foi aprovada por unanimidade.
Não havendo mais nada a tratar a sessão foi encerrada pelas 18h30.

PRINCIPAIS ACTOS PÚBLICOS OCORRIDOS NA SOCIEDADE
DE GEOGRAFIA DE LISBOA
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.
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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.
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).
Março
2 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea”
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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 Luso-Árabes”.
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”.
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”.
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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”.
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.

172

11_Actividades-2.indd 172

03/05/2019 15:25

Actividades da Sociedade de Geografia de Lisboa

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. XVI-XX)”.
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.
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
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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.
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 (1850-1970)”,
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.
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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.
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”.
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COMISSÕES GERAIS E SECÇÕES PROFISSIONAIS
Regista-se a atividade destes órgãos institucionais com base nos relatórios apresentados pelos respetivos presidentes.

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
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

COMISSÃO AMERICANA – Presidente: Prof. Doutor António Rebelo de Sousa
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.
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.).
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.
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.
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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.
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.
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.
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.

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.
FEVEREIRO – Seminário “Testemunhos de Amizade entre Portugal e o Vietname desde o Século
XVII”: “Amizade Portugal-Vietname”, pela Presidente da NamPor, Associação de Amizade Portugal-Vietname, Dra. Thuy Tien de Oliveira; Curta metragem sobre o Vietname apresentada pelo Vice-Presidente 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 Muller-Pereira
(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.
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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 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 Aires-Barros.
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.
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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,
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.
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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
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.

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/ AIP-IAP.
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.
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.
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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

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.
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 Estu-
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dos 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:
24 de Janeiro de 2017
“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)
20 de Abril de 2017
“João Álvares Fagundes – um Homem dos Descobrimentos” (J. Senos da Fonseca)
29 de Maio de 2017
“Revisitar a vida e obra de Jerónino Côrte-Real [c.1530-1588]” (Eurico Gomes Dias)
18 de Julho de 2017
“Das investigações do Passado ao rigor do Presente” (José M. M. Ferreira Coelho)
3 de Novembro de 2017
“Apontamentos sobre as intervenções de António Ferrão na S. G. L. (1911-1940) ” (Daniel E. Protásio)
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
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- 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
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 Côrte-Real
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.
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.
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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).
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
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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.
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.

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.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Presidente: Major-General Doutor
JM Freire Nogueira
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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

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:
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.
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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.

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).
- 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
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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.

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
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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. 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-FCSH-UNL), 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.
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- 6 de Abril - Conferência de António Marques (Centro de Arqueologia de Lisboa-DPC-DMC-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.
- 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 / UNIARQ-Universidade 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 pré-história 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 (IAP-FCSH-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)
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- «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 (IHC-FCSH-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 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)
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- «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)
- «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 Montón-Subías
(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
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(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)
- 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 (Neoépica-Arqueologia 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/UNIARQ-UL/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)
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- «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)
- «O futuro da preservação dos bens culturais portugueses», por Ana Guerin (FBAUL-CIEBA, Portugal), Ana Bailão (FBAUL-CIEBA, CITAR, Portugal) e Elsa Pinho (FBAUL-CIEBA, Portugal)
- 13 de Novembro - Conferência de António Carlos Valera (ERA-Arqueologia / ICArEHB-UAlg),
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)
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- «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.
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

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.
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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)
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”
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
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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 (CHAM-FCSH/
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 (CHAM-FCSH/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

SECÇÃO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO – Presidente: Prof. Doutora Anabela
Mateus
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.
Atividades
A atividade da secção no ano civil de 2017 foi marcada pela realização de dois eventos, os quais
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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.”
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.

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
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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.
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
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.
Comentários
Julgo terem sido atingidos os objetivos propostos, pela qualidade dos oradores, pela resposta concreta
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dos mesmos aos temas propostos e pela participação ativa da assistência nos debates.
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.
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.
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
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.
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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:
- 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;
- Caracterização das diversas ameaças (sonegação de acessos, roubo, alteração, corrompimento ou
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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

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.
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.
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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:
– Leitura e aprovação da Acta da sessão anterior;
– Informações;
– 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:
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;
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;
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”;
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.
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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.
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”.

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.

204

11_Actividades-2.indd 204

03/05/2019 15:25

Actividades da Sociedade de Geografia de Lisboa

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)
- «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 Arqueologia de Lisboa (CML),
o Gabinete de Estudos Olisiponenses (CML) e a Secção de Estudos do Património da SGL:
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- «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 (IAP-FCSH-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 (IHC-FCSH-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.
- «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
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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, FCSH-NOVA 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)
- 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/UNIARQ-UL/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)

207

11_Actividades-2.indd 207

03/05/2019 15:25

Sociedade de Geografia de Lisboa

- «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)
- «O futuro da preservação dos bens culturais portugueses», por Ana Guerin (FBAUL-CIEBA, 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)
- «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)
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- «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.
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

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)
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-Turismo, comunidades e interesses: Um olhar crítico sobre as incursões às paisagens i San da NamíbiaSónia 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,
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.

