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Activação da Secção de Ciências Militares 

 

 

1. Historial 

 

O Artº 37º (Secções Profissionais) do Estatuto Geral da Sociedade de Geografia 

de Lisboa (SGL) prevê a existência da Secção de Ciências Militares (SCM). 

 

O Presidente da SGL, na reunião da Direcção em 7 de Dezembro de 2005, refere 

a intenção de activar, entre outras, a Secção de Ciências Militares. O Ten 

General Sousa Menezes, à data Vice-Presidente da SGL, manifestou a 

disponibilidade para desenvolver diligências necessárias para o bom êxito desta 

intenção (Acta nº 649 da reunião da Direcção em 7 de Dezembro de 2005) 

 

O Ten General Sousa Menezes, através de Memorando apresentado ao 

Presidente da Sociedade, propôs uma reunião para o dia 4 de Julho de 2006 para 

“dar corpo à criação da SCM mediante consulta e convite à totalidade ou 

maioria dos oficiais sócios da SGL e dar corpo à sua estrutura directiva” 

(Anexo A)  

 

Na sequência dessa proposta, o Presidente da SGL enviou carta personalizada 

aos oficiais Generais e oficiais Superiores das Forças Armadas que eram sócios 

da SGL, convidando-os a estarem presentes nessa reunião.  

 

Nessa reunião de 4 de Julho de 2006, presidida pelo Ten General Sousa 

Menezes, os sócios presentes consideraram ser oportuno e desejável aprofundar 

o conteúdo da Secção pelo que foi decidido marcar nova reunião para Outubro 

de 2006. 

 

O Ten General Sousa Menezes propôs a realização de uma nova reunião para 31 

de Outubro de 2006, para, entre outros assuntos, “definir a constituição da Mesa 

da SCM que deverá ter 1 Presidente, 2 Vice-Presidentes, 1 Secretário e 2 

Directores e definir e aprovar as tarefas ou missões de actividades da SCM“ 

(Anexo B) 

 

Nessa reunião os sócios presentes elegeram os membros da Mesa da Secção para 

o exercício de 2007: 

 

 Presidente -          Ten General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes 

 Vice-Presidente - Ten General António de Jesus Bispo 

 Vice-Presidente - V Almirante António Cavaleiro Ferreira 

 Director -             Ten General João Goulão de Melo 

 Director -             Ten General José Paiva Morão 

 Secretário -           Maj General Fernando Santos Aguda 
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Em 22 de Novembro de 2006 a Secretaria difunde convocatória para reunião da 

SCM, para o dia 5 de Dezembro de 2006.  

Na reunião, presidida pelo Ten General Sousa Menezes, estiveram também 

presentes os Vogais: 

 

Ten General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes 

Ten General João Goulão de Melo 

General José Lemos Ferreira 

General António Martins Barrento 

Maj General Fernando Santos Aguda  

Ten Coronel João Brandão Ferreira 

 

E manifestaram a impossibilidade de estarem presentes o General Gabriel 

Espirito Santo, o Ten General José Lopes Alves e o Ten General António 

Gonçalves Ribeiro. 

 

De acordo com a Agenda foi apresentado pelo já eleito Presidente da Mesa da 

Secção, Ten General João Carlos Geraldes, um Memorando (Anexo C) cujas 

finalidades e fundamentos foram colocados à consideração dos vogais presentes. 

Tendo sido aprovado o conceito desenvolvido no Memorando, ficou decidido 

que os vogais da Secção iriam produzir pareceres e propostas de modo a 

contribuir para a valorização dos objectivos e modos de acção que presidiriam 

ao desenvolvimento dos trabalhos da Secção. 

O Il.mo Presidente da SGL honrou a Secção, no final desta reunião, com a sua 

presença e enriquecedora intervenção, tendo expressado a sua certeza na 

capacidade, vontade e critério dos vogais que integram a Secção e o seu apreço 

pelo esforço desenvolvido pelo Ex.mo Tenente - General Sousa Menezes para a 

sua constituição. 

 

 

2. Sócios promotores da activação da SCM 

 

São considerados sócios promotores da activação da SCM os sócios que 

estiveram presentes nas reuniões que levaram à criação da SCM, à sua estrutura 

directiva e à definição dos fundamentos da sua acção (reuniões 4 de Julho de 

2006, de 31 de Outubro de 2006 e 5 de Dezembro de 2006) 

 

Sócios promotores: 

 

16929 Ten General António Amorim de Sousa Menezes 

17489 Vice Almirante António José Fonseca Cavaleiro Ferreira 

18049 General Gabriel Augusto do Espirito  

19015 Ten Coronel João José Brandão Ferreira 

19590 Ten General José Lopes Alves                          

20044 Ten General João Goulão de Melo 

20119 General José Lemos Ferreira 
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20187 General Antonio Eduardo Queiroz Martins Barrento 

20236 Maj General Fernando Pereira Santos Aguda 

20274 Ten General João Carlos de Azedo de Araújo Geraldes 

20279 Ten General José Eduardo Carvalho de Paiva Morão 

20280 Ten General António Gonçalves Ribeiro             

20281 Ten General Antonio de Jesus Bispo 

20293 Cor José Maria de Melo Parente 

 

 

3. Patrono da Secção de Ciências Militares 

 

Nos termos do nº 2 do Artigo 1º do Regulamento Interno da Secção de Ciências 

Militares, aprovado em Reunião da Direcção da SGL em 5 de Junho de 2012, é 

Patrono da Secção  

D. Nuno Álvares Pereira, Condestável de Portugal 

 

       Anexos: 

Anexo A- Proposta para a reunião de 4 de Julho de 2006 

Anexo B- Proposta para a reunião de 31 de Outubro 2006 

Anexo C- Memorando de 5 de Dezembro de 2006 
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SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA 

 

SECÇÃO DE CIÊNCIAS MILITARES 

 

 

MEMORANDO 

 

 

Por iniciativa do Ex.mo General Sousa Menezes, Vice-Presidente da Sociedade de 

Geografia de Lisboa, obtida a concordância e o apoio do seu Il.mo Presidente, foi 

considerado ser oportuno e útil dar corpo à criação da Secção de Ciências  Militares,  

prevista, já, no Estatuto Geral da Sociedade. 