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.
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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 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.
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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).
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
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

212

11_Actividades-2.indd 212

03/05/2019 15:25

Actividades da Sociedade de Geografia de Lisboa

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)
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 (1900-1994),
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
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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.
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
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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).

SECÇÃO DE GEOGRAFIA MATEMÁTICA E CARTOGRAFIA – Presidente: Engenheiro João Manuel Agria Torres
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
Em 2017 realizaram-se sete reuniões plenárias durante as quais se discutiram assuntos correntes, os
conteúdos e a programação geral das actividades culturais.
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.
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 Mendes-Victor.
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).
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Este evento contou com cerca de 150 participantes, provenientes de Universidades (destacando-se a
grande afluência de alunos), Laboratórios do Estado, Instituições da 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)
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:
Presidente: Engenheiro João Agria Torres
Vice-Presidente: Engenheiro Rogério Ferreira de Almeida
Secretário: Engenheiro José Nuno Lima
Secção de Geografia dos Oceanos
Presidente: CAlm. José Bastos Saldanha
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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 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.
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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.
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
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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 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 Mendes-Victor 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 pátria, uma responsabi-
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lidade 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.
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:

220

11_Actividades-2.indd 220

03/05/2019 15:25

Actividades da Sociedade de Geografia de Lisboa

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.
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“.
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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.
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).
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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 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, reconheceu-se 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 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”.
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(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 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.
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(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 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).
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(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.
(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 e-mail 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,
Vice-Secretário 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 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).
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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.

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
“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

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.
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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.
- 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 Contra-Almirante 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).
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- 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 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 SHM-SGL 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.
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.
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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.

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
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 de 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.
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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.

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.
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 , Jean-Paul
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/
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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 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.

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
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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.
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 Aires-Barros 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.

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 Estudos de
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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 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
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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. 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
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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.
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
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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
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.

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.
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Duas características estruturaram esta comunicação.
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.

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)
“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).
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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
(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.
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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”.
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.
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ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA
Professor Doutor João Pereira Neto
Diretor

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%.
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.
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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
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”
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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
- 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;
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- 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
- 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.

246

11_Actividades-2.indd 246

03/05/2019 15:25

Actividades da Sociedade de Geografia de Lisboa

ACTIVIDADES DO MUSEU
Professor Doutor Fausto Robalo Amaro
Diretor

Doutora Manuela Cantinho
Curadora

O Museu desempenhou as suas funções nas diversas vertentes com regularidade. Destacamos as
seguintes actividades:
I - Revalorização do espaço expositivo - Galeria Oriente
- Deu-se continuidade à montagem da exposição.
- Colocação de balizas em todo o perímetro expositivo para protecção das colecções.
II - Organização de uma pequena mostra da colecção africana.
- Legendagem em português/inglês
- Produção de novas vitrinas.
III - Revalorização dos espaços expositivos – Sala dos Padrões e Sala da Índia
- Conclusão da montagem.
- Colocação de balizas em todo o perímetro expositivo para protecção das colecções.
IV - Revalorização de diversos espaços da Sociedade
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
- Conservação e restauro do vitral alusivo à travessia aérea perpetrada por Gago Coutinho e Sacadura
Cabral em 1922.
- Continuação dos trabalhos de conservação e restauro das colecções africanas.
VI - Reabertura do Museu/Divulgação
- No dia 10 de Novembro de 2017 o Museu da SGL reabriu oficialmente as suas portas ao público.
- 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.
- Número de visitantes: 451
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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
- Participação na exposição “Aventuriers des mers: ocean indien” no MuCEM (Marselha), entre Maio
e Novembro de 2017.
- Participação na exposição “ L’Afrique des routes” no musée du quai Branly (Paris), entre 31 de
Janeiro e 12 de Novembro de 2017.
- 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:
- 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€.
- Cobertura de alguns eventos realizados na SGL: actividades das comissões e secções, realização de
exposições e congressos e visitas de personalidades.
- Cobertura fotográfica da embalagem e saída do quadro Retrato de Vasco da Gama para figurar na
exposição “Aventuriers des mers: ocean indien” (MuCEM-Marselha).
- Continuação da digitalização e acondicionamento das imagens em papel e vidro.
- Cobertura e acompanhamento fotográfico das obras de conservação e restauro.
- 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).
- 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.
- Design do equipamento expositivo para os objectos africanos actualmente expostos na Galeria
Oriente.
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