Em subsequentes reuniões de sócios foi, nos termos estatutários, definida a sua 

estrutura, nomeadamente, a designação dos Sócios que a integram e a eleição da sua 

Mesa constituída por um Presidente, dois Vice-Presidentes, dois  Directores e um 

Secretário. 

Importa, agora, delimitar, no quadro geral do Estatuto, o espaço próprio definidor do 

conteúdo e da identidade da Secção, ou seja, do seu exercício sem ferir as esferas de 

atribuições que às demais Secções competem.  

A primeira questão afigura-se ser a do “objecto” a prosseguir e a do “método” a 

utilizar. 

Sem prejuízo de, a montante, ser, eventualmente, exigido um exercício intelectual que 

concorra para nos situar perante a actual natureza e localização dos conflitos 

emergentes em que a Força Militar deva ser chamada a intervir, em potência ou em 

acto, seja para os prevenir, apaziguar, limitar, ou, para lhes pôr fim, haverá que 

preconfigurar um objecto científico que, numa base geográfica, concorra, neste limiar 

do Século XXI, para o desenvolvimento do conhecimento militar, nos âmbitos da 

Estratégia, da Táctica e da Logística. Uma procura que se julga poder ser 

desenvolvida na investigação sobre a relação, possível, entre o dinamismo próprio do 

movimento geográfico e as vertentes genética, estrutural e operacional do poder 

militar. Poderá surgir, aqui, como “objecto” a aprofundar, a distribuição espacial, quer 

das manifestações de conflitualidade, quer da tipologia das estruturas que as suportam 

e  lhes imprimem os modelos de actuação que materializam a sua expressão violenta – 

uma possível via para procurar concluir sobre novos paradigmas na fundamentação 

científica para a aplicação da força militar, seja na defesa dos valores e das condições 

fundamentais à sobrevivência do Homem no “habitat” em mutação acelerada, seja na 

prevenção de conflitos perturbadores da paz e do equilíbrio natural. 

Espaços como os da Europa Central, da Península da Anatólia e da bacia do 

Mediterrânio e fenómenos como o das migrações, dos terrorismos e das capacidades 

nucleares emergirão, naturalmente, como fontes inspiradoras de reflexão e de estudo.     

No âmbito da actividade científica a desenvolver, o conhecimento a produzir e a gerir, 

poderá ser o decorrente do concurso, individual ou conjunto, dos Vogais, segundo um 

processo eficiente, contínuo e progressivamente optimizável, de troca de informação, 

a obter por contributos subordinados a uma disciplina intelectual que concorra para a 

imprescindível concentração de esforços, reforçadora do pragmatismo desejável na 

consolidação de um património científico na Secção. 

As formas de trabalho a utilizar  poderão ser conduzidas através de processos 

clássicos, como o estudo e debate segundo centros de interesse, criteriosa e 

consensualmente fixados, as conferências, simpósios e seminários, bem como da 

preparação e organização do acervo de conhecimento que importa difundir em 
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suportes escritos ou informáticos, designadamente, através da oportuna criação de um 

“sítio” na Internet. 

Em todo este desenvolvimento, avulta a vantagem de uma progressiva abertura ao 

exterior através, quer do concurso a obter pela colaboração de outras Secções, quer da 

apresentação de propostas para o estabelecimento de relações de mútuo interesse com 

outras instituições e organizações nacionais e estrangeiras, instrumento fundamental 

para o incremento em recursos humanos e materiais adequado ao reforço do sentido 

útil do produto do trabalho da Secção. Aqui, haverá que encontrar, com imaginação e 

determinação formas ajustadas para intensificar e aprofundar o relacionamento 

científico, económico e militar com  Países amigos, designadamente os que, com 

Portugal, integram a CPLP. 

Este sucinto Memorando tem por finalidade sublinhar a importância da delimitação 

do “objecto” e do “método”. Porque é fundamental obter consensos sobre o tipo de 

questões a colocar no universo em análise, importará questionar, em face dos desafios 

que a mudança coloca, a suficiência e a robustez do conhecimento clássico, bem 

como a validade das perspectivas de análise que lhe estão subjacentes.  

É neste enquadramento que o Ex.mo General Vice Presidente da Sociedade de 

Geografia de Lisboa, percursor nesta iniciativa, e, a Mesa da Secção das Ciências 

Militares se dirigem a V.Ex.as, como autoridades académicas sobejamente 

reconhecidas, tendo em vista obter comentários e sugestões que viabilizem um 

consenso, tão alargado quanto possível, sustentáculo imprescindível à orientação dos 

trabalhos a desenvolver. Os contributos que, desde já se agradecem, poderão ser 

expressos em duas folhas, formato A4, cujo conteúdo concretize, através do 

enunciado de propostas objectivas, o conceito enquadrador esboçado. 

 

 

 

 

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA, 05 de Dezembro de 2006 

 

 

             

 

João Carlos Geraldes        António de Jesus Bispo       António Cavaleiro de Ferreira 

      Presidente                           Vice Presidente                      Vice Presidente 


